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PHAN I: THÔNG TIN CHUNG yE DOANH NGHIEP 

1. Thông tin chung 

— Ten Cong ty TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM — CTCP 

— Ten Ting Anh : Vietnam Machinery Installation Corporation — JSC 

— Giy chirng nhn däng k' 

doanh nghip 

sO1001O6313 do SâKhochvàDututhànhphHà 

Ni cp 1n du ngày 01/09/2010, cp thay di 1n thu 2 

ngày 06/04/20 16 

— Vndiu1 : 797.261.040.000dng 

— VndAutu cüa Chii si hfi'u 797.261.040.000 dng 

— Diachi 

— Sdiênthoai 

— Séifax 

— Website 

— Ma c phiu 

Qua trInh hInh thành và phát trin:  

S 124 Mirth Khai, Qun Hai Ba Trung, Ha Ni 

02438637747 

02438638104 

http://www.LILAMA.com.vnl  

LLM 

Tng cOng ty Ip may Vit Nam - CTCP (g9i tt là LILAMA) truc day là doanh nghip do B Xây 

drng s htu 100% vn diu l; hot dng trong các linh vrc xay lap, gia công, ch t.o thit bj cho các 

cong trInh cong nghip và dan dçtng väi di ngü can b, k5 su cO trinh d khoa h9c k5 thuât cao, cOng 

nhân lành ngh Va phucing tiên, may móc thi cOng chuyên ngành tiên tin. 

•• Giai doan 1960 - 1975: 

Ngày 01/12/1960, Cong ty Lap may duçc ra di. Tir nhü'ng buc chap chung dau tiên, nguOi thci lap 

may da tham gia lap dt thành cOng nhiu cOng trInh cOng nghip, dan ding và quc phOng quan trong 

nhu: Thüy diên Thác B, Cao Bang, nhiêt diên Ham Rng, Lao Cai, Vit Tn, Ninh BInh, Uong BI, 

khu cong nghip Vit trI, nhà may phân dm Ha Bac, nhà may dung Vn Dim 2, nhà may Suppe 
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pht phát Lam Thao, nhà may co khI C.m Phà, nba may Dt 8/3, nhà may xi mang Hài PhOng m 

rng... 

Näm 1960, Cong ty dä vinh dir nhn CI thi dua cüa H Chü tich, nhiu l.n dugc Chü tjch nuàc ttng 

lang hoa, ChInh phiX tng ci thi dua, bang khen... 

•• Giai doan 1976 - 1995: 

Ngày 11/10/1979, Cong ty Lp may chuyên sang hoat  dng theo mô hinh Lien hip cáo xi nghip Lp 

may. 

Tr näm 1993 khi du tu flUOC ngoài vào Vit Nam tang vQt, nhiêu cOng trInh CO vn du tu nuác 

ngoài dirge trin khai du tu xây dirng. Nhimg ngui thg Lp may lai  tip tçtc thc hin, hoàn thành 

bàn giao nhiêu cong trinh diing, vixçlt tin d vi chat lugng cao nhu cong trinh: Chân d gián khoan 

Du khI, nhà may Giy Bai Bang, nhà may Giy Tan Mai, 1p cáC tram bin áp, tram bü, gia cOng trên 

3000 thn ct din thuc h thing duO'ng dày tài din 500 KV Bc Nam và hang ngàn thn C9t phát song 

truyên hlnh Viba trong Ca nuO'c, gia cOng, ch tao  và 1p dt thit b cho nha may hot ngot VEDAN, 

nhà may Xi mäng Chinfon, I-Iài PhOng, thñy din Tr An, Thác Mo, Yaly dat yêu cu; tham gia thi 

Cong nhiU cOng trInh eó quy mO lOTi 0' nu0'c ngoài nhu truOng dai  h9c Oran 0' Angiêri, nhà may nhiët 

din 0' Bungari, Lien bang Nga và cáo cong trinh 0' I rc, Libi... Dc bit ch tao  dirge cáo lOai binh, 

ban, b chra khl gas, chra du dt tiêu chun chit lugng quc t cho cáo dir an nhu Shell Gas Hal 

Phàng, Sài GOn Petro, Petro Vit Nam... 

Ngay 01/12/1995, ngành Lp may Vit Nam 1ai  mt In ntta chuyn di mô hinh hoat dng tir Lien 

hip các xl nghip Lp may thành Tng cOng ty 1p may Vit Nam. Day là bu0'c ngot, dánh du sir 

thay di to lan v chit cho các doanh nghip nhà rnr0'c nói chung và Tng cong ty 1p may Viêt Nam 

nói riêng. 

N1ffig dóng gop eüa LILAMA di v0'i cOng cuc xây dmg và bão v t quc d dirge Dãng và Nhà 

nu0'c ghi nhn, tang thu0'ng nbiu danh hiu cao qu: 

+ 1 Huân chuo'ng Chin cOng 

+ 5 Huân chuoiig Dc 1p hang Ba 

+ 2 Huân chuong Dc 1p hang NhI 

+ 3 Huan chuong Dc l.p hang Nht 
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•• Giai doan 1996 - 2000: 

Ban Lnh dio LILAMA d xây dirng "ChiEn 1wpc phát triln Ting cong ty dén näm 2010", chia lam 

ba giai don theo dung djnh huáng phát trin kinh t cüa Dãng và Nhà nu6c. Day là chin lucic phát 

trin ding din, tao bo, khoa h9c, phü hp vOi thic tin phãt trin cüa Tng cong ty va dt nuc. 

Cong tác ch to và 1p dt thi& bj duc áp dyng theo Cong ngh hin di vài nhüng thi& bj thi cong 

tiên tin mang li thành cong to ion cho ngành Lp may. Cht hxoTlg san ph.m duçic nâng cao, thñ 

gian thi cong ducic rit ngn vi d nhu: nhà may nhit din Phà Li 1 cong suit 440MW trrnc dày 1p 

dat trong 8 näm, nay nhà may nhit din Phà Li 2 có cong sut gn gp 1,5 ln thi gian thi cong duài 

2 näm, nhà may nhit din Phu M 1 thuc tinh Ba R.a Vüng Tàu có cong su.t 1.080MW chi thi cong 

trong gn 2 näm. Tin d thi cong các cOng trinh duçc thc hin nhanh chóng nhu'ng v.n thOa man các 

yêu cu khât khe v chit lucmg và hiu qua kinh t. 

Trài qua qua trInh phn du, phát trin không ngrng, thành tIch cüa Tng cong ty dugc Dàng, Nhà 

nuàc ghi nh.n và trao tng Huân chuong H ChI Minh vào näm 2000. 

•• Giai doan 2001 - 2005: 

Dày là giai doan quyt dnh cña LILAMA trong vai trO Tng thu EPC. Tng cOng ty lap may Vit 

Nam du9'c giao là Tng thu EPC thrc hin dr an nhit din UOng BI m rng cOng sut 3 00MW vOi 

vn du tu gn 300 triu USD. Sir kin nay dà dua LILAMA tx vai trO lam thu ph thçrc hiën phn 

viêc "C", nay tth thành nhà thu chInh. LILAMA dam nhn toàn bô Ca phn "B' và "P", tirc Ca tu vn 

thit k và cung cp vt tu, thit bj di vói cOng trinh; dii an nhit din Ca Mau 1 cOng sut 750MW 

vi giá tri, 360 triu USD. 

Näm 2005, LILAMA k nim 45 näm thành i.p vói du .n dc bit quan trpng. Ti dix an Trung tam 

Hi nghi,  Quc gia - cOng trinh duc thrc hin theo tiêu chun Chàu Au dixc xây dirng ti Viêt Nam, 

LILAMA dä tp trung lixc lugng tinh nhu nh.t cüa mInh d dam nh khi luçing cOng vic trên 40% 

toàn b dir an, bàn giao cOng trInh dung tin dy và dt chit hx9'ng cao, phic vii hi nghj thung dinh 

APEC tháng 11/2005. 

Nhtng 1Ong gop cüa LILAMA cho si nghip phát trin tht nuOc duçc Dâng va Nhà nuOc ghi nhân. 

Tong cOng ty lap may Vit Nam duçc tang  danh hiu don vi, Anh hung lao dong thOl k5i di mcci. Six 

kin nay khäng dnh sir thành cOng cüa LILAMA trong qua trinh di mo'i và phat trin, tao ra các tin 

co bàn v co s vt chat, näng Irc quãn 1? d thirc hin thành cOng nhim vu trong chin luc phat 

triên cua minh. 
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+ Giai doan 2006 - 2010: 

Näm 2006, LILAMA tip tiic thrgc ch9n là nhà Tng thu EPC thrc hin dr an nhit din Ca Mau 2 

Cong sut 750 MW vi giá tr 330,3 triu USD, tip dn là di,x an nhit din Nhan Trach 1 cong sut 

450 MW giá trj gân 305 triu USD. Chi trong thai gian 11 tháng, LILAMA k' 03 Hcrp dng EPC nhã 

may din vii tOng cong suit 1.95 0MW, tong giá trj gn 1 t' USD (gm cà nhà may din Ca Mau 1). 

QuI 1/2009, nhà may L9c du Dung Quit duçc bàn giao cho Chii du tu Tp doàn Du khf Viét Nam, 

nhffiig san phrn xäng du du tiên cüa Vit Nam thxcc b&t ngun tr day. Tip dn là vic bàn giao 

dung tin d nhà may nhit din Nho'n Trch 1 tháng 4/2009, nha may xi mäng Song Thao tháng 

11/2009. Các nhà may thüy din Song Vng, Song Ong cong dâ hOa hxâi din quc gia... 

Ngày 9/4/2009, LILAMA tip tyc k 02 hçip dng EPC dx an nhit din \Tüng Ang 1 cOng sut 

1.200MW và dil  an nhit din Nhan Trach 2 cOng sut 750MW,tng giá tr hyp dng gn 1,7 tSr USD. 

+ Giai doan 2010 - nay: 

Näm 2010, LILAMA chuyn di sang t chirc và hot dng theo mO hInh COng ty trách nhim hthi 

hn mt thành viên 100% vn nhà nuc theo Quyt djnh s 93/TDSD-HDQT ngày 30/6/20 10 cña Hôi 

dng quán trj T.p doàn Song Dà và dn näm 2012, Cong ty m - Tp doàn Song Dà dã chuyn quyn 

và nghia vi chñ si hUu von nhà nuc tai  LILAMA v B Xây drng theo Quyt djrth s 913/QD-BXD 

ngày 18/10/2012 cüa B truO'ng B Xây d\xng. 

LILAMA dä thrc hin thành cOng, bàn giao dua vào sir ding n djnh dx an nhit diên dt than Vflng 

Ang 1 có cong sut lcn nht ti Vit Nam; hoàn thành bàn giao dir an thüy din Hüa Na; kSr  kt hçip 

dng EPC vài Tp doàn du khI Quc gia (PVN) thirc hin dir an nhit din Song Hâu 1. 

Trài qua g.n 60 näm xây dçrng, phát triên và truO'ng thành LILAMA dã thrc hin và bàn giao hang 

ngàn dr an lO'n nhO, gop phn quan tr9ng dOi vO'i sr nghip xây dirng Va phát trin dt nuOc. LILAMA 

duoc dánh gia là Tng thu EPC hang du Vit Nam, là mt trong nhng nhà thu xây 1.p dng du 

trong linh vrc thi cOng cac cong trinh cOng nghip và dan ding ti Vit Nam. Ngãy 06/04/2016, Tng 

COng ty chInh thuc chuyn sang hott dng dual hlnh thilic cOng ty c phn theo Quyt dinh 

s1036/QD-TTg ngàyl0/7/2015 cua Thu tuO'ng ChInh phü v vic Phê duyt phuong an c ph.n hóa 

COng ty mc - Tang cong ty l.p may Vit Nam và chuyn thành COng ty c phn. Dn ngày 

16/08/2017, c phiu cüa Tng Cong ty dà chInh thirc duçc giao djch trên san chung khoán cho cong 

ty chua niêm yt (UPCOM) vai ma chung khoán: LLM. Day duçc dánh gia là mt buàc thay di quan 

tr9ng, hüa hen  mo ra mt giai don phát trin thành cong mOi cüa Tng COng ty. 
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2. Ngànli, nghê và dia bàn kinh doanh 

thu EPC, 
nhà thu xây 1p 

- Nhà thâu BPC so 1 tai  Vit Narn, thirc 
hiên các dr an Ion vó'i vai trè là tng thu 

EPC. 
- Nhà thu Ip may uy tIn nh.t Vit Narn 

vài cac dr an 1p may tiOu biu nhu: Tua 
bin, may phát ciia cac nhà may nhit diên 

cOng sut 100 -> 600 MW, nba may thñy 

diên 240MW... 

- Ch tao n 75% các thit bi 
cho các dr an nhit din, thOy 

din, xi mäng, dong tàu, du khI 
ma LILAMA là tng thu. 
- Nang lirc  chê  tao  co khI dn 

du trOn thj tnrOng hiên nay. 

- Hoat dng tu vn, thit k& 
quàn l' dr an: nâng cao näng 

luc canh tranh cho LILAMA. 

- Hoat dng xut nhâp khu và 

kinh doanh khác. 

Tm si chinh: 124 Mirth Khai, 

qun Hai Ba Tnmg, TP. Ha 

Ni 

 

    

VPDD: 9/12 HO Tñng Mâu, 
Qun 1, thành phô Ho ChI 
Minh 

 

Xi?  



3. Thông tin ye rnô hInh quin trj, to chuc kinh doanh và bô may quail 1r 

Mo hlnh quãn trj Tng cong ty 

,' Quntri 

ruiro 
/ 

/ 

/ T'mnhln \ 

SCrmênh 

, 
/ Them nang 

thj tru'&ng 

/ 

,' Qun tn 

nhân Iu'c 

/ 
_, 

LILAMA si diing mô hinh quàn tri 3 cp: 

- Cp Cong ty: Bao gèm Ban diu hành 

Tng cong ty (Hi dng quàn trj và Ban Tng 

giám dc), Ban quân l các cong ty con. 

Cp b phn: Bao gm các trtiOng, phó 

phOng cüa cac phOng chrc nàng Tng cong ty; 

,' nguO'i di diên vein cüa LILAMA ti các cOng ty 

lien kt. 

- Cp chirc nàng: Bao gm toàn b can b 

cOng nhân viên cüa LILAMA, là ngixè'i trirc tiêp 

thirc hiên các chInh sách, hoat  dng kinh doanh 

cüa Teing cOng ty 

/ ,' 
Chiê'n Iu'oc 

phát trin 

I 

Trong qua trinJi hoat dOng, Teing cOng ty vn luOn chñ trong den nhttng yeiu tei ni ti - ngoi cành tác dng tnrc tiep hoc gián tiep 

len toàn b hot dng cüa Teing cOng ty, bao gem: các rüi ro phát sinh trixc tiep trong qua trinh hoat  dng (nhix rüi ro ye hoat dng kinh 

doanh, rñi ro ye nhân hrc...); nhüng chien lu'çc phát trien phài phü hQ'p vi tiern näng cüa thi trtthng, tm nhin - sr mnh phát triein cña 

Teing cOng ty; quan trong nht là dam bâo viêc tuân thu nhü'ng quy tc, quy di,nh cüa h theing pháp 1 noi din ra nhüng hoat dng kinh 

doanh cüa LILAMA trong và ngoài nuOc. 
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I 
CAC CONG TV CON  

cAc BAN QUAN L' 

DIJ AN 

CHINHANHCONGTV 

OT&PTKCNBACVINH 

CACVPODT6NGCONGTY 

TRONG VA NGOAI NU'O'C 

cAc BAN DV'  AN, BAN DIEU HANH, 

VPDD ULAMA TAt CACCONGTRU'O'NG 

Co' cu b may quán 1 

___ y  
HIDÔNGQUANTI 

Kênh chkao 

Kênh gim st 

ANKI bAt 
---.-  ....... 

-1 

BAN  KIEMJOAN,. 

NOIBO  

PHONG 
KINH T- 
K? THUAT 

VIN CONG 

NGH HAN 
BAN TAt CAU 

TRUC 

PHONG 
QUAN L' CO' 

GIfl 

4 

r 

1. Cty CP [lLAMA 5 

CtyCP ULAMA7 

3. Cty CP LILAMA 10 (*) 

4. Cty CP LILAMA 18 (*) 

5. Cty CP LILAMA 69-1 (*) 

6. Cty CP LILAMA 69-3 (*) 

7.Cty CP TLr vâ'n qu6c tO LHT 

8.Cty CP Cd khI Lp may [llama 

9. COngtyTNHH LILAMASOUTH EASTASIASDN BHD 

CAC CONG TYUN KT  

1. Cong ty CP [lLAMA 45-3 

2. COng ty CI' LILAMA 45-4 

3. Cong ty CI' Lp may- ThI nghim cd then 

4. COng ty CP Bgt dng san Lilama 

5. Cong ty CI' Tir vn thiO't k xây thing  và cOng ngh Lilama 

6. Cong ty CP Du tir Xây thing  Lilama 

CTCP Lilama 45-1 

::yi * c' 



JA cH.I f ('O.N(; T\.....................(:)r I)IIjF : .NCANJ•1 N(i1I 

NH DO..NII 

Triêu T 1 sr 

dông hfru(%) 

Co khI ch tao, 
CTCP Lilama 5 5 1.497 5 1,00 

xây lap 

Các cong ty con cüa LILAMA 

Co khI chê t?.o, 
2. CTCP Lilama 7 50.000 5 1,00 

xâylàp 

S 332, dumg 2/9, phuOng 

HOa Cumg Bc, qun Hãi 

Châu, Dà Nng 

CTCP Lilama 10 98.900 5 1,05 

CTCP Lilama 18 93.886 5 1,00 

CTCP Lilama 69-1 75.762 51,00 

6.  CTCP Lilama 69-3 82.793 66,42 

7.  
CTCP Co khI Lp 

may Lilama 
32.65 1 5 1,00 

8.  
CTCP Tu vn quc 

té LHT 
9.600 60,00 

TOa nhà LILAMA 10, L 

Van Luong kéo dài, Tr 

Liêm, Ha Ni 

Co khj ch tao,  L.0 9/19 H Timg M.u, 

xây 1p Qu.n 1, TP. H ChI Mirth 

Co khI eh tao,  17 L Thai T& Tp. Bc 

xây Ip Ninh, tinh Bc NinE 

72E dumg Hoàng Diu, 
Co khI ch tao, 

phuOng Thanh Binh, Tp. 
xây lap 

NinE Bmnh, tinh Ninh BInh 

Tg 3, Tôa nba 21 tng 

Tu v.n thit k LILAMA, 124 Minh Khai, 

Ha Ni 

Co khI ch tao, 

xay lap 

Co khi ch tao,  515 Din Biên Phü, phug 

xây lap BInh Han, Tp. Hãi Duong 



CTCP LILAMA Xây 1p, gia cong 

9. SOUTH EAST 64.986 99,00 ch tao và 1p dt Liang, Brunei 

ASIA SDN BHD thit bi co khI 

> Cong ty LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD. Trong quj 3/2018, LILAMA d hoàn ta't 

gop vO'n thành 1p  cOng ty LILA1vL4 SOUTH EAST ASIA SDN BHD (là cOng con càa LILAMA 

tai Brunei). 

> CTCP Thz.'iy din Song Vang: ngày 13/08/2018, LILAM4 dã d thy'c hin thoái toàn bô vO'n tQi 

Thv'iy din SOng Vàng (7.978.992 CO phn SVHJ) theo phzcang thicc khOp lnh. K tic thai dim do, 

LILA MA khong cOn là cô dOng càa CTCP Thày din Song Vàng.; 

CTCP LISEMCO: Ngày 26/02/2019, LILAMA dâ hoàn tO't vic chuye'n nhwcrng toàn b5 von dãu tw 

càa LILA MJ4 tai LISEMCO. Tic thOl diê'm do, LILAMA khOng cOn là cO' dOng tgi LISEMCO. 

> CTCP Tw vO'n Quc tê' LHT: Ngày 24/12/2018, LI-IT dã hoàn thành viçc giám vO'n die'u lç tic 32 t) 

dó'ng xuO'ng 9,6 t) dcng. Theo do, sO' lwong cd phn sá hicu cOa LILAMA tçzi CTCP Tu' vá'n QuO'c 

té' LHT tIc 1.920. 000 c phcn xung 576.000 cd phcn (khOng thay ddi l sIr hicu). 

CTCP LILAMA 10: Ngày 26/02/2019, Tang Cong ty dã bàn dO'u giá thành cong dê chuyên nhu'ng 

1.488.600 co phcn so' hi?u (Twang Icng 15,05% vn diê'u lê) tai CTCP LILAIVIA 10 (trzthc do, Tang 

Cong ly nni giVi' 51,05% vn diu l). Hiên nay LILAMA dang thcc hin các thO 4ic dé' chuyn 

quyê'n sO' hicu cho các nhà du tvc trOng già và n5p tin mua c phcn. 

> CTCP LILAMA 69-3: Trong nOm 2018, cOng ty con nay thicc hiçn phOt hành cá phiê'u tOng vO'n 

dië'u lç cho cO' dong hin hü'u. LILAMA khong thcc hiçn quyê'n inua them cá phiê'u ma dOng Ic) bàn 

dO'u gith quyê'n mua nay. Theo dO, t,j.) l sir hicu càa LILAMA tQi cong ty con nay giOm tIc 66,77% 

xuO'ng cOn 66,42%. Ngoài ra, ngày 26/02/2019, TO'ng Cong ty dir bàn dO'u giá thành cOng de' 

chuyê'n nhwang 2.518.454 cphdn sir hü (twang ü'ng vii 30,42% vO'n diê'u lç) tai CTCP LILAMA 

69-3. Hin nay LILAIVIA dang thi!c hiçn các thi t.ic dé' chuyê'n quyê'n sir hicu cho cOc nhà ddu tw 

trOng giO và n5p tin mua cd phc'n. 

> CTCP LILAMA 18: Ngày 08/03/2019, Thng Cong ty dir bàn dO'u giá thành cOng de' chuyén nhwang 

1.408.730 cóphán sir hicu (twang 1mg 15% vO'n diêu l) tQi cOng ly nay. Hiçn nay LJLAMA dang 

thcc hiçn càc thO tyc de' chuyen quyê'n sir hü'u cho cOc nhà dO'u tw tràng giO va n5p tiê'n mua co 

phcn. 

> CTCP LILAMA 69-1: Ngày 08/03/2019, Tdng Cong ty dir bàn du giO thành cOng dêz  chuyn 

nhvcang 750.000 cO' phO'n sir hicu (twang 1mg 9,9% vO'n dii'u l /) tzi cOng ty nay. Hin nay LILAMA 
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Co khi ch tao, 

xây1p 

Xa L Ha Ni, Khu Cong 

Nghip Biën Hoà 1, P. Blnh 

Da, Tp. Biên HOa,Dng Nai 

Tng 1, TOa nhà E3A, tOa 

nhà 12 thng, khu dO thi Yen 

HOa, phuing Yen HOa quân 

Cu Giy, thãnh phé Ha Ni 

Cong ty Tu vn thi& 

5. k Xây drng Va cong 4.400 45,45 Tu vn thi& k 

ngh Lilama 

Thuong mai,  djch 

v BDS, XNK, 

SX cOng nghip, 

vt 1iu xây dirng 

104.712 27,93 
CTCP Bt dng san 

6.  
Lilama 

PhOng 501, thng 5, TOa nhà 

DMC 535 Kim M, Ba 

Dinh, Ha Ni 

NHDOAN 
Triéu T lê sO' 

dOng hu'u (%) 

1.  
CTCP Lap may — 

Thi nghim cci din 
15.000 3 6,18 

2.  CTCP Lilama 45-1 48.000 3 6,00 

3.  CTCP Lilama 45-3 35.000 40,83 

CTCP Li1ama45-4 40.000 35,06 

434-436 Nguyn Träi, 

Tu vn thit k Trung Van, qun Nam Tir 

Liêm, Ha Ni 

Lô 11, Dung 319 B, Khu 

Co khI ch tao,  Cong Ngbip Nhn Trach 1, 

xây 1p Xä Phuc Thin, Huyên 

Nhcm Trçich, Tinh Dng Nai 

Co khI ch tao, Lô 4K, Ton Dirc Thng, 

xây 1p Tp. Quàng Ngãi 

dang thtc hiên các thi tc d chuyn quyn th hüu cho các nhà dcu tw tring giá và n5p tiê'n mua 

cphdn. 

Các cong ty lien kt 
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CTCP Du tu xây 

drng Lilama 

 

Thuong mai, djch Tôa nhà Rivera Park, s 69 

vu BDS, XNK, duing Vu Tr9ng Phing, 

SX cong nghip, PhuO'ng Thanh Xuân Trung, 

vt lieu xây dirng Quân Thanh Xuân, Ha Ni 

7. 250.000 27,72 

> CTCP LILAMA 45-1: Ngày 06/04/2018, LILAMA dä thoái vO'n 720.000 cphn th hI2u (twang ing 

15% vn diu l) tçii Cong ty nay. Theo do, ké tit ngày nay, CTCP LILAMA 45-1 là cOng ty lien ke't 

cia Tang cOng ty. 

> Cong ty TNHH Tw vn thit ke CIMAS: ngày 21/01/2019, LILAMA dã hoàn thành viêc thoOi toàn 

b vn gop tczi COng ty nay và khong cOn là thành viên gop vn ciia Cong ty TNHH Tw vn thit kê' 

CIMAS. 

CTCP LILAMA 69-2: Ngày 14/02/2019, LILAMA dã hoOn thành viêc thoOi toàn bO 3.730.515 cô 

phd'n sá h12'u (twang ng v&i 44,96% vO'n diê'u lê) tai cOng ty lien ke't nay. Theo do, Ice' tfc ngày 

15/02/2019, LILAM4 khong cOn là c dOng cüa CTCP LILAMA 69-2. 

4. Bjnh hu&ng phát triên 

Các mlic tiêu chil yu cüa Cong ty 

+ M,c lieu tang qudt 

— Tip ti,ic phát huy nhüng kt qua dà dt duçc nhm tn ding và phát huy ti da giá tn thucing 

hiu LILAMA, cung c, tIch tçT lxc lugng san xut d tao ra sx thay di v chat, v quy mô 

trong toàn Tang cOng ty, to ra siirc cnh tranh iOn trên thj truO'ng trong và ngoài nuOc, khâng 

dinh LILAMA là thuong hiu hang du cüa Vit Nam trong vai trô tng thu EPC, nba thu 

xây lip, nba ch to day chuyn thit b dng b cüa các dix an cOng nghip d tin tOi tham 

gia vào chui san phm lien k& toàn cu tha các cong ty da quc gia. 

— Xây dirng Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP Va các don vi, thành viên trO thành the 

doanh nghip mnh, cO tim hrc tài chInh, có trInh d cong ngh và quàn l' hiên dai, phát 

trin tp trung vào ngành ngh kinh doanh chInh dã 1ira ch9n, hott dng san xut kinh doarih 

có hiu qua. 

+ Muc tiêu cu tht 

— Mc tiêu ye ngành ngh kinh doanh: Tp trung vào 2 ngành kinh doanh chInli ma LILAMA 
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có tiêm näng tang trung, khã näng cnh tranh cao là (1) Ngành EPC, xây 1.p vã (2) Ngành 

Co khI ch tao. 

— Muc tiêu v tài chinh: 

o Ti da hóa giá trj doaith nghip, xây drng LILAMA CO nn tang tài chInh lành mnh, 

phát trin n djnh, bn ving, huàng ti tang truô'ng; 

o Tang quy mô vn diu 1 d tang nguèrn 1xc phiic vii hot dng san xut kinh doanh va 

du tu phát trin; 

o Tái cu true n nhm giãm he s na a miirc h?p  li', an toàn, giam chi phi tài chInh bang 

vic tang vn diu l, dy nhanh vông quay van, thay th cac khoàn vay CO thai gian vay 

ngan, läi suit cao bang các khon vay thôi gian dài, lai su.t hçp l và phü hçip vâi nhu 

cu cüa doanh nghip; 

o Tái co CâU các khoãn dâu tu ra ngoài doanh nghip nhäm mang lai hiu qua tôi iru, tp 

trung von dâu tu nâng cao näng liie cho các ngành san xut kinh doanh chInh. 

Mic tiêu ye t chc, ngun nhân lixc: 

o Hoàn thin vic xây dxng co cu t chñ'c mai, tinh g9n và hoàn thành thoái von tai các 

dcm v không thuc ngành kinh doanh chInhIhot dng không hiu qua. 

o Dam bào nhân 1rc dáp iling k hoach  phát trin trong các ngành kinh doanh chInh can cu 

theo doanh thu. Nâng cao t 1 sir diing can b khoa h9c k thut, cong ngh. 

o Tinh giàn b may d phü hQp vai mO hinh hot dng và tang näng suit lao dng. 

o Trng bthc nâng cao hiu qua eüa nguOi lao d(ng và thu nhp birth quân dan nguai len 

mrc cao hcrn. 

— Miic tiêu v quãn trj: 

o Tng Cong ty tiêp tije dOng vai trO là nhà hoch djiih, kim soát chiên luçc; tO chüc thuc 

hin san xut kinh doanh; diu phi chung các hot dng ti các doanh nghip ma 

LILAMA gop v6n; giàm dn vai trO và huO'ng dn không là nhà dau tu tài chIrth. 

o LILAMA së xây drng h thng quãn trj doanh nghip theo Lu.t doanh nghip và phu 

hçp vói the thông l tt cüa quc t ban hành và áp dçtng b qui tac quàn trj doanh 

nghiêp nham dam bàn sr cong bang, tInh minh bach, tInh trách nhiëm 
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- Chi dto chung v chin luic 

- Phê duyt cáo mic tiêu, k hoach hành dng 
HOi dng quán tr 

Các miic tiêu phát trin bn vfrng 

LILAMA kiên dnh mitc tiëu phát trin bn vtrng cüa mInh là tth thành nha thu xay 1.p 

chuyên nghip thm cc quc t; to ra 1çi nhun téi da cho cáo c dông; to môi tm6ng lam viêc t&, 

thu nhp cao và Co hi thang tiên ngh nghip cho toàn b can b cong nhân viên Tng cOng ty; Bong 

gOp, xây dirng phát trin thj tru?ing 1p may Vit Nam trâ thành mt trong nhrng müi nhpn phát trin 

cüa dt nuO'c, cO tm ành huâng dn thj trixO'ng quc t; Bong gop tIch cxc cho si phát trin cUa cong 

dng và x hi. 

Mo hInh phát trin bn v&ng cüa Tng cong ty: 

Ban Tng giám dc 

Cáo PhOng/Ban nghip 

vv 

Can b, cong nhân viên 

toànTngcOngty 

Xây drng cáo mic tiéu, k hoach hành dng trInh HDQT 

- Trin khai thuc hiên mic tiêu, k hoach hành dngdugc 

HDQT phê duyt 

- Thxc hin cáo k hoch hành dng theo chi do cüa HDQT 

và Ban Tang giám dc. 

- Thirc hin các cOng vic ci th hang ngày có lien quan dn 

các miic tiêu phát trin cüa Tng cOng ty và cüa PhOng, Ban 

nghip vi1. 

Mo hirth phát trin bn vUTig cüa LILAMA có nhim v gn kM tm nhin, sir mnh và dinh 

huàng phát trin bn vftng cüa Tng cOng ty; nh do ma mô hInh nay có ânh hixng tIch crc dn 

nhftng ngu1i lien quan cà ben trong và ben ngoài doanh nghip. 

Là môt nhà thu uy tin, LILAMA nhn thirc rO Va CO thrc trách nhim cao trong cOng tác gin 

gift và bâo v mOi trumg.Trong tht ca nhftng cOng trinh ma LILAMA là nhà thu chInh hoc chü du 

tu', Tng Cong ty dëu cô gang giàm dn mirc ti da cáo tác dng tiëu circ dn môi tru&ng, khOng d xãy 

ra khiu nai/khiu kiên v vn d an toàn mOi truxng; nhttng phàn ánh, dánh giá không tM cüa di tác 

v tiêu chun chit luçmg xày dimg và bão v môi trumg ti Vit Nam và trën thj trl.r&ig qu6c t. Tang 

cOng ty dà cô gang du tu mua sam cáo trang thiM bj thi cong hin di d dam bào mlrc hao phi nhiên 

1iu và khI thai duçxc giàm thiu ti da. 
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Tang cong ty cam kt bào v và gin gitt môi trurng, tang cixäng sirc khOe, an toàn và an ninh 

cho nhân viên, khách hang, nhà cung cp, nba thu, cong dng ncii LILAMA hot dng va cOng ching 

noi chung. Trong các hot dng cüa mInh, Tng cong ty luôn c gang ddâm bão: "Không CO tai nin, 

không CO thit hii d6i vO'i mOi lrwà'ng ty nhiên va xã h3i, ton tr9ng day dü n/ian p/im, quyn con 

ngw&i, giá tr/ kinh t và bàn sc van Ma cüa cong dngO' nhü'ng noi cO các hort dng cüa 

LILA MA ". 

5CácrÜiro 

Rili ro v nên kinh tê 

Riii ro v kinh t là loai rüi ro h thong thông qua nhQng bin &ng nhu tc d tang truOng kinh 

t, lm phát, lãi suit,... có tác dng trrc tip hoc gián tip dn hot dng san xut kinh doanh cüa các 

doanh nghip trong nn kinh té nói chung. Vi vy, vic phân tIch các yu t vT mô cña nn kinh t së 

lam rO mirc do tác dng cüa loi rüi ro nay cüng nhu dua ra duçc cáo bin pháp hn ch& khac phuc 

mirc d ành huOng dn hott dOng  ciia Tng Cong ty. 

Thiic trng và xu huO'ng phát trin ciia nn kinh t trong nuóc luOn ành hu&ng dn six tn tai và 

phát trin cüa các doanh nghip. Khi nn kinh t giai don tang tru&ig cao së to nhiu ccx hôi cho 

doanh nghip phát trin. Ngucc 1i, khi nn kinh t sa sit, suy thoái së gay ánh humg tiêu cixc cho các 

doanh nghip. 

Nám 2016, vài nhiu n lixc phic hi nn kinh t sau khiing hoàng nam 2008, tc do tang truOng 

GDP cüa Viêt Nam là 6,21%; mc di1 khOng dt miic tiu Quc hi dt ra, miirc tang truO'ng GDP nay 

vn duçc coi là dau hiu khà quan cho thy nn kinh t nuâc ta dang tip tiic phic hi trong bi cánh 

khO khàn chung ciia nn kinh t th giOi. K& thüc näm 2017, nhi nhthg cài thin mnh me v c ch 

chInh sách lien quan dn câi cách th ch, mOi trumg du tu, kinh doanh ducc Chinh phü quyt liêt 

chi dao thuc hiên trong näm 2016 — 2017, GDP Ca nuc dat 6,81%. Con s tang trung nay khOng chi 

vuçit mrc kI vQng dâu nãm, ma cOn là diem nh.n báo hiêu các chInh sách di mâi nay dä có hiu qua 

h trV tt hcm cho hoat  dng kinh doanh cUa các doanh nghip trong va ngoài nrnc. 

K thra sir tang tru&ng Va tin hiu tIch circ tii nn kinh t nám 2017, GDP nam 2018 tang nhanh 

a mirc 7,8%, cao nhât trong 10 näm tra li day, khang djnh tinh kp thOi và hiu qua cüa các giãi pháp 

du?c ChInh phü ban hành, chi dao  quyt Iit các cp, các ngành, các da phuang ctng n luc thuc 

hin. Mc dü dat  ducic kt qua cao näm 2018, Quc hi tO ra khá e dè khi dat muc tiëu GDP Näm 

2019 dü'ng li tai  mirc 6,9% do e ngai  ành hung tr mt s dr báo din bin kinh t khOng thun lGi 
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trong näm nay nhu: càng thing thucmg mi M - Trung, qua trInh diu chinh chInh sách tin t cüa M9 

và EU, cnh tranh v vic xut khu den tir các nuic nhu Thai Lan, Trung Quc, Campuchia, tien 

trinh tái Ca cu Doanh nghip NN và khu virc Ngân hang b trl hoãn... 

Biêu d 1: T6c d tang trtr&ng GDP Vit Nam 

Nguo'n: Theo so' lieu ci'ia To'ng cic thO'ng kê 

Rüi ro Lm phát: 

Chi s lam  phát ãnh humg den hot dng san xut kinh doanh ciiia Doarth nghip thông qua các 

chi phi san xut kinh doanh. 

Vâi n iic ti phIa Chfrth phü và Ngan hang Nhà nuó'c, cung tien duçc dieu je hcp i), m.t bang 

giã Ca n djnh han dâ kim ham dugc mtrc tang ciia chi s CPI. Dieu nay dixçc the hin khá rO qua các 

báo cáo cia Tng cic thông kê ye tinh hinh kinh te xä hi Vit Nam näm 2013 và 2014. Theo báo cáo 

nay, näm 2013 và nàm 2014 chi s CPI binh quân chi con tang l.n luçit là 6,04% và 1,84% so vYi näm 

2012 và näm 2013. Näm 2015, lçtm phát Vit Nam là 0,63%, mirc thp nht trong 10 näm qua. Day là 

du hiu tIch cçrc cho thy miic tiêu kiem soát lam  phát và n djnh vT mô cüa Vit Nam d phát huy tác 

d%lng, nh vy các doanh nghip có the yen tam phát trien san xut kinh doa.nh. Buc sang näm 2016, 

t' l lm phát lai  tang tth lai, len mirc 4,47%. Nàm 2017, lam  phát drng m1rc 3,53% và con s nay 

nàm 2018 là 3,54%; hoàn thành chi tiêu quc hi dt ra tr du näm. 

Be do 2: T 1 lam  phát cüa Vit Nam 
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Ngun: Tang cc thng kê 

T 1 1m phát duçic duy trl i mrc thp së tác dng tIch cixc dn hot dng san xut kinh doanh 

cüa Doarth nghip, giüp Doanh nghip kim soát duçic giá cà clii phi các yu t du vào, darn bào hoat 

dng kinh doanh n djnh.Tuy nhiên, 1m phát thp cüng cho thy sirc cu tiêu dung ngày càng yu di, 

lam gia tang nguy co' giàm phàt và tác dng tiêu cixc dn miic tiêu tang truàng kinh t. 

Rüi ro v 1uit pháp 

Vit Narn dang trong giai don phát trién nén h thông pháp l cüng dang dan hoàn thin, chinE 

sách thay di linh hot d phi hp'p vó'i tü'ng giai don phát trin cüa nn kirth t. VI vây càc van bàn 

pháp quy không tránh khôi nhftng bt cp và chng chéo nhau, gay nên không It kho khan cho cã cci 

quan httu quan ln nhung cá nhân, to chirc thxc hin. Tang cong ty sau khi c phn hóa s hoat dong 

theo Lut doanh nghip và chju si,r diu tit ciia các van bàn pháp lust  lien quail, do vây nhtng thay 

dèi v mOi trixmg pháp lut së tác dng dn hot dng kinh doanh cña Tng cong ty. 

Rüi ro däc thu 

- Rzi To hort ttng: 

Do linh vrc hot dtng chInh cña Tng cong ty là thi cong xây 1p, dc thi kinh doanh là thai 

gian thi cong cua cac cOng trinh thu?mg kéo dài, vic nghim thu, bàn giao duçc thrc hin tirng phn, 

song song vói do là vic giài ngân thung châm, qua trinh hoàn tt h so thi cOng cüng nhu thng nht 

phê duyt quyt toán gitra chü du tu và nhà thu thuO'ng mt rt nhiu thai gian. Ben canh dO, cO 

thiu dix an, cOng trinh xây di,rng chu du to' l.p dir toán cOn chixa tuong x1rng vui ngun vn du tu' 

dn tO'i thai gian thi cOng b kéo dài, diêu do càng lam ch.m tin d giài ngân, thanh quyt toán cüa 

các cOng trinh, ành huO'ng dn tinh hInh tài chInh cüa Tng cOng ty, dOi khi phàn ánh không dung hiu 
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qua kinh doanli cüng nhLr kt qua doanh thu, lçii nhun cUa Tng Cong ty gitta các quç' hoat dng cttng 

nhu trong näm tài chInh. 

- Rüi ro canh tranh: 

Tinh hInh cnh tranh gitta các doanh nghip thi cong xây lap trong ngành xây dirng ngay cang 

khc lit. Dc bit trong tuong quan vOi t' 1 du tix Cong giàm thp so vi giai don truâc, các doanh 

nghip phài d& mt vói nhiu khó khän trong vic cnh tranh, du thu d có duc hp dng xây lip. 

Do vy doanh nghip xây lap phài luôn tim cách nthig cao nãng lixc Cong ngh va k thut d tang tInh 

canh tranh giám thiu rüi ro có th ãnh hrning tci tc c1i tang truOng, s 1ung h'p dng, Cüng nhix 

doanh thu và lyi nhun k v9ng. 

- Rüi ro v biEn tt3ng gid nguyen l&u,  thiEt bj &u vào: 

Các dir an ma LILAMA thrc hin thuOng CO thOi giant hi Cong dài, giá trj vt tu', thit b chiêm 

t trong ian trong tng giá trj hçip dng. Do vy, bin dng giá cã hang hóa (vet tu, thit bj) du vao s 

ânh humg trrc tiêp den lçi nhun ctta LILAMA. 

D giàm thiu ành huang ctta bin dng giá, ngoài vic duy tn và phát tnin mng lui các di 

tác cung iimg truyn thng, LILAMA cOn chtt dng kim soát chi phi bang each tInh dn yu té bin 

dng giá, truçt giá ngay ttr các khâu chuân bj hè sc dir thu, thuo'ng thào và k kt hcp dèng. 

- Rüi TO Vê chip/i! v6n vay: 

Tng cong ty có t l Von chtt si httu!Tong ngun vn tulmg di thp, do do chi phi lâi vay trO' 

thành yu t ành humg tr%rc tip dn kt qua hot dng san xut kinh doanh và du tu ctta Tang cOng 

ty.Khi 1p k hoch kinh doanh và dix an du tu, lãi sut tin vay dã duoc dx tInh. Song, CO rat nhieu 

yu tO näm ngoài tam kiêm soát ctta doanh nghip tác dng dn iãi sut tin vay. Do do, nhttng dr 

kin trong k hoch kinh doanh và du tu CO th chju tác dng xu ttt rtti ro chi phi v6n vay. 

RUi ro môi trirOng 

Nhttng rtti ro v môi trumg do thiên nhiên gay ra là các nguyen nhãn khách quan nhu thiên tai, 

itt lut, dong dt, v.v là nhttng nguyen nhân bt khà kháng. Do dO, Tang cOng ty phài có nhtmg chtt 

trucmg, each thttc phOng tránh và k1ic phiic v h.0 qua do thiên tai, môi trung gay ra di vi hoat 

dng san xut kinh doanh cüa toàn b h thing. 
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(30,4%) (36,2%) 15.811.531 10.089.292 19.196.516 13.362.829 Doanh thu thuân 

(29,3%) (3 5,9%) 9. 752.7 12 17.957.625 15 .207. 790 12.68 8.277 Giá vn hang ban 

603.741 674.552 336.580 (45,6%) (44,3%) 1.238.890 Lçri nhun gp 

196.957 204.411 176. 178 235 .343 (10,6%) (13,1%) Doanh thu tài chInh 

117.693 65 5. 557 (39,4%) (7 1,0%) 405.306 397.429 Chi phi tài chInh 

(8.402) (5 5,5%) (13 .062) Lãi tr cong ty LK 

1.67 8 14,8% 1.462 Chi phi ban hang 

4,2% 37,2% 3 72 .728 357.780 43 8. 599 601.926 
Chi phI quán 1 

doanh nghip 

50.570 75.998 331.827 (33,5%) (149,2%) (163.365) 
Loi nhuân tfr hoat 
dng KD 

4.824 4.946 21.92 1 10.429 (2,5%) (52,4%) Li nhuân khác 

55.395 80.945 353.748 (31,6%) (143,2%) (152.935) 
Loi nhuân trffó'c 
thuê 

44.695 80.049 267.536 (44,2%) (170,9%) (189.785) Lo'i nhuân sau thug 

PHAN II: TiNH H1NH HOAT BONG TRONG NAM 

1. TInh hInh hoat dng sn xuât kinh doanh 

Don vf tInh. triu dng 

Tang. 
truong (%,) 

Tng giá trj tài san 

Vn chü s& htru 

8 .03 5 .252 

9 16.428 

7.590.727 

904.580 

(5,5%) 

(1,0%) 

14.132.717 

1.927.892 

13.204.611 

1.5 86.567 

(6,6%) 

(17,7%) 

Nguo'n: BCTCkiêni tothn nám 2018 cüa LILA/VIA. So' liçu näm 2017 ct'ta COng ly mc và hcrp nhát dwcrc lo'y theo 

so' lieu ho'i to' ghi nhn trong BCTC kim toán riêng và hcrp nhct nãm 2018 czia LILAMA 
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2. To chfrc và nhân su' 

2.1 Hi dng quän trj 

1 

Va ten Ngày inIi nuc vu 

Nguyn Dlnh Hãi 12/10/1960 Chi tjch HDQT 

2 LêVänTu.n 02/09/1963 Thành viên HDQT kiêm Tng Giám dc 

3 Nguyn Van Hing 27/02/1979 Thành viên HDQT kiêm Phó Tng Giám dc 

4 Nguyn Him Thành 03/09/1963 Thành viên HDQT kiêm Phó Tng Giám dc 

5 Büi Dirc Kiên 19/12/197 1 Thành viên HDQT kiêm K toán tru&ng 

Mt s thông tin tOrn tt v thành viên 1Iui dng quãn tr 

Ong Nguyn Dlnh Hãi - Chü tch Hi ding quãn trj 

- Näm sinh: 1960 

- Trmnh d chuyên môn: K su Xây di,mg ngành Thông gió ep nhiêt 

Ong Lê Van Tuân — Thành viên Hi ding quân tr kiêm Tng giám dc 

- Näm sinh: 1963 

- TrInh d chuyën môn: K six Cci khi ch tao  may 

Ong Nguyn Van Hung — Thành viên Hi dng quân trj kiêrn PhO Tang giám dc 

- Namsinh: 1979 

- Trinh d chuyên môn: K5 six Cong ngh ch tao  may 

Ong Nguyn Htiu Thânh — Thành viên lli dng quail trj kiêrn PhO Tang giám d6c 

- Nämsinh: 1963 

- TrInh d chuyên môn: K six Co khI ch tao  may 

Ong Büi Dfrc Kiên — Thànb viên Hi &ng quán tr kiêm K toán tru'O'ng 

- Näm sinh: 1971 

- Trinh do chuyên môn: Thac si Quãn trj kinh doanh 
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1.  Nguyn Thj Thu Trang 15/02/198 1 Trumg Ban kim soát 

2.  Lê Thj Thu Hng 13/10/1976 Thành viên Ban kim soát 

3.  Trn Thucmg Huyn 20/07/1975 Thành viên Ban kim soát 

2.2 Ban kiêm soát 

Thông tin tOrn tt ye thành viên Ban kirn soát: 

Ba NguynThi Thu Trang — Trtrong Ban kiêm soat 

- Nãmsinh: 1981 

- Trmnh d5 chuyën môn: Cu nhân Kinh t 

Ba Lê Thi Thu Hông — Thanli viên Ban kiêrn soat 

- Nämsinh: 1976 

- Trinh d chuyên môn: Cii nhân Lut 

Ba Trân Thirong Huyên — Thanh viên Ban kiêrn soat 

- Nãmsinh: 1975 

- Trinh dO chuyên môn: Cr nhãn Kinh t 

2.3 Ban Tong giám dôc 

V 

TI 
- V 

 

IIç va ten 
- V

V
r 

Ngay sinh 

02/09/1963 

- 

Chirc VI) , V  

1 Lë Van Tun Thành viên HDQT kim Tng Giám dc 

2 Trân DInh Dai 13/10/1961 Phó Tng Giám de 

3 Nguyn VAn Hung 27/02/1979 Thành vién HDQT kiém Phó Tng GiArn dc 

4 Lê Quc An 29/7/1970 Phó Tng Giám dc 

5 Nguyn Mnh Dung 22/01/1970 PhO Tng Giám dc 
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6 Nguyn Hcru Thành 03/09/1963 Thành viên HDQT kiêm PhO Tang Giám dc 

7 Büi Dirc Kin 19/12/197 1 Thành vin HDQT kiêm KE toán trtxâng 

Mt s thông tin tOrn tat v thành viên Ban Tang girn d6c: 

Ong LE VAN TUAN — Tng giarn dOe 

Xem trong muc thông tin co hen quan den thanh viên HDQT) 

Ong TRAN DINH PAl - Pho Tng Giarn doe 

- Nämsinh: 1961 

- ChiIrc vi,i hin nay: Phó Tong giám dc kiêm Giám dc Ban dix an LQC du Nghi SoTi Tng cong ty 
Lip may Vit Nam - CTCP 

- Truth d chuyên mOn: Ki six din 

Ong NGUYEN VAN HUNG - Pho Tong Giarn dOe 

(Xem trong muc thông tin co hen quan den thanh viên HDQT) 

Ong LE QUOC AN - Pho Tng Giam dOe 

- Nämsinh: 1970 

- TrInh d chuyên môn: K six Nhit din 

Ong NGUYEN MANH DUNG - Pho Tong Giarn dOe 

- Näm sinh: 1970 

- Trinh d chuyên môn: K six Co khI ch to may 

Ong NGUYEN HUt THAMI — Pho Tong Giam dôc 

(Xern trong mic thông tin có lien quan dn thành viên HDQT) 

Ong BUI BUC MEN — Ké toan truong 

Xem trong muc thông tin co lien quan den thanh viên FIDQT) 

2.4 Nhu'ng thay dôi trong ban diu hành: 

- Ong Nguyn Hüu Thành duçc b nhim giti chiirc vi Phó Tang giám dc ttr ngày 01/02/2019. 
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2.5. Can b cong nhân viên Tong cong ty: 

Co cu lao dng ella Cong ty mc - Tng Cong ty ti ngày 31/03/2019 

I Phân theo trinh dO 617 100,0% 

1 Dai hoc vâ trên dai hoc 422 68,4% 

2 Cao däng, trung cp 36 5,8% 

3 Cong nhân k5 thuit 106 17,2% 

4 Lao dng ph thông 53 8,6% 

II Phãn theo thôi hin hçp d1ng 617 100,0% 

1 Viên chiirc quán 1 doanh nghip (khong thuc 

din k Hçp dng lao dng) 
9 1,5% 

2 Lao dng không xác dnh thai hn 415 67,3% 

3 Lao dng hcp dng có thai htn 152 24,6% 

4 Lao dng khác 41 6,6% 

3.TInh hInh dãu tu', tlnh hInh thu'c hiên các du' an 

3.1. Các khoãn diu tu 1&n: 

a) Du tw xây drng co' ban, may móc thkt bj và du tu' khdc 

Li VT: T5 dng. 

TT TEN D1 AN 
1(11 NAM 

2018 
TH NAM 

2018 
T5 l Til 

2018/Ku 2018 

TONG SO 20 1,38 6,9% 

1 Dix an Nhà hon h9'p ti Qun 9 TP HCM 20,0 0 0% 
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2 Dix an Khu cong nghip Bc Vinh 0 1,38 

  

Trong näm 2019, Tng cOng ty dr kin k ho?ch  du tu 20 t9 dng d thirc hin thñ tic xin cp 

giy chü'ng nhn quyên sr dçing dat tai dr an nha hn hcip tai  Qu.n 9 TP HCM va báo cáo Bô xay 

dirng d xin chuyn nhuçing d1r an. Hin nay tJy ban nhân dan qu.n 9, thành ph H ChI Mirth dä cO 

van bàn s 3666/LJBND-QLDT ngãy 13 tháng 11 näm 2018 v 9 kin di vii d nghj xac dnh lai chi 

tiêu cüa dx an Khu nhà kt hçp van phOng lam vic LILAMA tai  phuäng Phuàc Long B, quân 9 và 

dang nghiên ciru diu chinh 1ii chi tiêu quy hoach cüa dci an trinh UBND thành ph H ChI Minh xem 

xét quyt djnh.Dng thai Tng COng ty cilng dang hoàn thin các thu tiic quyt toán dir an cung cp và 

1p dit thit bj h thng quan tr.c tçr dng tram  xii 19 nuOc thai khu cong nghip Bc \Tinh, tinh Nghê 

An dci kin hoàn thành vào qu9 II nãm 2019. 

b) Du tu'tài chin/i 

Du tu them vào Cong ty con, cOng ty lien kt 

Do v/ tinh: Triu &ng 

Dan tir 

Tai 01/01/2018 Kê hoach nám 2018 Thirc hiên nam 2018 

Vôa 
diu lê 

T9 1 
si htru 

VOn 
diu lë 

T9 lë 
so' 

htu 

Giá tn 
dâutu 
them 

Vn 
diêu lê 

T9 l so' 
httu 

Giá tn du tu them 

C tirc ti 
CP/Thng 
du'vn CP 

B.ng tin 

Congty 
LILAMA 
Sea 

64.986 99% 64.336 64.986 99,0% 64.336 

CongtyCP 
LILAMA 
69-3 

77.697 
66,77 

% 
82.794 66,42% 3.113 

Ting cong 64.336 3.113 64.336 

Nàm 2018, LILAMA 69-3 hoàn thành kê' hoach tang vô'n dieu lê nàm 2017 tic ngun thçing dii vó'n c 

phd'n và pha't hành them c phiê'u. Fhán giá tr/ ddu tu' them cia Tang cong ly tQi COng /y cP LILAMA 

69-3 du'crc chia tic thçng dii vO'n cO'phdn là 311.265 cO'phiê'u. 

TInh hlnh thoái vn dAu tu ra ngoài doanh nghiêp  

Trong narn 2018, LILAMA dä tIch crc thoái vein ra ngoài doanh nghipti mt seidon v 

hotdng không hiu qua, ngoài nganh kinh doanh chInh. Sei tin LILAMA thu v tir viëc thoái vein là 
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gn 114 t dng, Cu th nhu sau: 

+ Thoái 720.000 c phn tucing irng 15% vn diu l cüa LILAMA tai  LILAMA 45-1 thu ye 

7,97 t' dng, hin nay t l si hTm ti cüa LILAMA ti LILAMA 45-1 là 3 6,0%. 

+ Thoái toàn bô 7.978.992 c phn ti Cong ty C phn thüy din SOng Vàng, s tin thu ye là 

106,1 t dng. 

Trong qu' I nãm 2019, LILAMA cüng dà hoàn t.t vic thoái vn tai  mt s cong ty con và 

cong ty lien k& vi tang s tin thu v khoàng 423,89 t' dng ct th nhu sau: 

+ K h?p  dng chuyn nhuçmg toàn b phn vn cüa LILAMA ti Cong ty TN}IH tu vn thi& 

k CIMAS ngày 14/12/2018. Tng so ph.n vn chuyn nhuçrng là 33% vn diu lê, s tin thu v 

29,19 t$' dng. Ngay 25/01/2019, LILAMA d hoàn tht vic thoái toàn b vn tui CIMAS. 

+ Ngày 24/12/20 18, Cong ty c phn tu vn quc t LHT dã hoàn thành vic giàm vn diu lê 

ti 32 tT dng xung 9,6 tSi dng, tuong mg tSr  l giàm von diu l là 70%. SO tin LILAMA thu v là 

13,44 t5r dong. 

+ Thçrc hiên du giá cong khai toàn bô c phn cña LILAMA ti Cong ty CP LILAMA 69-2 

ngày 03/12/2018. Tng sé c ph.n ban duçic là 3.730.515 c phn, tucYng irng 44,96% vén diu lê; giá 

binh quail 13.917 dng/c phiu, so tin thu v là 51,9 t5r dng. LILAMA dà hoàn tt thu tpc chuyn 

nhucng c phn ngày 14/2/20 19. 

+ Thc hin bàn du giá thành cOng 2.5 18.454 c ph.n, tuong i.mg 30,42% vn diu lê tai 

Cong ty CP LILAMA 69-3 vào ngày 26/2/2019; giá blnh quân 19.656 dng/c phiu, s tin thu v 

49,5 t5 dng. 

+ Thuc hin bàn du giá thành cOng 1.488.600 c phn, tuong 1rng 15,05% vn diu lê tai 

Cong ty CP LILAMA 10 vào ngày 26/2/20 19; giá binh quân 4 1.480 dng/c phiu, s tin thu v 

61,75 t5 dng. 

+ Thuc hin ban du giá thành cong toàn bO 13.005.032 c phn, tuo'ng ung 79,98% vn diu 

1 tai COng ty CP Lisemco; giá bInh quän 10.350 dng/c phiu; s tin thu v 134,6 t5 dng. Ngay 

28/2/20 19, LILAMA dã hoàn tht vic thoái toàn b vn tui Lisemco. 

+ Thixc hin ban du giá thành cong 1.408.730 c phn, tuong img 15,004% vn diu lê tai 

Cong ty CP LILAMA 18 vào ngày 08/3/2019; giá binh quân 42.350 dng/c phiu, s tin thu v 

5 9,66 t5r dng. 
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+ Thirc hin ban du giá 1.136.430 c ph.n, trong do ban thành cOng 750.000 c ph.n, tucmg 

üng 9,9% vn diu lê ti Cong ty CP LILAMA 69-1 vào ngày 08/3/2019; giá bInh quân 31.800 

dng/c phiu, s tin thu v 23,85 tr dng. 

Ben ctnh do, LILAMA cüng tIch cixc tim kim di tác, nhà du tu', d.y nhanh trin khai thuc 

hin các quy trInh, thu tic theo quy dnh cüa pháp lut d thoái vn ti các dun vj thành vien theo lo 

trInh d xây dmg ti D an tái c.0 tric Va nâng cao näng 1ixc quàn trj ti LILAMA (diu chinh 1.n 3). 

Tuy nhiên, do dc thu cüa ngành nghê cüng nhu tInh hInh cüa các cOng ty và th truO'ng nen LILAMA 

vn dang gp nhiu khó khän trong vic tim kim di tác d chuyn nhixçmg vn. 

TInh hlnh thu c tüc, chi trá c turc  

a) Tlnh hInh thu cô tirc: Trong näm 2018, có 04/25 Cong ty cO Nghj quyt cüa Di hi dng c 

dOng v vic chia c turc cho kt qua SXKD nàm 2018 vi tng s tin 11,899 tT ding, tng s tin 

các Cong ty dä clii trâ cè turc cho Tng cong ty bang tin mt 11,563 t' dng. 

b) Tlnh hlnh chi trâ c t1rc cüa Tang cOng ty: Thxc hin theo Ngh quyt cüa Di hi dng c 

dông thuOng niên näm 2017, Hi ding quail trj Tang cong ty dä chi dao  thixc hin viêc chi trã tin c 

tuic theo diling quyt djnh cüa Di hi dng c dông. Ci,i th: 

- T lê chi trã c ti'xc : 6%/nam; 

- Hlnh thurc chi trã : Bang tin mat; 

- Ngay dang k cui cumg :05/11/2018; 

-Thai gianthanhtoan :23/11/2018. 

c) Tin/i Jun/i thwc hiên các du' an 

Trong näm 2018, LILAMA dä triên khai thi cOng các dx an lth'i, tr9ng dim cüa dat nuâc nhu 

dx an may nhit din Song Hu 1, dir an nhà may nhit din Thai Birth 2, di,r an nhà may nhit din 

Vinh Tan 4 m rông, dx an nhit din Long Phu 1. Tng Cong ty luôn chi dao môt each sat sao cac 

ban dir an, các cOng ty thành viên tp trung nguôn 1rc, thi& bj, may mOc, tâi chinh d dam bâo tht câ 

cac d'x an du duçic trin khai thi cOngrnt each an toàn, chat 1u'ng dáp i'ng các yêu can cüa các Chñ 

dau tu. 

* Mt s moe tin d quan tr9ng ti các dlr  an tr9ng dim thixc hin näm 2018: 

- Hoàn thành cong tac lap dt Tua bin, may phát & dóng tern ASME cho Là hui tai du an nhà 
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may Nhiêt then Thai Binh 2; 

- Hoàn thành Cong tác thanh quyt toán 100% vâi Tng thAu DOOSAN du an nhit din Vinh 

Tan 4. 

- Hoàn thành Cong tác th áp là hcii vào ngày 13/8/2018 di an nhit din VTnh Thn 4 mO rông. 

- Du an nhà may Nhiet then  Song Hâu 1: 

• Phn xay drng thuc khu vxc Nhà may chInh d. co bàn hoàn thành; 

• Phn xây dirng Cãng than d duçc hoàn thin Va bàn giao mt b.ng cho cong tác 1p dt 

vàotháng 11/2018; 

• Hoàn thành cOng tác 1p d.t h thng áp lixc Là hcii sn sang cho cong tác thir áp; 

• Hoàn thành cOng the dua Tuabin, may phát, may bin áp chInh va phii tn vào vi trI 1p 

d.t..... 

- Dx an nhà may Nhit din Long Phü 1 (2x600MW): 

• Hoàn thành 100% cong tác lap dt k& cu thép Nhà diu khin trung; 

• Các phAn vic lap d.t KCT là hai t may 1, lap KCT gian tuabin t may 1 &2, lap thit bj 

BSP th may 1 dä Co bàn hoàn thành dt khoàng 95%; 

• Ngay 21/12/2018, LILAMA dà gui Cong van s 1120/TCT-KTKT dn Tng thu PTSC 

thông báo tm dfrng thrc hin hcp dng s 097-201 6/PTSC LP-TM-MDV. Sau do Chü 

du tu LP1PP, tng thu PTSC va LILAMA da tin hành cuôc hop và LILAMA d xut 

kiën së huy dng 1i nguôn lrc bô sung tth 'ai thi cOng vào ngày 07/3/2019, dng thai 

tng thu PTSC së k xác nhn nghim thu và thanh toán cho LILAMA. 

Tuy nhiên, theo thxc t ti cOng tru?ng hin nay PM dä dirng thrc hin càc cong viêc nghiêm 

thu khi luong tti di,r an nén vic thirc hin theo cac d xut cüa biên bàn h9p nêu trén den nay cüng 

chua thçrc hiên duac. 

3.2. TInh hInh tài chinh Các cong ty con, cong ty lien kt: 

Clii tiêu 
Tng tài 

san 
V6 n chii 
s& hfru 

Vn diu 
lê 

Doanh 
thu 

Lçi nbun 
trtró'c thu 

L9i 
nhuân 

san thuê 

Các cong ty con 6.132.375 1.009.362 560.078 4.929.446 56.770 31.877 
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1 CTCP LILAMA 5 487.104 71.666 51.498 170.054 (3.367) (3.367) 

2 CTCPLILAMA7 172.744 41.295 50.000 93.908 206 206 

3 CTCPLILAMA 10 1.189.320 238.340 98.900 1.070.323 20.333 16.186 

4 CTCPLILAMAI8 1.949.398 284.932 93.887 1.917.590 36.115 17.021 

5 CTCPLILAMA69-1 800.318 152.145 75.762 701.717 4.521 3.369 

6 CTCP LILAMA 69-3 893.377 106.951 82.794 789.485 246 201 

CTCP Ca khI L.p 

may LILAMA 
242.434 48.207 32.652 171.077 1.668 1.334 

8 
CTCP Tu vn quéc t 

LHT 
42.029 11.054 9.600 15.291 503 382 

Cong ty TNHH 

LILAMA SOUTH 
EAST ASIA SDN 

BHD 

355.651 54.773 64.986 - (3.454) (3.454) 

II Các cong ty lien kt 1.917.139 413.535 497.113 505.846 (50.347) (60.032) 

1 CTCP LILAMA 45-1 536.595 40.597 48.000 145.672 (2.980) (12.101) 

2 CTCPLILAMA4S-3 553.457 47.808 35.000 114.954 (28.895) (28.895) 

3 CTCPLILAMA4S-4 174.879 (102.259) 40.000 11.465 (21.263) (21.263) 

4 
CTCPL&pmáy-ThI 

nghim co din 
93.773 27.826 15.000 57.358 2.270 1.796 

5 

Cong ty Tu vn thit 
kXâydi..mgvàcông 

ngh LILAMA 

2.415 2.221 4.400 60 (95) (95) 

6 
CTCP Bt dng san 

LILAMA 
109.537 107.759 104.713 - 56 5 

CTCP Du tu Kay 

drng LILAMA 
446.483 289.583 250.000 176.337 561 561 

III Bâu tw clài han khác 11.796.850 5.038.385 7.839.889 4.772.603 221.378 2 16.844 

28 I P a g e 



I 
CTCPPhiMTrung 

Vit 
949.444 107.844 100.000 26.134 36 29 

2 
CTCP Chtao giàn 
khoan du kbI 

862.227 (143.869) 594.897 363.495 (65.498) (65.498) 

CTCP Xi mãng 

Thàng Long 
3.973.495 2.3 12.098 4.210.000 2.540.101 35.941 35.941 

CTCPThydinHüa 

Na 
4.707.774 2.466.043 2.256.592 875.057 221.142 217.416 

CTCPXimàngSông 

Thao 
1.197.993 229.392 639.400 915.704 19.707 19.707 

6 
CTCP Co -Diên - 

Môitruàng 
105.917 66.877 39.000 52.112 10.050 9.249 

Tng cong 19.846.364 6.461.282 8.897.080 10.207.895 227.801 188.689 

4. TInh hInh tài chInh Cong ty me 

4.1. TInh hInh tài chInh 

Chitjêu .........: Näm 2017
. 

Nãm 2018 
•. 

Tang 
.tru'o'ng (%) 

Tng giá tn tài san 8.035.252.624.994 7.590.727.716.879 (5,5%) 

No' phãi trà 7.118.824.227.162 6.686.147.621.639 (6,1%) 

Vn chü so' hiiu 916.428.397.832 904.580.095.240 (2,3%) 

Doanh thu thun 15.811.531.439.877 10.089.292.932.192 (36,2%) 

Lçinhu.n tr hoat d9ng 
75.998.792.556 50.570.099.386 (33,5%) 

Li nhuntruó'c thu 80.945.373.159 55.395.046.471 (3 1,6%) 

Lçi nhun sau thuë 80.049.428.42 1 44.695.749.808 (44,2%) 

Nguo'n.' BCTC Cong ty mc kiê'm toán nOm 2017, 2018 cOa LILAMA 

4.2. Các chi tiêu tai chinh chü yu 
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Ciii lieu Iion vi 1mb Nm 2017 Näm 2018 

Chi tiêu ye khá näng thanh toán 

H s thanh toán ngn hn Ln 1,07 1,04 

H s thanh toán nhanh Ln 0,97 0,93 

CM tiêu v co câu vn 

N/Tngtàisàn % 88,6 88,1 

N/Vn chii sâ hü'u Ln 7,7 7,4 

CM tiêu v näng lire hoat dông 

yang quay hang ton kho Ln 22,5 13,8 

Doanh thu thun/Tng tài san Ln 1,9 1,3 

Chi tiCu v khá näng sinh 1ô'i 

Li nhun sau thu/Doanh thu thun 0,5 0,4 

Lii nhun sau thuNn chñ so hU'u 8,6 4,9 

Lçi nhun sau thu/Tcng tài san 1,0 0,6 

Lp'i nhun SXKD/Doanh thu thu.n 0,5 0,5 

Ngun: BCTC Cong ly mc ki&'m toán nãm 2018 ciia LILAMA 

S. Co' câu có dông và s thay dÔI von chü sO' hü'u trong nàm 

Co cu s& hfru Va s6 lwqng c dông cüa LILAMA ti ngày 20/03/20 19 

1 Co dông trong niroc 290 79.726.104 797.261.040.000 100,0% 

C'dOngnhànuic 1 78.032.404 780.324.040.000 97,9% 

T chixc 1 3 67.000 3.670.000.000 0,5% 

30 I P a g e 



Cánhân 288 1.326.700 13.267.000.000 1,6% 

2 C dông nu'O'c ngoài 0 0 0 0% 

Tchirc 0 0 0 0% 

Cánhân 0 0 0 0% 

3 Ting cong 290 79.726.104 797.261.040.000 100,0% 

Ngudn: Danh sách c dong do VSD 1p ngày 20/3/2018 

Tng s cô phân dang hru hành cüa Tng cong ty (79.726.104 c phn) hoàn toàn là c phAn ph 

thông, trong do: 

— S c phAn tir do chuyn nhuçmg: 79.705.304 c phn, chim 99,97% tang st c phn dang hru 

hành 

— S c phn hn ch chuyn nhuçmg (theo cam k& näm lam vic khi thrc hin c phn hóa di 

vi can b CNV Tong cOng ty): 20.800 cO phân, chim 0,03% tng s c phn dang hat hành 

Tr thai dim hoàn tht c phn hóa Tang cong ty näm 2016 cho dn nay, LILAMA chira thrc hin 

tang van, phát hành hay chào ban c phiu nào ra cong chüng d tang vOn diu l. Toàn bô c phiu 

dang hru hành cüa Tng cong ty là c phiu ph thong, không cO c phiu qu. 

6. Báo cáo tác dông lien quan den môi tru'o'ng và xã hôi cüa Tong cOng ty 

6.1. Quàn 1 nguôn nguyen vt Iiu 

Do dc thu ngành ngh kinh doanh, nhu cu v may móc thit b phic vi vic thirc hiên các 

hçp dng EPC, hcrp dng xây lap cüa Tng cong ty tixcmg di km voi các yêu cu v chüng loai, k 

thuât, ch.t lucmg, xut xr, ... da dng, phiirc tp, d.c bit là may móc thit bi cung cp cho các dir an 

nhiêt diën dt than. Các thit bj nhu Tuabin, là hoi, may phát, ... cung cap cho các du an BPC luôn 

chim t trçng km nhat trong chi phi may móc thit bj, nguyen nhiên 4t lieu phiic vi hoat dOng san 

xut kinh doanh ciia Tng cong ty. Ben canh  do, nhu cu di vOi các loti nguyen nhiên v.t 1iu phiic 

vi thi cong nhu: sat thép các 1oi, que han, son, cap din, cac loi khI cOng nghiêp, ... là thuOng xuyên 

va ph bin di vOi hoat dng san xuat kinh doanh cüa LILAMA. 

Nh&m dam b ha luçing các cOng trInh cüa minh, cüng nhu dam bão vic xây lap các cOng 

trinh hn ch ti da tác dng tiêu cxc dn mOi trung, Tng cOng ty không chi tim kim các ngun 
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cung cp cia dtng dáp irng t,t nht các yêu cu cüa dir an, ma cOn dáp irng duçic các tiêu chun báo ye 

môi trithng. Bang ccx ch quàn l tt vic nhp may moe, nguyen nhiên vt lieu tü khâu ira chon nhà 

cung cp, LILAMA tin tulng se dóng gOp phn nhO trong vic báo v môi trixO'ng, giãm thiu các tác 

dng tiêu cixc dn môi tru?mg trong hot dng kinh doanh cüa Tng cOng ty. 

6.2. Tuân thu pháp lust v bão v môi trithng 

Hin tai  TSng cong ty hoàn toàn tuân thu các tiêu chun và pháp lu.t v bào v môi truong. 

LILAMA chua trng hj xr phit vi phm do không tuân thi:i lut pháp và cac quy djnh v môi truOng. 

VOi thirc cao trong vn d bâo v mOi trlImg, LILAMA luôn cam k& vic hoàn toàn tuân thu 

nghiêm ngt các tiêu chuân trong nuâc vã quôc tê v vn d bâo v môi trlImg trong qua trinh san 

xut kinh doanh cOa mInh. 

6.3. Chinh sách lien quan dn ngirOi lao dng 

Chédôlàmvic 

LILAMA có mt môi trung lam vic nghiêm tuc, cOi mO' Va hçp tác. Tang cuOng khã nàng ngh 

nghip và phát trin näng Iirc cng hin cá nhân cüa nhân viên. 

Ch d lam vic dixa trên ccx s eña B lut lao dng. 

Các cong cti diing ci lam vic (nhu may tInh, mng internet, van phOng phm, may fax, diên thoai 

cé, dinh, bàn gh...) dugc trang b dy d theo nhu câu cOng vic cOng nhu duçxc h trci v k thuât 

hiên dai. 

Các b ph.n san xut kinh doanh dirge trang bj dy dii b h lao dng (nhu' qun áo, gAng tay, 

mu, that lung bão him...). Cong nhän lam vic theo Ca, co th lam them giO nhung không vu'o't 

quA s gi quy djnh so vi iut hin hãnh. 

> Chin/i sac/i tuyén ding, thu hat lao d3ng và aào tçzo lao ding 

LILAMA hoot dng chü yu trong lTnh vtre xây lap cOng nghip, là doi vj hang du v tng thu 

EPC, ccx khi ch tao, ccx khI lap mAy, tu vn thit k ... do vy LILAMA luôn chu trong tuyên 

ding nhüng k six có trinh di d dáp ung nhu cu eho cOng vic cüa Tng cOng ty tr cAc tnr&ng 

D?i hgc k thut nhu: Bach Khoa Ha Ni, Xây dtng, Cong nghip ThAi Nguyen, Bach Khoa Da 

Nng và nhüng trumg dai  h9c danh tiêng khAc trong và ngoài nuc. 

Cong tAc tuyn dirng cua LILAMA duçic thrc hin thông qua các phixcxng tiên thông tin d4i chüng 
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nhu däng thông báo tuyn ding trên báo chI, tai  các truOng cIai h9c và qua website cña Tng Cong 

ty. 

Lao ng sau khi dugc tuyn ding vào Ting Cong ty duçic tip tyc dào tao,  hun luyên bi duong 

chuyên mon nghip vii Va CáC k näng theo chuang trinh v các chuyên d: Quãn 1' du an, quán 

1 thi cong 1p dat, quãn l chat lugng, giám sat ch tao,  quãn l vt tu, an toàn lao dong, ting 

Anh, v.v.. 

TIth'i gian lam vic và chmnh sách lurng 

LILAMA tuyt di tuân thu cac quy dinh cüa Lut lao dng và các van bàn huO'ng dn thi hành v 

th?ñ gian lam vic (bao gm Ca lam them giä) cüng nhu thi gian nghi ngai cüa nguäi lao c1ng. 

Ngui lao dng dugc tham gia báo him xâ hi dy du, hu&ig luccng cüng cac ch do phüc lcd 

khác theo quy djnh và theo tlnh hInh thrc t cüa Tng Cong ty. 

> Chinh sdch an bàn, sc khJe ngh nghip và an sin/i xä h3i 

— Nâng cao nh.n tht'rc cho các nhân viên tt câ các cp v an toàn, sirc khOe ngh nghip, 

quãn I môi truè'ng và x hi trong các hoat dng cüa Ting cOng ty. 

— Xây drng h thong và các quy trInh tIch hap d ngän ngra 0 nhim, chn thuang tai  nai lam 

viëc, cãi thiên s'.rc khOe, tang cuO'ng tInh bn vüng v môi trumg và xa hôi, phii hap vOi 

thông l quc t duçic nêu trong các tieu chun dugc quc t cong nhn. 

— Tin hành dánh giá rüi ro và tác dng di vó'i an toàn, sirc khOe ngh nghiêp, mOi trumg và 

xa hi. CO cac bin pháp ngan ngIa dôi vOi các tac dng tiêu cxc, và nu không th ngän 

ngra thl giàm thiu, giãrn nh, vàIho.c dn bi cho ngui lao dng, cong dng Va mOi 

trumg bj ãnh huOng. 

— Tuân thu lut pháp quc gia, các quy djnh và các yêu cu khác lien quan dn lao dng, an 

toàn, silt khóe ngh nghip và bàn v môi tnxng. 

6.4. Báo cáo lien quan dn trách nhim di vM cQng dng da phiro'ng 

Trong nan-i 2018, COng doàn LILAMA dã t chirc phát dng phong trào thi dua tai các cong 

truOng d an tr9ng dim nhu: nhà may Nhit din Song Hu 1, nhà may Nhit din Long Phü 1, nha 

may Nhit din Thai Binh 2, nhà may Nhit din Vinh Tan 4 mO rng.....nhäm khuyën khIch cOng 

nhàn, k5 six, CBCNV tai  các cOng trinh tIch c'rc lam vic; t chuc bInh xét thi dua khen thuOng kjp 

thOi cac ca nhân, tp th cO thành tIch tt trong cOng vic, trao cac danh hiêu nhu: Tap th tiên tin, 
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lao dng tiên tin, chin s thi dua cp Co sâ, cp ngành, tng bang khen Tang cong ty. 

Ngoài ra, các ban dr an và cong ty thành viên LILAMA dã tIch crc tham gia các phong trào, 

do-t thi dua do Chii d.0 tu, dia phuo'ng va Bô Xây dung phát dong nhu: Tháng an toàn cho cOng nhân; 

Dçit thi dua dc bit thirc hin thing lçi nhim vi phát trin kinh t-xä hi cüa ngành Xây dmg näm 

2017 và k hoch 5 11am, hufmg tri k nim 60 nàm ngây truyn thng ngành Xây drng (29/4/1958-. 

29/4/20 1 8); 

Cong doân và Doàn thanh niên Tng cOng ty thumg xuyên quan tam dn di sng ci:la 

CBCNV Tng cong ty: T chic các chuong trInh giao liru van ngh, th thao, có nhiu hInh thirc dng 

viên déi vii con em CBCN'V vào các djp Tt trung thu, t& thiu nhi, khen thuâng các cháu có thành 

tIch h9c tp tot... 

Trong näm qua, âã có nhiu cá nhân, tp th d dt và dugc ghi nhn, tOn vinh do có nhft'ng 

thành tIch xut sic, tiêu biu trong cong tác. Cu th nhu' sau: 

- Các danh hiu di vâi tp th: 

+ Giy khen và tp th lao dng tiên tin cña Tëng cOng ty: 95 tp th. 

+Tap th lao dong xuAt s&c và bang khen cia Bô xây dimg: 22 tap th (Bang chä B Xây 

dimg phê duyt). 

- Các danh hiêu di vOi cá nhân: 

+Giy khen, Chiën s5' thi dna co sO, Lao dng tiên tin, Niên hn ngành 1p may, K' niêm 

chugng vi sir nghip Xây dirng cüa Tng cong ty: 2.994 Ca nhân. 

+Bang khen Bô Xây dung và Chin s thi dua ngnh Xây dung: 104 ca nhân (Bang chO Bô 

Xây dirng phê duyt). 

+Bang khen Thii tuóng Chmnh phO: 03 cá nhân. 

+Huân chuong Lao dng hng ba: 02 ca nhân. 
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PHAN III: BAO CÁO vA DANH GIA CUA BAN TONG GIAM DOC 

1. Dánh giá kê't qu ho?t  dông san xuât kinh doanh 

Kt qua thirc hin các chi tiêu chü yu so vO'i Ngh quy& cüa Di hôi dng o dông: 

Do'nv/: Tjdng 

TT Chi tieu 
Nghj quyêt 

DHDCD 2018 

Thirc hiên 
nam 2018 

% THJKH 
2018 

1 Vn diu le 797,26 797,26 100% 

2 TngDoanhthu 8.542,2 10.089,3 118,1% 

3 LyinhuntruOcthu 52,0 55,4 106,5% 

4 Np ngân sáchnhànuâc 400,0 526,0 131,5% 

5 Ti lê c tirc (%) 4%Inäm 4%/näm 100% 

6 Dutupháttrin 21,2 1,38 6,9% 

7 QulumgNLD 107,06 103,06 96,3% 

Trong näm 2018 kt qua hot dng san xut kinh doanh cüa Tang Cong ty Lp may Vit Nam 

dä duçic hoàn thành so vôi k hotch duçic Dai hi dng c dông thông qua, cu th: 

Doanh thu nm 2018 dat  10.089,3/8.542,2 tT dng dat  118,1% so vi k hoach.  Loi nhuan 

truót thu näm 2018 dat  55,4/52 t' dng dt 106,5% so vol K hoach  näm. Np ngân sách nãm 2018 

dat 526,0/400 t dèng dat  13 1,5% so vOl k hoach  näm  tai Dai hi dng c dOng näm 2018. 

Kt qua hoat dng SXKD näm 2018 hoàn thành theo k hoach dã dt ra. Trong näm 2018 riêng 

dir an Nhit din Song Hu I dä mang lai  7.315,32 tT dèng doanh thu, chim dn 72,5% doanh thu cüa 

Tng cong ty. Toàn b CBCNV cong nhu Ban lanE dao tai Du an a ht sirc n hxc, nghiêm the lao 

dng thçrc hin dng tin d cña Dr an d có dirge k& qua trén. Ngoài ra các ban du an khác nhu nhâ 

may nhit din Thai BInh II, nhà may icc hóa d.0 Nghi San, nhit diên Long Phü, nhit diên Vinh Tan 

4, Vinh Tan 4 mi rng... ciing dã gop phn khOng nhó trong vic hoàn thành k hoach doanh thu, loi 

nhuân cüa nãm 2018. 

2. Tlnh hInh tài chInh 

2.1. TInh hInh tài san - dãu tir xây dirng c ban 

Trong närn 2018, Tng cong ty d kiên k hoach dâu tu 20 t dng d thçrc hin thu tic xin cp 
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giy chmg nhn quyn sr dyng dAt tai  d%x an nhà hn hçp tai  Qun 9 TP HCM và báo cáo Bô xây 

d'rng d xin chuyn nhucmg dx an. Ngay 13/11/2018, TJy ban nhân dan qu.n 9, thành ph H ChI 

Minh dä có van bàn st 3666/UBND-QLDT v kiin di vói d ng xác dnh 1i chi tiêu cüa d'r an 

Khu nba i kt hcp van phOng lam vic LILAMA t?i  phung Phuc Long B, qun 9 và dang nghien 

cüu diu chinh lai chi tiêu quy hoch cüa dtx an trInh UBND thành ph H ChI Minh xem xét quyt 

dinh. Dng thi Tng Cong ty cüng dang hoàn thin các thu tic quy& toán d an cung cp và 1p dt 

thit bj h thng quan trc t%I dyng  tram xir l nudc thai khu cong nghip Bc Vinh, tinh Ngh An dix 

kiên hoàn thàrth vào qu' II näm 2019. 

DVT: Tj dOng 

TT TEN DVAN 
KIT NAM 

2018 
THNAM 

2018 
Tr1TH 

2018/Kil 2018 

TONG SO 20 1,38 6,9% 

1 Dx an Nhà hn hçp ti Qu.n 9 TP HCM 20,0 0 0% 

2 Dix an Khu cong nghip Bc Vinh 0 1,38 

2.2. TInh hinh thu bi cong nç' 

Ban lãnh do Tng cong ty luôn chi dao  sat sao vic dánh giá phân Ioi các khoän nçx phài thu 

dn han, luôn chii dng, tIch cxc và thi.xc hin moi bin pháp d thu hèi cOng n. Trong nãm 2018, 

Tng cong ty d thu hi nç d9ng ti mt s dx an sau:thu tai  Du an nhà may nhit din Uông Bi m 

rng: 101 t dng; dir an Xi mAng SOng Thao 40,9 t' ding, Dir an nha may thüy diên Hüa Na: 3 tr 

dng, Dix an nhà may thiiy din An Dim 2: 2,18 t' dng. 

3. Nhfrng cãi tiên ye cv câu to chfrc, chInh sách, quán ly 

a. Vê cong tác t chfrc: 

- Thành 1p Ban chun bi, thirc hin các dir an LILAMA thuc Tèng cOng ty Lp may Vit 

Narn - CTCP, k tr ngày 01/01/2018. 

- Thành 1p BDA Xi mäng Tan Thang thuc Tng cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP, k tr 
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ngày 18/05/2018. 

- Thành 1p  BDA San trtm Long Phi thuôc Tng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP, k tr 

ngày 18/0512018. 

- Thành l.p BDH LILAMA dr an bnh vin da khoa Kiên Giang thuc Tng Cong ty Lp may 

VietNam - CTCP, k tr ngày 12/07/2018. 

- Thành 1p BDH dr an nhà may phân dm A/U Brunei thuc Tng cong ty Lp may Vit Nam 

- CTCP, kê ti ngày 26/07/2018. 

- Giãi th phOng K hoch Du tu Tng cOng ty Lap may Vit Nam CTCP, k ttr ngày 

01/11/2018. 

- Sat nhp phOng Quàn trj rüi ro v Ban tái cau true 

- Rà soát, sra di, b sung và ban hành mt s quy ch& quy djnh quàn l ni b phi hap vOi 

chiirc nng, nhim vi cüa Tng Cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

b. V cong tác can b, nhân sir: 

- Diu dng 86 luçit CBCNV cho các phOng ban, dan vi và ban dr an cia Tang cOng ty. 

- Tng s lao dng binh quân cia Tang cOng ty tInh dn 31/12/2018 là 635 nguOi, trong do s 

tuyn mói 63 nguOi, s chm dirt HDLD 64 nguOi, tm hon hap dng lao dong 03 nguOi, s lao dOng 

nghi hiru 8 nguOi. 

- Thxc hiên kin toàn nhân sr lãnh do cüa mt s phOng ban, dan vj thue Tng cong ty; thuc 

hin cong tác nhân siI, can b quOn l ti các Cong ty con, cOng ty lien kit. 

4. Kê hoach phát triên trong tixong lai 

4.1. Cong tác chi dao diu bành  

Ban länh do Tong cOng ty quyt tam, tp trung mi n 1irc, thtrc hin mi giãi pháp d chi 

do, diu hành Tng cOng ty hoàn thàrth và hoàn thành vuot mCrc k hoach san xut kinh doanh närn 

2019 

K hoach san xuat kinh doanh näm 2019 nhu sau: 

STT Chi tiêu Tbuc bin näm Kê hoach näm T' lé KH2019 
2018 2019 /TH2018 
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1 Vn diu lê 797,26 797,26 100% 

2 TngDoanhthu 10.089,3 5.750,4 57,0% 

3 Lçi nhun truc thu 55,4 75,0 135,4% 

4 Np ngân sách nhà nrnfic 526,0 150,0 28,5% 

5 Ti lê c tiirc 4%Inäm 5%/närn 125% 

6 D.utuXDCB 1,38 20,0 1.449,3% 

7 Qu51uongNLD 103,06 129,37 125,5% 

4.2. Cong tác hoàn thiên th ch& sp xp, d& mri co' cu t chfrc hoat dônq 

- Tng cong ty tip tic thirc hin cong tãc tái cu tróc và nâng cao nàng 1rc quãn tr quân tn 

Tng cOng ty. D phi hçip vói tinh hIrth trong giai don hin nay, Tng Cong ty dä hoàn thành viec 

chinh siia dê an tái cu true và nâng cao nàng 1ic quàn trj LILAMA (Diu chinh ln 4). Sau khi duGc 

Di hi dèing c dông thiRng niên näm 2019 thông qua, Tng cong ty së xây ding K hoach trin khai 

và thixc hin các ni dung cüa D an. 

- Tng cOng ty dã hoàn thin h so bàn giao vn nhà nuOc sang Cong ty C ph.n. Ngày 

24/7/20 17, To giüp vic ban chi dao  C phân hóa dä có van bàn s 286/TGVBCDCPH-TCT gri Ban 

chi do C phn hOa LILAMA v vic phê duyt kim tra quyt toán vn nhà nuOc d chuyn sang 

CTCP ti thi dim 5/4/2016. Trong nàm 2019, Tng Cong ty së tip tiic hoàn thiën các h so theo 

kin nghj cüa KTNN d hoàn tt vic bàn giao vn nhà nuâc sang Cong ty c phn. 

- Di vOi cong tác to chuc, lao dng: khOng nging nâng cao nàng lxe quàn tr doanh nghip, 

sp xp, kin toàn b may quãn 1', tinh giãn các phông ban. Tuyn dyng mái, dào to Va dan tao lai 

luc hrçing lao dyng CO trInh dy phu hç'p vO'i thirc t cOng vic. Dng thai, Tang cOng ty tip tue thuc 

hin 1 trInh thoái vn ti các cOng ty con và cOng ty lien kt phü hç'p vi d an tái cu true. 

4.3. Cong tác thi trirông 
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Trong näm 2019, LILAMA tip ti1c trin khai thxc hin các dix an các dr ántti Nhà may nhiêt 

diên Thai BInh 2, nhit din Vinh Tan 4 mi rông, nhit din Song Hu I, nhit diên Long Phili I, san 

phan phi 500kV-220 kV Trung tam din hic Long Ph, d? an bnh vin Kiên Giang; dix an xi mäng 

Tan Thing, dr an Brunei, dr an nEit din Nghi Scm 2. D6i vii mQt s dii an tiEm nang nhu dir an 

Nhit din \Tân Phong 1, dçr an LQC hóa du Long Son, d\x an Brunei (goi cu càng), du an kho chira 

và tip nhn khi PV GAS Thi Vai LNG, DA L9c du Dung Qut m rng, DA Nhit din Na Duo'ng, 

Nhit din Quang Trach...  Tng cOng ty vn dang tiêp tyc barn sat ChU du tu, di tác d cO th dam 

phán, k' kt hcip dng, lam co s cho viêc thuc hiën san xut kinh doanh näm 2019 và các näm tip 

theo.. 

Lien quan den dinh hung ngành ngh& trong thai gian ti, LILAMA së t.p trung vao 02 ngành 

kinh doanh chInh là ngành EPC, xây 1p và nganh Co khI ch tao. 

(1) Ngành EPC, xây 1p: 

+ Uu tiên khai thác các dir an cong nghip din (nhà may, tram diên, du6ng day...) vi day là thi 

tmôrig tim näng, tang tru&ng vtrng do dà duçic ChInh phü quy hoch n dinh. 

+ Tham gia nhiu hon vào các dr an cOng nghip du khI (nha may 1pc hóa d.u, nhà may khI, 

dumg ng khI...), dc bit là các dii an dà nm trong quy hoach. 

+ Tip tpc tharn gia các dir an cong nghip khác (xi rnäng, thép, vt lieu xây dung...). 

(2) Ngành Co khI ch tao: 

+ Co khi xu.t khu: Tang kim ngch xut khâu san phm co khI. Tang cung hyp tác quc t, 

tmg bithc tham gia vào chui lien kt toàn c.0 qua vic cung c.p các b phn, chi tit ho.c hang hóa 

trung gian khác phitc vii cOng tác 1p rap san phâm cui cüng cho cac t.p doàn, cOng ty trên th giâi. 

+ Ch tao  trong nuc: 

• Barn sat Co ch thI diem thrc hin thit kê, ch tao  trong nuc thit bj các nhà may nhiêt din 

giai doan 2012-2015 (Quyêt djnh so 1791!QD-TTg), tang d.n t 1 ni dja hóa thit bj trong các du an 

cOng nghip ma LILAMA thrc hin. 

• Hçp 1 hOa co cu san ph.m co khi theo hung cüng c vüng chic danh muc san phm hin 

tai, dng thai ma rng danh miic san ph.m ch tao  trong lap cong ngh thit bi phu trci cao cap hon 

phic v1J cho CáC dr an EPC. 
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+ Thuc hiên dich vu bào trI, bào duong va ch tao  thi& b thay th cho các nha may cOng 

nghip. 

4.4. Cong tác uàn ls tài chInh 

Trong näm 2019, Ban 1nh dao  Tng Cong ty tip tic tang cuông cong tác quãn l' tài chInh, 

thc hin rà soát, di chiêu, phân loai các khoán nçc phài trà, phài thu, tp trung thu hi cong na, xi:r 1 

hang tn kho, thrc hin tái ca cu các khoãn nçithong qua vic tim kim d thay th cac khoãn vay 

ng.n han,  li suit cao bang các khoãn vay dài han,  lâi sut thp, qua do cãi thiên dông tin và khã náng 

trà nçx cia LILAMA cflng nhu tao  them ngun vn phiic vi cho hoat dng san xut kinh doanh. 

Ding thai, chi dao  tip t%ic dy manh  cong tác thanh quyt toán, thu hi vn tai  các dr an thi 

công, nçi dpng t nh&ng näm truóc d tp trung nguèn tài chInh phic v san xut kinh doanh. 

4.5. Cong tác k' thuãt cOng nghê và An toàn lao dOng 

- Tip tiic thi cOng, hoàn thin các cong trInh dam bào an toàn, cht luGng, tin d, hiêu qua 

các dx an dä ducic k9 kit. 

- Thixc hin quail 19 chat chë, hiu qua nh.m giãm chi phi phát sinh, s dng tit kim nguyen 

nhiên vat 1iu. 

4.6. Cong tác dãu tu' 

VO'i h thng thit b may moe thi cOng hin CO cUa Tng cOng ty v.n dang tuong di n dinh, 

dáp irng duçc nhu cu thi cOng các dix an ma Tng cong ty dang thixc hin, do dO trong näm 2019 

Tng cong ty khOng có kO hoach  dâu tu them may moe thit bj. Trong näm 2019, Tng cong ty tp 

trung tip tic thrc hin thu tixc xin Cp giy chi'mg nhn quyn siir dpng dt tai dr an nhà hn hap tai 

Quân 9 TP HCM và báo cáo B xây drng d xin chuyn nhugng dir an; di vOl cOng tác du tu xây 

dung h thng quan trc tx dng tram xü 19 nuOc thai khu cong nghip Bc Vinh, Tng Cong ty du 

kin du tu vOi giá tr khoãng 1,2 t9 dng. Tng giá tr k hoach  du tu näm 2019 là 20 t9 dng. 

4.7. Cong tác phát trin ngun nhân lire 

D dat duoc muc tiëu k hoach san xu.t kinh doanh, vn d nhan six luôn duoc lãnh dao Tng 

cOng ty dc bit quan tam. Trong nàm 2019, Tng Cong ty tip tic 1p quy hoach  can b, tim ngui có 

trinh d phü hap vOl tmg vj trI cOng tác d tr dO dào tao,  bi throng them. 

Ngun nhân lrc hin nay ciia Tong COng ty tam  thai dáp 1rng duçc nhu can ye sO lung lao 
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dng. Trong thai gian ti, Tng Cong ty vn cn tuyn them lao dng có trinh d cao; dng thai tip 

tue dào tao,  bi duOng chuyên mon nghip vi eho s can b cOng nhân viên hin có. 

4.8. Xy du'ng thtro'ng biu Tng cong ty 

- Tp trung clii dçto cáe Cong trinh tr9ng dim cüa nha nuóc hoàn thành vi cht luçing, tin 

do, hiu qua, an toàn Va m thut cao, qua do tip tc phát trin thuang hiu cüa LILAMA. 

- Tp trung phát huy ngun lre du tu vào các cong ngh mOi, tiên tin áp dimg vào Vit Nam 

d có huâng di riêng trong linh vxc ngành ngh chInh dèng thai khng dnh thucmg hiu ci:ta 

LILAMA. 

- Quang bá hinh ành tha LILAMA qua si hçrp tác vi các ca quan truyn thOng, báo chI, các t 

chiic xä hi... nêu cao i  thtrc, trách nhim tha can b, cong nhân viên toàn Tng cong ty v xay di,mg 

và bào v hinh ành, thuo'ng hiu LILAMA. 

4.9. Xây dtrng van hóa doanh nghiêp  

- Xây drng van hóa doanh nghip chuyên nghip, than thin th hin qua the giá trj nhu: môi 

tru&ng lam vic, các tiêu chun trong cong vic, thai d giao tip... 

- Xây dmg phong cách lao dng cO lut: ChLp hành nghiem k' 1ut lao dOng, ki 1u.t cOng 

nghp và dc bit là thxc hin nghiêm tüc the quy trinh, quy phm k thut au toàn, ye sinh cOng 

nghip i trên tmg phucmg tin thit b, trng cong trumg, nba may... và truOc ht 6' cci quan diu 

hànlh. 

- Xây dirng van hOa kinh doanh: Luôn ton trpng và sn sang h9p tãc vài khách hang, ban  hang, 

Tr tin, trung thrc trong cong vic và là di táe tin cy c6'a di tác, khách hang. 

- Xãy dmg phong cách van minh và np sang van hOa: Rèn 1uyn phong each 6'ng xü van 

mirth cho mi di turcmg, nht là nhfi'ng di tucmg thu6'ng xuyên tip khách, giao tip v6'i the di tác 

trong Va ngoài nuâc. 

4.10. Phong trào thi dua Va cOng tác an sinh xã hôi vi cong d1ng 

Tip tiic phát huy Va trin khai the phong trào thi dua và cOng tác an sinh xä hi vi cong dng 

nhu truyn thtng tr truóc dn nay cña LILAMA. 

5. Báo cáo dánh giá lien quan den trách nhini ye môi trixô'ng và xã höi cÜa Töng 

côrigty 
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Tng cong ty luOn tp trung phát huy ngun lirc du tu vâo các cOng ngh mói, tiên tin áp 

dung vào Vit Nam, không chi phic v trong lTnh virc ngành ngh chInh d khâng dinh thu'ang hiêu 

cüa mInh, ma cOn nhm mi,ic dIch giãm thiu ti da cãc tác dng xu dn môi truO'ng trong qua trInh 

hoit dng. Ngoâi quãng bá hinh ãnh cUa LILAMA qua sil hcxp tác vii các cci quan truyn thông, báo 

chI, các t chirc xâ hi... Tong cong ty cOn kêu gi vic nêu cao thiirc, trách nhiêm cUa can bô, cong 

nhân vien toán Tèng cong ty v xây dirng và báo v hinh ãnh, thucmg hiu LILAMA gn vi bão v 

môi trumg s6ng cho con nguii. 

Ben ctnh do, d dt duçc mpc tiêu k hoch san xut kinh doanh, vn d con ngui luOn duoc 

1nh dto Tng cOng ty dc bit quan tam. Trong nãm 2019, LILAMA tip tiic 1p  quy hoach  can bO, 

tim ngixi cO trinh d phii hçp vi tlrng vj trI cOng tác d tr dO dào tao,  bti duong them. S luong lao 

dng nhu hin nay d tam  thOi dáp irng duçc nhu cu v s6 luçng lao dng cita Ttng cong ty, nhung 

v chit lucmg lao dng thi vn c.n tuyOn them lao dng có trinh d cao; tip tijc dào tao,  bi duOng 

chuyên mon nghip vi.i cho s can b cong nhân viên hin CO. 

Tng Cong ty xây dirng Phuung huó'ng, nhim v1 cOng tác thi dua khen thuOng nAm 2019 nhu 

sau: 

- Tip tiic dy mnh phong trào thi dua "Lao dng giOi, lao dtng sang tao",  "Dam báo và nâng 

cao chit luçmg các cong trInh xây dmg" trong pham vi toàn LILAMA vO mc tiêu nãng cao näng 

suit, cht lu'çmg, hiu qua cOng tác. 

- Hurng ni dung các phong trào thi dna yêu nuOc vào giãi quyt các v.n d cp bach, kho 

khän, vuO'ng mac, nhtmg mt cOn tèn tai  cüa LILAMA nhu tinh giàn b may, tang näng sut lao dông, 

giàm tr 1 lao dng gián tip toàn Tng cOng ty, tái cu tilic doanh nghip, tang clxng cOng tác tip 

th, mO rng thj trtrmg và du thu d có them nhiu dir an mdi... 

- Tang cuOng th chirc các hoat  dng van hOa, th thao tao  khOng khI phn khO'i, doàn kt, dong 

viên can b cOng nhân viên lao dng tich c?c  huOng ng các phong trâo thi dua yëu nuâc. Däc biêt 

quan tam trin khai tai  nhung cOng trinh dr an xa tnmg tam, nhng nguOi lao dng trirc tip có diu 

kin sng vâ lam vic gtp nhiu khO khän. 

- Tip tiic th chirc cac phong trão thi dna lien kOt, cac dçt chin djch thi dua cao dim trên các 

cOng trinh dr an trçng diem cia LILAMA tir Bc vào Nam dam bão tin d, cht lu'Gng vã an toàn lao 

dng. DOn dc thixc hin các chi thj huOng dn v cOng tac thi dna khen thu&ng cüa Bô, ban ngành vâ 

ChInh phil 
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Cong doàn và Doân thanh niên Tng cOng ty thiiO'ng xuyên quan tam dn dOi sng cüa 

CBCNV Tng cOng ty: T chüc the chircmg trInh giao km van ngh, th thao,có nhiu hInh thic dng 

viên di véi con em CBCNV vao các dip Tt trung thu, tt thiu nhi, khen thinng các cháu cO thãnh 

tIch hoc tp tt... 
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PHAN IV: DANH GIA CUA HOI BONG QUAN Till VE HOAT BONG CUA 

TONG CONG TY 

1. Dánh giá cüa HDQT v'ê các mt hot dng cüa Tong cong ty 

Dánh giá v KIt qua san xut kinh doanh cña Tang cong ty: 

Trên Co s k hoch san xut kinh doanh duçc Di hi c1ng c dông thông qua, Hi dng quán 

trj dà chi do Tng cong ty tip tic tp trung mi ngun 1irc d thi cong các cong trinh, dam bão cht 

1uçng, tin d, an toân cong trinh vã dáp ing yêu cu cia Tng th.uJChii dAu tu, Kt qua san xut 

kinh doanh näm 2018 (chi tiêu chInh) cüa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP so vOi cac chi tiêu 

k hoach  duc DHDCD thithng niên nAm 2018 thông qua nhu sau: 

Dctnvltmnh: T)dng 

TT Ch tiêu 
Nghj quyêt 

DHDCD 2018 

Thu'c hiên 
nàm 2018 

% THIKH 
2018 

1 Vn diu 1 797,26 797,26 100% 

2 TongDoanhthu 8.542,2 10.089,3 118,1% 

3 Lçi nhu.n truóc thu 52,0 55,4 106,5% 

4 Np ngân sách nhà nirc 400,0 526,0 13 1,5% 

5 T' 1 ci trc (%) 4%/näm 4%/nàm 100% 

6 DutuXDCB 21,2 1,38 6,9% 

7 Qu luang NLD 107,06 103,06 96,3% 

Dánh giá v KIt qua tJ,rc hin cOng tác Dtu 1w cña TJng cOng ty 

K& qua thirc hin dâu tu xây di,rng Ca bàn, may móc thit bj và du tu khác cüa Tng cOng ty 

trong näm 2018 nhu sau: 

Dctn v/ tInh. 7) dóng 

TT TênDi'án 
K hoach 
näm2018 

Thu'c hin 
näm 2018 

T 1 TH 
2018/KH2018 
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TONG SO 20 1,38 6,9% 

1 Dr an Nhà hn hçrp t?i  Quân 9 TP HCM 20,0 0 0% 

2 Dx an Khu Cong nghip Be Vinh 0 1,38 

Trong näm 2018, Tng Cong ty chi thirc hin dir  an dAu tu xây dmg b sung h thng du nôi 

thoát nuác thai cho các doanh nghip cOn li trong khu cOng nghip va xây drng van phOng Cong ty 

DTPT KCN Bc Vinh vói giá tr khoãng 1,38 t dng. Cong tác du tu cüa Tng cong ty dam bào 

phát huy ti da hiu qua, tuân thi cáe trInh tir,  thu tc, quy dinh hin hành cUa pháp lut v du tu Va 

theo dung djnh huOng phát trin chung cüa Tng cong ty. 

• Ngoài ra, v nit du tu tài chfnh, Tng giá trt von d&u tu ra ngoài doanh nghip cüa LILAMA ti 

thiri dim 3 1/12/2018 là 888,9 t dng, trong do: 10 COng ty con vOi giá tr du tu 536,1 t' dng, 09 

Cong ty lien kt vOi giá trj dAu ttx 190,4 t dng; 06 doanh nghip du tu dài h?n  khác vâi giá tr dâu 

tu 162,4 tT dng. 

Dánh gid v KEI qud tIzy'c hin cong tdc Qudn 1j tài chinh cüa Tang cOng ly 

Trong näm 2018, Hi dng quãn tr tip tc chi dio tang cuOng cong tác kim tra, giám sat 

hoat dng tài chInh ti các don vj, rà soát, di chiu, phân 1oi các khoàn nq phài trã, phài thu, tap 

trung thu hi cOng no xir l hang tn kho d nâng cao hiu qua san xut kinh doanh, thc hin cac giài 

pháp lành mnh hOa tài chinh doanh nghip. Dng thOi, chi do tip tire  dÀy mtnh cOng tác thanh 

quyt toán, thu hi vên tai  các  dir  an thi cOng, nçi dçng tix nhUng nAm tru'Oe d tp trung ngun tài 

chInh phc vii  san xut kinh doanh. 

D có nguôn von phc vii  hot dng san xuât kinh doanh, Hci ding quãn tr dã chi dao lap k 

hoach tài chinh näm 2018 Va Xây dmg phuo'ng an vay van, xây dirng hn mirc tin dung näm 2018-

20 19. Tng hn mirc vay vOn luu dng vã hin mirc bäo lành các T chirc tin dung dà vâ d kin cp 

cho tü'ng cOng trinh näm 2018 nôi tiOp näm 2019 cüa Tng cong ty: 8.914 t' dng và 86,1 triêu USD, 

trong do du ncr vay ti da 3.803 t' dng. 

Chi dao  tip  tire  thu ncr tai  các Cong ty thành viên cO ncr cMn hn phài trà Ttng cOng ty, dng 

thri chi do tip tçic dÀy manh  cOng tác thanh quy& toán, thu hi vn tai  các d an thi cOng, ncr dng 

tu nhüng näm tnrót d tp trung nguôn tài chInh phiic v các hot dng san xut kirth doanh cüa Tang 

cong ty nhu: D an Xi mäng Song Thao, D an Thüy din Hüa Na, D an Trung Tam hi ngh Quc 

gia... 
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V tInh hinh thanh toán các khoãn nçi trái phiu: Hi dng quãn trj d chi dçto mua Iai truc 

hn 148 t dng trái phiu LILAMA 2016 thuc sâ him ciia Ngân hang TMCP Tiên Phong và 54 t 

dng trái phiu LILAMA 2016 thuc s& httu cüa Ngân hang TMCP Du tii và Phát trin Vit Nam - 

Chi nhánh S giao djch 1. Tui thai diem 3 1/12/2018, nçi träi phiu phát hành näm 2016 cüa LILAMA 

1 390 t' dng. Dn thO'i dim 04/04/20 19, LILAMA dà hoàn tt vic mua Ii toàn b trái phiu 

LILAMA phát hành näm 2016 và không cOn du nç vay trái phiu. 

Vâi chirc näng djnh huâng và giám sat thrc hin chin 1uc phát trin cüa Tng cOng ty và các 

Cong ty thành viên, darn bào hot dng cüa LILAMA tuân thà các quy ch, quy djith quán 1 ni bô, 

Diu 1 LILAMA và pháp 1ut hin hành, Hi dng quãn trj dà chi dto Tng cong ty và các Cong ty 

thành viên (thông qua NguO'i di din phn vn) tang cuO'ng cong tác quãn 1 tài chInh, thtxc hin ch 

d báo cáo theo dung quy djnh d dánh giá dy di:i, kjp thai tInh hInh tài chInE va phát hiên cac yu 

kern trong hoat dng san xut kinh doanh cüa doanh nghip, cành báo và d ra các bin pháp ch.n 

chinE phi hçp. 

2. Dánh giá cüa HDQT ye hoat dng cÜa Ban Giárn dôc Tong cong ty 

Trong näm 2018, Hi ding quán trj d thrc hin cong tác chi do, giám sat hot dng cüa Ban 

Tng giárn dc và các can b quán 1 thông qua vic ban hành các nghj quyt, quyt djnh và các quy 

ch& quy djnh quán 1 ni b. Hi dông quán tri luOn theo dOi sat sao hot dng cuia Ban Tng giám 

dc, kjp thOi giâi quyt nhtng vn d phát sinh thuc thrn quyn nhm to diu kiên thuân lo'i cho 

Ban Tng giám dc và các can bO quán 1 trong qua trinh diu hành hot dng SXKD cüa Tng cong 

ty, darn báo hoàn thành các miic tiêu theo Nglij quyt cüa DHDCf) và Hi dng quàn trj Tng cong ty. 

Hi dông quãn trj danE giá cao sr c g&ng, n lirc và quyt tam cüa Ban Tng giám dc Tng 

cong ty trong vic thiic hin kê hoch san xuât kinh doanh và du tu näm 2018. M.c di trong bi canE 

Tang cOng ty dang phãi di mt vOi nhiêu khO khän, trâ ngi phát sinh trong qua trinh t, churc thi cong 

cac du an, trin khai thixc hin các hot dng SXKD, Ban Tng giám dc d rAt chü dng, linE hoat 

tim ra các giái pháp cn thit nh.m timg buâc tháo g các vuO'ng mac, ton ti ti timg cong trinh, di 

an, qua do gop phn dua Tng cOng ty hoàn thành và hoàn thành vut murc k hoch doanh thu, dam 

báo chi tiêu lcii nhun, darn bào cong an vic lam, thu nh.p n djnh cho ngixO'i lao dng. 

Trong qua trInh thrc hin cOng tác quàn 1 diu hành, Ban Tng giám dc luôn barn sat the 

ngh quyt, quy& dinh cUa Hi dng quàn tr, dam báo theo dung dnh huàng phát trin cüa Tang cong 

ty, luOn khong ngung cüng c và hoàn thin b may tO ehrc, th'rc hin các giài pháp dèng bô d thu'c 
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hành tit kim, chng lang phi, phát trin van hóa doanh nghip, chü tr9ng cong tác quàn tri rüi ro dé 

ktp thi phát hin và có k hoch hành dng phü hcrp, nâng cao näng lrc quàn trj doanh nghip, dua 

LILAMA ngày câng phãt trin và khng djnh vj th trên th trumg. 

3. Các kê hoach và dinh hixo'ng hoat dông cüa HDQT 

Näm 2019 có nghia rt quari trong, là näm then ch& trong vic thrc hin k hoach phát trin 

kinh t - xã hi 5 närn 2016 — 2020 ciia dt nuàc nói chung và cüa LILAMA nói riêng. VO'i miic tiêu 

tth thành nhà thu 1p may uy tin hang du trong nrnc và quc t; vói vai trO là quãn trj và djnh huó'ng 

chin lucic, HDQT vn iru tiên duy trl các th mnh hin cO, và tip tiic xây drng, trin khai các chin 

luçc vài tAm nhln xa, hiêu qua và bn vüng. 

Hi dng quàn trj duy tn vic h9p và thào lun thithng xuyên các vn d thuc thAm quyn và 

mang tInh chin lugc di vO'i sir phát triAn cüa LILAMA. Tt cá các thành viên HDQT du phãi tham 

gia tIch circ vào hot dng ciia HDQT d n.m bAt các bin dng cüa thj trurng va hoat dng cüa Tng 

cOng ty. 

Hi dông quãn trj cam két h trçi tIch circ cho Ban Tng giám dc v moi mt diu hành hoat 

dong cüa Tng cong ty d m rng thi. trumg hot dong, tang cuing näng hrc thi cong xây lAp va tim 

kim khách hang tiAm nàng. 

47 I P a g e 



Ha N5i, ngày 2t tháng nám 2019 

QT 

PHAN V: BAO CÁO TA! CHINH KIEM TOÁN NAM 2018 

(theo Phu luc dInh kern) 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6  124, Dng Minh Khai, Quân Hal Ba Trifng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DÔC 

Ban Tng Giám 6c T6ng Cong ty Lp may Viêt Nam - CTCP (gol tt là "T6ng Cong ty") dê trinh báo 
cáo nay cJng vOl báo cáo tài chInh riêng cOa T6ng Cong ty cho nám tài chInh kêt thtic ngày 31 

tháng 12 nám 2018. 

HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cia Hôi ông Quán tn và Ban T6ng Giám 6c T6ng Cong ty dä di'êu hành T6ng Cong 
ty trong nám và den ngày lap báo cáo nay gôm: 

Hôi dôna Quán tn  

Ong Nguyen DInh Hal 

Ong Lê Van Tuâ'n 

Ong Nguyen Van Hting 

Ong Btii 01rc Kiên 

Ong Nguyen HCru Thành 

Ban Tong Giám dôc 

Chtj tich 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Ông Lê Van Tuâ'n 

Ong Tr'ân Dlnh Dal 

Ong Lê Quôc An 

Ong Nguyen Van HCing 

Ong Nguyen Manh DOng 

Ong Nguyen Hc?u Thành 

Ong Bài Düc Kiên 

T6ng Giám dO'c 

Phó T6ng Giám d6c 

Phó T6ng Giám d6c 

Phó T6ng Giám dO'c 

Phó T6ng Giám d6c 

Phó T6ng Giám d6c (b6 nhiêm ngày 01 tháng 02 nám 20 

K toán tru'Ong 

 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám d6c Tng Cong ty có trách nhiêm lap báo cáo tài chInh riêng phán ánh mt cách 
trung thuc và hdp l' tlnh hInh tài chInh cia T6ng COng ty tal ngày 31 tháng 12 nam 2018, cOng nhu 

kêt qua hoat dông kinh doanh và tlnh hlnh lu'u chuyn tiën tê cho nam tài chInh kê't thác ding ngày, 

phà hdp vOl chun mic k toán, chê do kê toán doanh nghiêp Viêt Nam và các quy dinh pháp l có 
lien quan dê'n viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh. Trong vic lap báo cáo tài chInh riêng nay, Ban 

T6ng Giám dOc T6ng COng ty dudc yêu c'âu phái: 

• Lu'a chon các chInh sách kê' toán thIch hdp và áp dung các chInh sách do môt cách nhât quán; 

• Dua ra các xét doán và tt6c tInh môt cách hdp l' Va then trong; 

• Nêu rö các nguyen tc kê' toán thIch hdp có dudc tuân thu hay không, có nhO'ng áp dyng sal lêch 

trpng yê'u c'án di(dc cong b6 và giái thIch trong báo cáo tài chInh riêng hay khOng; 

• Lap báo cáo tài chInh riêng trên cd sO hoat dông lien tuc trtt trt.fOng hp khOng th cho rang 

T6ng COng ty së tiê'p tuc hoat dOng kinh doanh; Va 

• Thiê't k Va thuc hiên he thOng kigm soát nOi bO môt cách h[tu hieu cho muc dIch lap vã trinh 
bay báo cáo tài chInh riêng hdp l nhâm han chO rtj1 ro Va gian len. 
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/ 
Thay matA dal diên cho Bn Tóng Giám dOc, 

- / 

/ Ljn 
ngGiam doc 

TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
S6 124, DiJng Minh Khai, Quân Hal Ba Trifng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (Tiê'p theo) 

Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty chiu trách nhiêm dam báo rng s6 k toán du'dc ghi chép môt 
cách phCi hdp d phán ánh môt cách hdp I' tlnh hInh tài chInh cüa T6ng Cong ty bat k' thai dim 
nào và dam báo rang báo cáo tài chInh riêng tuân thii chugn muc k toán, chê do kê' toán doanh 
nghiêp Viêt Nam và các quy dinh pháp l có lien quan dên viêc lap và trinh bay báo cáo tâi chInh. 
Ban T6ng Giám d6c cüng chiu trách nhim dam báo an toàn cho tài san ctia T6ng COng ty và thuc 
hiên các biên pháp thIch hdp d ngan chn và phát hiên các hành vi gian Ian và sal pham khác. 

Ban T6ng Giám dO'c xác nhán rang T6ng COng ty dâ tuán th các yêu cu nêu trên trong viêc lap báo 
cáo tài chInh riêng. 

Phê duyêt báo cáo tài chInh riêng 

Chting tOi, Hôi d'Ong Quán tr! cl:Ja T6ng Cong ty 
Lap may Viêt Nam - CTCP, phê duyêt Báo cáo 
tâi chInh riêng cho nám tài chInh kê't thác ngày 
31 tháng 12 nám 2018 cia T6ng COng ty. 

Thay mt HOi dông Quán tn, 

Nguyen DInh Hal 
Chü tich Hôi dông Quán tn 

Tong Cong ty Lap may Viét Nam - CTCP 

Ngày 28 tháng 3 näm 2019 

Tong Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Ngày 28 tháng 3 näm 2019 
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Deloitte 
/VN1A-HN-BC 

Cong ty TNHH Deloitte Viêt Nam 
Tang 15, Tôa nhà Vinaconex, 
34 Lang Ha, P. Lang Ha, 
Q. Dông Da, Ha Nôi, Viêt Nam 
Diên thoai:+84 24 6288 3568 
Fax +84 24 6288 5678 
Website: www.deloitte.com/vn  

BAO CÁO KIE'M TOAN DÔC LAP 

KInh ciü'i: Các cô dông, Hôi dông Quàn trl Va Ban Tong Giám d8c 
Tong Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Chüng tôi d kigm toán báo cáo tài chInh riêng kern theo cüa T6ng Cong ty Lp may Viêt Nam - 
CTCP (gçi tt là "T6ng Cong ty"), du'dc 1p ngày 28 tháng 3 nám 2019, tü trang 05 ê'n trang 48, 
bao gm Bang can 6i k toán tai ngày 31 tháng 12 nm 2018, Báo cáo kt qua hot dông kinh 
doanh, Báo cáo R.tu chuyn tin t cho nm tài chInh kt thóc cüng ngày và Bàn thuyêt minh báo 
cáo tài chlnh riêng. 

Trách nhim cáa Ban Tô'ng Giám dôc 

Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty chiu trách nhiêm v viêc 1p và trinh bay trung thtjc và hçp l' báo 
cáo tài chlnh riêng cüa T6ng Cong ty theo chun mLtc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit 
Nam và các quy dnh pháp l'? có lien quan n vic 1p Va trinh bay báo cáo tài chInh và ch!u trách 
nhim ye kim soát ni b ma Ban T6ng Giám d6c xác dlnh  là cn thit dam báo cho viêc Ip và 
trinh bay báo cáo tài chInh riêng khOng có sal sot trong yu do gian Ian hoc nhCm ln. 

Trách nhiêm cüa Kiê'm toán viên 

Trách nhiêm cüa chüng tôi là du'a ra ' kin vC báo cáo tài chInh riêng du'a trên kt qua ciia cuc 
kim toán. Chüng tôi cTh tiên hành kiê'm toán theo các chuâ'n mi,tc kiê'm toán Viêt Nam. Các chugn 
mu'c nay yeu cu chüng tOi tuân thu chun mu'c và các quy dinh vC dao &tc nghC nghiêp, 1p kê 
hoach và thuc hiên cuôc kigm toán d dat dLtdc su dam báo hp l vC viec lieu báo cáo tài chInh 
riêng cüa T6ng Cong ty có cOn sal sot trong yê'u hay khOng. 

Cong viêc kim toán bao gm thuc hiên các thi tyc nham thu thâp các bng chtrng kim toán ye các 
s lieu Va thuyt rninh trên báo cáo tài chInh riêng. Các thii tuc kigm toán di.tdc liia chon dua trên 
xét doán cüa Kirn toán viên, bao gm dánh giá rOl ro có sal sot trpng yu trong báo cáo tài chInh 
riêng do gian Ian hoc nhCm ln. Khi thu'c hien dánh giá các rtii ro nay, Kigm toán viên dã xem xét 
kim soát fbi bô cüa T6ng Cong ty lien quan dên vic lap và trinh bay báo cáo tài chmnh riêng trung 
thu'c, hçp l nhâm thiêt kê các thu tuc kigm toán phà hdp vOl tlnh hlnh thi.tc t, tuy nhiên không 
nhâm muc dIch dtfa ra ' kin vC hiêu qua ctia kim soát nôi bô c1ia T6ng Cong ty. Cong viec kirn 
toán ccing bao gm dánh giá tInh thIch hdp cia các chlnh sách k toán dirdc áp dçing và tInh hp l 
ciia các u'Oc tInh k toán cia Ban T6ng Giárn d6c cting nhu dánh giá vic trinh bay tang th báo cáo 
tài chInh riêng. 

Ching tôi tin tu'Ong rng các bang chttng kigm toán ma chüng tôi dà thu thp difdc là dy dl Va 
thIch hQp lam cd sO cho ' kiên kim toán cüa chting tOi. 

Y kiên cüa Kiêm toán viên 

Theo kin cta cht,ng tôi, báo cáo tài chInh riêng dâ phán ánh trung thi'c và hdp l'', trên các khIa 
canh trong yêu, tlnh hlnh tài chInh cia T6ng Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nm 2018, cUng nhu' kt 
qua hoat dbng kinh doanh và tlnh hlnh liiu chuyn tiCn tê cho nm tài chInh kt thüc cl'ing ngay, 
phu hçp vOl chun mitc k toán, ch do k toán doanh nghip Viêt Narn và các quy dinh pháp l có 
liOn quan dn vièc lap v trmnh by báo cáo tài chInh. 

Ten Deloitte du'dc dông d chi môt hoàc nhiêu thành viên côa Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. môt cong ty TNHH có tru so tai Anh, 
và mang Iiidi céc hang thành viên - mai thành viên là môt t6 chôc dc 1p  ye mt pháp l. Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. 
(hay "Deloitte Toàn c3u") khOng cung cap dich vu cho câc khách hang. Vui lông xem tai website www.deloitte.com/about  
d blot them thông tin chi tiOt vO cd câu phàp I côa Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. và câc hang thành viOn. 
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kim toán cua chüng tOi không lien . - - dn các van dë nay. 

Deloitte. 

BAO CÁO KIE'M TOAN DÔC LAP (Tiê'p theo) 

Các van dê can nhân manh 

Chüng tôi luau ngu?ii 9c c1n mt s6 vn 1 sau: 

Nhu trinh bay ti Thuyt minh s6 02 phn Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng, báo cáo tài 
chInh riêng cho nm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nm 2018 ca T6ng Cong ty a 

bao gm các iu chinh theo kt luân ca Kim toán nhà nuóc ngày 07 tháng 3 nàm 2019 
ye quy& toán giá tn phn v6n nhà nuóc ti thai dim chInh thttc chuyn thành cong ty c6 
phn. En ngày phát hành báo cáo nay, các cOng viêc lien quan n quyt toán c6 phCn hóa 
sang u'c tip tyc thuc hiên và T6ng Cong ty chua nhn &rçc quyt Inh ctia Cd quan có 
thâ'm quyCn vC phê duyt quyt toán giá trl v6n Nhà nuóc tai thai im chinh thii'c chuyn 

thành cong ty c phCn. 

• Nhu trmnh bay tal Thuyt minh s6 34 phn Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng, ngày 02 
tháng 3 nm 2018, T6ng Cong ty d có Cong vn s 192/TCT-TCKT gui B Tài chInh trInh 

bay tlnh hlnh thu'c t cUng nh các khó khn, vu'óng mc khi áp dung Nghi dinh s 

20/2017/ND-CP ngày 24 tháng 02 nm 2017 cüa ChInh phti quy dlnh vC quân l thud d61 vi 

doanh nghip có giao djch lien kt ("Ngh! Inh 20") và kiên nghi B Tài chInh xem xét 

xut ChInh pht stta d61 chInh sách phü hdp vOl dc thà cüa ti.tng Iinh vttc kinh doanh dc 
blot là linh vyc xây 1p, chê to cd khI. Dn thai digm phát hành báo cáo tài chInh riêng nay, 

chua có trá lai chInh thtc cüa các cd quan có thm quyCn, theo ó Ban T6ng Giám d6c T6ng 
Cong ty quyt nh chua loi trü chi phi lãi vay vutct m1rc quy !nh khi xác !nh thu nhâp 

chlu thué' thu nhp doanh nghiêp theo quy d!nh  ti Ngh dinh  20 nêu trên. T6ng Cong ty xác 

inh day là khoán cOng nd thuê tiCm tang chua chc chn. Vic diCu chinh (nu có) Se duçc 

T6ng Cong ty thu'c hiên khi cO hOng dn chinh thCtc tt các Cd quan có thâ'm quyCn. 
IEI 

.0 

TI 

Trati uy Cong Vii Manh Hung 
Phó T6ng Giám dôc Kiêm toán viên 
Giay chu'ng nhân dng k'' hành nghC Glay chüng nhn ding k'' hành nghC 

kim toán s6 0891-2018-001-1 kim toán s6 2737-2018-001-1 

CONG TY TNHH DELOITE VIET NAM 

Ngày 28 tháng 3 nàm 2019 
Ha No!, CHXHCN V!Ot Nam 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Suông Minh Khai, Quân Hai Ba Trifng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B O1-DN 
Ban hành theo Thông tt s6 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 thàng 12 nam 2014 cüa Bô Tài chInh  

BANG CAN 001 KE TOAN 

Tai ngày 31 tháng 12 nâm 2018 

TAI SAN 
- . 

Maso 
Thuyêt 

minh 
Sô'cuói nãm 

Ddn vi: VND 

Sô'dâu näm 
(Diu chinh hôi to') 

A. TAI SAN NGAN HAN 100 6.498.085.793.161 6.962.424.428.417 

I. lien và các khoân tu'dng du'dng tiên 110 5 1.670.870.717.946 2.587.152.145.416 

1. Tin 111 757.811.063.377 1.134.902.488.012 

2. Các khoán ti.rdng &fdng tiën 112 913.059.654.569 1.452.249.657.404 

II. Các khoán phài thu ngän hn 130 4.076.163.597.075 3.632.916.513.267 

1. Phái thu ngn han ca khách hang 131 7 2.809.682.322.371 2.150.895.065.230 

2. Tra tru'& cho ngt.r ban ngn han 132 8 1.301.887.511.702 1.219.013.369.380 

3. Phâi thu ye cho vay ngân han 135 9 398,291,251.381 412.500.520.982 

4. Phãi thu ngn han khác 136 10 355.024.092.014 303.167.512.595 

5. Dr phàng phái thu ngân han khó dài 137 11 (788.721.580.393) (452.659.954.920) 

III. Hang thn kho 140 12 704.238.179.767 675.403.838.715 

1. Hang ton kho 141 705,912,293.867 677,652,083.045 

2. Du'phOng giam giá hang tOn kho 149 (1.674.114.100) (2.248.244.330) 

IV. Tài san ngãn han khác 150 46.813.298.373 66.951.931.019 

1. Chi phi trá tru'Oc ngân han 151 13 1.395.763.606 577.848.260 

2. Thud giá tn gia tang duc khu triI 152 15.923.267.911 47.972.801.774 

3. Thug và cac khoãn khac phal thu 153 21 29.494.266.856 18.401.280.985 
Nhà nuc 

Các thuyê't minh kern theo là môt bô phn hdp thành cOa báo cáo tài chInh riêng nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
56 124, Dung Minh Khai, Quân Hai Ba TrLrng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B O1-DN 
Ban hành theo Thông U s6 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 n5m 2014 cüa Bö Tài chInh  

BANG CAN DÔI KE TOAN (Tiêp theo) 

Tai ngày 31 ththng 12 nam 2018 

TAI SAN Ma SO' 
Thuyêt 

minh 
So' cuOi näm 

Ddn vi: VND 

SO'dâu nãm 
(Diêu chinh hôi tO) 

B. TAI SAN DAI HAN 200 1.092.641.923.718 1.072.828.196.577 

I. Các khoàn phài thu dài hn 210 9.501.000.000 14.601.000.000 

1. Phài thu dài han khàc 216 10 9,501,000.000 14.601.000.000 

II. Tài san cO dinh 220 146.909.308.500 170.841.790.711 

1. Tài san c5 dinh hQ'u hlnh 221 14 106.894.791.644 129. 150.038.833 

- Nguyen giá 222 421,440,244.392 430.382.520.140 

- Giá tn hao mOn lOy kê' 223 (314.545.452.748) (301.232.481.307) 

2. Tài Sfl CS dinh thuê tài chmnh 224 15 27.899.910.598 30.967.352.666 

- Nguyen giá 225 36.048.485.455 37.242.687.273 

- Giá tn hao mOn lOy ke 226 (8.148.574.857) (6.275.334.607) 

3. Tài san cô dinh vS hlnh 227 16 12.114.606.258 10.724.399.212 

- Nguyen g/á 228 12.335.728.212 10.808.879.212 

- Giá tn hao mOn IQy  kê' 229 (221.121.954) (84.480.000) 

III. Bat dông san d'âu tu' 230 17 26.951.271.834 28.500.843.093 

- Nguyen già 231 57.127.963.520 56.376.553.129 

- Già tn hao mOn lOy  k 232 (30.176.691.686) (27.875.710.036) 

IV. Tài san d dang dài hn 240 39.596.094.302 39.589.094.302 

1. Chi phi xây du'ng cd bàn dO dang 242 18 39.596.094.302 39.589.094.302 

V. 'âu tu' tài chInh dài han 250 6 850.884.064.125 790.339.821.673 

1. Du tu'vào cong ty con 251 536.098.837.129 542.517.705.172 

2. Du t vào cOng ty liOn kOt 252 190.362.903.176 171.454.631.755 

3. Oàu ti! gOp vOn vào ddn vi khác 253 162.410.715.985 162.410.715.985 

4. Du'phàng du tu'tài chinh dài han 254 (37.988.392.165) (86.043.231.239) 

VI. Tài san dài han khác 260 18.800.184.957 28.955.646.798 

1. Chi phi trà truOc dài han 261 13 18.800.184.957 28.955.646.798 

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 7.590.727.716.879 8.035.252.624.994 

C'ác thuyê't minh kern theo là môt bô phân hdp thành ct,ia báo cáo tài chInh riêng nay 
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N i- 

NgLthi lap biêu Kê' toán tru'äng 
To Phi Sdn BUI Dá'c Kiên 

___/- 

\LZan 
' "ro ..am cloc 

TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP 

So' 124, Dung Minh Khai, Quân Hai Ba Tru'ng, 

Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B O1-DN 
Ban hành theo Thông U s 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 thng 12 nm 2014 cCia B Tài chInh  

BANG CAN 001 KETOAN (Tiê'p theo) 

Tai ngày 31 tháng 

- . 
NGUON VON Maso 

C. NO'PHAITRA 300 

I. Nd ngàn han 310 

12 nâm 2018 

Thuyê't 
So' cuôi nãm 

minh 

6.686.147.621.639 

6.258.568.138.787 

1. Phái trâ ngui bn ngn hn 311 19 3.492.901.964.253 

2. Ngu'Oi mua trà tin tru'ôc ngn han 312 20 615.306.351.228 

3. Thud và các khoán phâi flop Nhà nuôc 313 21 452.126.265 

4. Phài trâ nguôi lao dOng 314 38.360.599.517 

5. Chi phi phái trá ngn han 315 22 1.280.778.285,647 

6. Doanh thu chu'a thfc hiên ngn hn 318 1.220.580.859 

7. Phái trá ngn hn khác 319 23 101.430.632.796 

8. Vay và nd thuê tài chinh ngn han 320 24 639.444.315.193 

9. Di,t phàng phài trá ngn hn 321 35.080.996.917 

10. Qu9 khen thung, phic di 322 53.592.286.112 

II. Nd dài han 330 427.579.482.852 

1. Doanh thu ch,fa thi,tc hiOn dài han 336 31.494.602.689 

2. Phãi trâ dài han khác 337 23 863,746.839 

3. Vay Va nd thuê tài chinh dài hn 338 25 395.221.133.324 

D. VON CHU StY HU'U 400 904.580.095.240 

Vô'nchüshüu 410 26 901.818.747.680 

1. VOn gop ciia ch sO hOu 411 797.261.040.000 

- C6 phiê'u ph6 thông cO quyên bieu quyt 411a 797,261,040.000 

2. Qu du tLf phát triên 418 41.812.360.000 

3. Ldi nhuân sau thug chu'a phân ph6i 421 62.745.347.680 

- Ldi nhuân sau thuê' chua phân phô'i /üy 

kê' dê'n cuô'i nôm trudc 

421a 18,049,597.872 

- Ldi nhuân sau thug chu'a phân phô'i nam nay 421b 44.695.749.808 

II. Nguôn kinh phi và qu khác 430 2.761.347.560 

1. Ngun kinh phi 431 2.761.347.560 

TONG CQNG NGUON VON (440=300+400) 440 7 590 7V716'879 

Ddn vi: VND 

SO'dâu nàm 

(Oiêu chinh hôi to') 

7.118.824.227.162 

6.487.854.984.833 

3,851,753,123.974 

807 .7 15 .852.672 

430 .503. 350 

67.675.778.821 

1.056.743.889.246 

1.308.482.391 

47 .7 16.855.080 

606.940.276, 587 

47,570,222.7 12 

630.969.242.329 

32. 629.037 .623 

927.601.8k 

597.412.602,8k 

916.428.397.832 

913.667.050.272 

797. 261.040 .000 

797,261,040.000 

25.802.470. 000 

90. 603. 540.272 

10.554.111.851 

80.049.428.421 

2.761.347.560 

.347.560 

V - 
O35.2529494 

Ngày 28 tháng 3 nárn 2019 

Các thuyé't rn/nh kern theo là môt bô phân hdp thành ci,'a báo cáo tài chInh riêng nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Dt.rng Minh Khai, Quân Hal Ba Tru'ng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 02-DN 
Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 thng 12 nam 2014 cia Bô Tài chInh  

BAO CÁO KET QUA HOAT DÔNG KINH DOANH 

Cho näm tài chInh kê't thác ngày 31 tháng 12 nam 2018 

CHI lIEU 
- . 

Maso 
Thuyêt 

minh 
Nãm nay 

Ddn vi: VND 

Näm triiâc 

1. Doanh thu ban hang và cung cap 01 28 10.089.292.932.192 15.811.531.439.877 
dich vu 

2. Các khoàn giàm tr doanh thu 02 

3. Doanh thu thuân ye ban hang và cung cap 10 10.089.292.932.192 15.811.531.439.877 
dich vu (10=01-02) 

4. Giá v5n hang ban Va dich vu cung cap 11 29 9.752.712.692.847 15.207.790.052.533 

5. Wi nhun gp v'ê ban hang Va CUfl9 cap 20 336.580.239.345 603.741.387.344 
dich vu (20=10-11) 

6. Doanh thu hoat dông tài chInh 21 31 204.411.527.488 235.343.904.834 

7. Chi phi tài chinh 22 32 117.693.476,220 405.306.341.918 

- Trong do: Chi phi íáí vay 23 101.991.898.828 198,105,328.979 

8. Chi phi quán I' doanh nghiêp 26 33 372.728.191.227 357.780.157.704 

9. Lqi nhunthuânthotdng kinhdoanh 30 50.570.099.386 75.998.792.556 

(30= 20+(21-22)-26) 

10. Thu nhâp khác 31 7.089.332.624 5.167.147.652 

11. Chi phi khác 32 2.264.385.539 220.567.049 

12. Ldi nhuân khác (40 =31-32) 40 4.824.947.085 4.946.580.603 

13. T6ng Içi nhun kê toán tru'âc thuê' 50 55.395.046.471 80.945.373.159 

(50=30+40) 

14. Chi phi thug thu nhâp doanh nghiêp hiên hành 51 34 10.699.296.663 895.944.738 

15. Ldi nhuân sau thuê' thu nhâp doanh nghip 60 44.695.749.808 80.049.428.421 

(60=50-51) 

 

To Phi Sdn Bui Dác Kiên Lê Van Tuân 
NgiJSi lap biêu Kê'toán tru'dng Tong Giám dô'c 

Ngày 28 tháng 3 nám 2019 

Các thuyê't minh kern theo là rnt b phân hdp thành cüa báo cáo tài chInh riêng nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Du'ông Minh Khai, Quân Hal Ba Tru'ng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

 

MAU SO B 03-DN 
Ban hành theo Thông t so' 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nm 2014 cia B Tài chInh  

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE 

Cho näm tài chInh kê't thóc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 
(Theo phutlng phthp gián tié'p) 

Ddn vi: VND 

CHI TIEU 

i. Wu CHUYEN TIEN TJ HOAT DONG KINH DOANH 

Ma S 6  Nàm nay Nãm tru'óc 

1. Ldi nhuân tru& thuê' 01 55,395,046.471 80.945.373.159 

2. Diéu chinh cho các khoán: 

Khâ'u hao tài san CO dinh Va bat dng san 
dau tif 

02 28.686.726.711 38.338.779.341 

Các khoán d phOng 03 322.513.653.086 390,769.638,691 

Lô chênh Iêch t giá h51 doái do dánh giá Iai các khoân muc 
tien te Co goc ngoai te 

04 446.937.265 369.329.857 

(Lãi) t hoat dng u W 05 (152.127.329.995) (98.665.284.874) 

Chi phi Iãi vay 06 101.991.898.828 198.105.328.979 

3.Ldi nhuân tit ho?t dông kinh doanh tru'ôc thay dôi 
von Iu'u d9ng 

08 356.906.932.366 609.863.165.153 

Thay d6i Cac khoân phái thu 09 (820. 095.244. 223) 2. 530.743. 272.294 

Thay d6i hang tOn kho 10 (28.260.210.822) (277.619.514.320) 

Thay d61 cac khoán phâi trá (Không k Iäi vay phái trà, thua 
thu nhp doanh nghiep phai nop) 

11 (220.579.715.910) (1.525.122.008.551) 

Thay d6i chi phi tra truc 12 9.337.546.495 (7.121.288.785) 

Thay d61 chifng khoan kinh doanh 13 42.775.718.400 

TiOn Iai vay d trá 14 (108.350.702.552) (220.553.978.529) 

Thu€ thu nhâp doanh nghiêp ãä nôp 15 (21.103.480.385) (1.868.514.825) 

TiOn chi khác Cho hoat dông kinh doanh 17 (2.686.326.600) (2.088.729.400) 

Lu'u chuyê'n tiên thuän tà'hoat dông kinh doanh 20 (834.831.201.631) 1.149.008.121.437 

II. Wu CHLJYEN TIEN TU' HOAT DONG DAU TIJ 

1. Tiên chi mua sm, xây dung TSCO Va CáC tài San 
dài han khéc 

21 (3.240.257.819) (601.497.000) 

2. Tiën thu thanh I, nhudng ban TSCD Va cac tài san 
dài han khác 

22 1.513.174.909 3.511.442.362 

3. TiOn chi cho vay, mua CÔfl Cu nd cua ddn vi 
khac 

23 (5.100.000.000) 

4. Tiën thu hOi cho vay, ban Iai cong CU nd Cua 
ddn V! khaC 

24 7.000.000.000 112.100.000,000 

5. Tièn Chi dau W gop vOn vào CaC ddn vi khác 25 (64,336.340.000) 

6. Tian thu hOi dau tu' vOn vào ddn vi khác 26 165.644.393.437 10.010.916.000 

7. Thu lOi tin cho vay, CO tLrC vâ di nhun duQC Chia 27 38.646.559.741 64.949.656.442 

Lu'u chuyên tiën thuän tiYho?t ding dâu tu' 30 145.227.530.268 184.870.517.804 

Các thuyê't minh kern theo là môt bô ph.n hdp thành cUa báo cáo tài chInh riêng nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 03-DN 
S6 124, Du'ông Minh Khai, Quân Hai Ba Trujng, Ban hành theo Thông tLt s6 200/2014/TT-BTC 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cia Bô Tài chInh  

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE (Tiê'p theo) 

Cho nám tài chInh kê.'t thOc ngày 31 tháng 12 näm 2018 
(Theo phudng pháp gián tiê'p) 

Ddn vi: VND 

CHI TIEU 

iii. UIU CHUYEN TIEN fl% HOT OONG TAI CHINH 

Mãsô Nàmnay Nàmtruóc 

1. Tiên thu tf di vay 33 1.002.218.668.508 1.980.885.374.144 

2. Tin trâ nd g6c vay 34 (1.171.470.600.302) (3.130.536.926,739) 

3. Tin tr nd gôc thuê tài chlnh 35 (5.682.884.600) (5.334.279.000) 

4. c6 trc, di nhuân dä trâ cho ch sO hCrn 36 (47.652.257.775) (17.752.752.900) 

Lu'u chuyê'n tiên thuân ti/boat dông tài chInh 40 (222.587.074.169) (1.172.738.584.495) 

Lu'u chuyn tiên thuân trong näm (50=20+30+40) 50 (912.190.745.532) 161.140.054.746 

lien và tudng du'lng tiCn dâu näm 60 2.587.152.145.416 2.427.223.703.585 

Anh hóng ca thay d6i t gi h61 doái quy di 
ngoai te 

61 (4.090.681.938) (1.211.612.915) 

lien và ttng dtng tiên cuô'i näm (70=50+60+61) 70 1.670.870.717.946 2.587.152.145.416 

D 
ft 

I 
I 
I 
I 
I 
ft 

ft 

N 
ft 

I' 
ft 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

To Phi Sdn 
NgLtäi lap biêu  

Büi DCtc Kiên 
Kê' toán trLng  

Lê Van Tuâ'n 
Tong Giám dô'c 

Ngày 28 tháng 3 nám 2019 

ác thuyê't minh kern theo là môt bô phân hdp thành cCia báo cáo tài chInh riêng nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B O1-DN 
S6 124, Duông Minh Khai, Quân Hal Ba Trifng, Ban hành theo Thông tu' sô 200/2014/TT-BTC 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam rlgày 22 tháng 12 nàm 2014 ca Bô TàI chlnh  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG 
Céc thuy& minh nay là môt bô phân hap thành và can dudc doc dông thai vol báo cáo tài chInh riêng kern 
theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

HInh thic sä hü'u vô'n 

T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP (sau dày goi tat là "T6ng Cong ty") du'dc thành lOp trên 
cd sO c phân boa T6ng COng ty Lap may Viêt Nam - Cong ty TNHH MTV theo Quyê't dlnh sO 
1036/QO-Tig ngày 10 thàng 7 nàm 2015 ciia ThO tuOng Chlnh phü v'ê phê duyt phu'dng an 
c6 phan hOa T6ng COng ty Lap may ViOt Nam. 

T6ng COng ty Lap may Viêt Nam - Cong ty TNHH MTV là doanh nghip Nhà nuOc trlic thuôc 
Bô Xây du'ng, dLtdc thOnh Op theo Quyêt dinh sO 999/BXD - TCLD ngày 01 thàng 12 nam 
1995 cCia Bô truOng Bô Xây du'ng và hoat dông theo mO hlnh T6ng Cong ty theo Giâ'y chi1ng 
nhOn dang k doanh nghiOp sO 0100106313 dang k' Ian d'âu ngày 01 tháng 9 nm 2010. 

Theo Giâ'y chi1ng nhOn däng k doanh nghiêp thay d61 Ian 2 ngày 06 théng 4 näm 2016 do 
SO KO hoach và D'âu tu' thành phO' Ha Nôi câ'p, T6ng COng ty Lap may ViOt Nam - COng ty 
TNHH MTV chmnh thitc chuyn thành cong ty c6 ph'ân vOi ten goi T6ng Cong ty Lap may Viêt 
Nam — CTCP. VOn dl'êu lê ccia T6ng COng ty l 797.261.040.000 VND. 

c6 phiê'u cOa T6ng Cong ty dudc giao dich trên thi tru'Ong UPCOM (thuôc SO Giao dich cht.rng 
khoán Ha Nôi) vOl ma giao dich LLM tir ngày 16 tháng 8 nam 2017. 

Tru sO chInh cCia T6ng Cong ty dt tal sO 124, du'Ong Minh Khai, quOn Hal Ba Tru'ng, thành 

phO Ha NÔI. 

T6ng sO nhân viên ctia T6ng Cong ty tal ngày 31 tháng 12 nam 2018 là 678 (tal ngày 31 
théng 12 nàm 2017: 669). 

Ngành nghê kinh doanh Va hoat dông chInh 

- San xuât, kinh doanh và xây du'ng theo quy hoach, k hoach phàt trin xây dy'ng cüa Nhà 
nuOc bao g'Om càc linh vu'c thi cOng Va lap dat thiOt bE may móc; 
- T6ng th'âu EPC xây du'ng càc Cong trinh dan dung, cong nghiOp, giao thOng, thOy lvi, bu'u 
diên, cOng trinh k9 thuOt ha tang dO thE và khu Cong nghiêp, cOng trInh du'Ong dày tram biên 
the' diên; 
- Kinh doanh phát trign nhà, tit vâ'n xây du'ng, san xugt kinh doanh vat lieu xây du'ng; 
- D'âu tu' và xày dtfng các cOng trinh bao gôm: cOng nghiêp (thCiy diên, nhiêt d1n, xi máng, 
hOa dau, giây và thép), dan dung, giao thOng, thüy di, câ'p thoát nu'Oc Va h tang k thut 

dO thi; 
- Kinh doanh bâ't dông san, du lich, l? hành, khàch san, nhà hang và khu vui chdi giài trI; 
kinh doanh vOn tái hang hóa và càc thiê't bE siêu tru'Ong, siêu trong, cho thuê thiOt bE thi 

cOng vOn tài; 
- lit vn xây dtfng, t6ng thau toàn bô hoàc môt phan cüa dit an dau tu' cac cOng trinh cOng 
nghiêp, dan dung và ha tang k thuOt nhu': lOp dif an, thiOt kê (chi boat dng trong phm vi 
linh vac ngành nghë dä dang kg') và lOp t6ng du' toan, tit van giam sat, quán l di,( an, cung 
câ'p thiê't bE cong nghê và diau khin ta dông; 
- ThiOt kê, chê' tao thiê't bi va gia cong ké't cau thép cho cac cOng trinh cong nghiêp, dan 

dung; 
- Dóng mOl và sü'a chO'a cãc loal tàu, thuyn vOn tãi du'äng sOng, dung bin; 
- Kim tra, thI nghiêm, hiêu chinh thiat bE diên, he thông diau khin ttt dông, he thông nhiêt 
cho cac day chuyën cong nghê, giam sat, kigm tra chat tang càc mOi bàn và tlnh cd l cOa 
vOt iOu; 
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T6NG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP - 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHjNH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

- Dich thuât càc tiêu churi và tài lieu chuyên ngành v linh vuc chê tao và 1p dt thiêt bi, 
các dày chuy'ên cong ngh môi; 
- Kinh doanh, xugt khu vat W, may móc, thiêt bi, phu tiing, tu lieu san xuâ't, tu lieu tiêu 
ding, nguyen phu lieu san xugt, tiêu dting, dày chuyn Cong nghê - tu dông hóa, hang tiêu 
dOng, phLtdng tiên van tài, lam dal l tiêu thu cho cac hang trong Va ngoài nudc cc mt 
hang phuc vu san xuât và tiêu dàng theo quy dlnh ciia phap luât. 

Hoat dông chInh c/ia T6ng Cong ty là thi cong và xày 1p các cong trinh. 

Chu k'i san xuât, kinh doanh thông thiIng 

Chu k' san xuâ't, kinh doanh thông thung c/ia T6ng Cong ty dudc thuc hiên trong thOi gian 
không qua 12 tháng, ngoai tr/i' môt so' hang muc Cong trInh dàc th/i c/ia hot dông xày 1p, 
d'àu tu bat dông san có thOi gian trên 12 tháng. 

Câ'u trüc doanh nghiêp 

Tai ngày 31 théng 12 nàm 2018, T6ng Cong ty có 10 cong ty con và 09 cong ty lien kêt. 
Thông tin khái quát v'ê các cong ty con và các cOng ty lien ket c/ia T6ng Cong ty nhu sau: 

SIT Ten cong ty Hoat dng chInh 
TtIphn 

sO hiu 
0/o 

Tlquyên 
biu quyêt MOi lien h 

0/0 

1 
Cong ty TNHH Lilama South East Asia 
SDN BHD (i) 

XOylp 99,000/0  100,00% COng ty con 

2 COng ty C6 phn Lilama 5 XOylp 51,00°!o 51,00% COng ty con 

3 COng ty C ph8n Lilama 7 XOylp 51,00°/s 51,00°/o COng ty con 

4 COng ty C phOn Lilama 10 XOy lap 51,05% 51,05% COng ty con 

5 COng ty C6 phOn Lilama 18 Xay lap 51,00°/o 51,00% COngtycon 

6 COng ty C6 phOn Lilama 69.1 Xay lap 51,00% 51,00% COng ty con 

7 COng ty C6 ph8n Lilama 69.3 (ii) Xay lap 66,42°/a 66,42°/o Cong ty con 

8 COng ty C6 ph8n Cd khI Lp may Lilama XOylàp 51,00% 51,00% COng ty con 

9 COng ty C6 phn Tit vOn QuOc tO LHT T vOn thiOt kO cOc nhO 
mOy cOng nghiêp 

60,00% 60,00% COng ty con 

10 COng ty C6 phOn Lisemco XOy lap Va dOng tOu 79,98% 79,98% COng ty con 

11 Cong ty C6 phOn TiI vOn ThiOt kO XOy dung vO Tif vOn thiOt kO 45,45% 45,45% Cong ty liOn kOt 
COng nghê Lilama 

12 Cong ty C6 phOn Lilama 69.2 XOy lap 44,96% 44,96°/a COng ty liOn kOt 

13 COng ty C6 phOn Lilama 45.3 Xay lap 40,83°/a 40,83°/s COng ty liOn kOt 

14 Cong ty C6 phOn Lp mOy - Thi nghiêm Cd diên Thi nghiêm kim tra cOc 
dOy chuyOn cOng nghé 

36,18% 36,18% COng ty liOn kOt 

15 COng ty C6 phOn Lilama 45.1 (iii) XOy Ip 36,00°/a 36,00% COng ty liOn kOt 

16 COng ty C6 phOn Lilama 45.4 Xay lap 35,06% 35,06°h COng ty liOn kOt 

17 COng ty TNHH Tit vOn ThiOt kO CIMAS Tt vOn thiOt kO 33,00% 33,00°h COng ty lien kOt 

18 COng ty C phOn BOt dông sOn Lilama Kinh doanh bOt dông sOn 27,93% 27,93% COng ty liOn kOt 

19 COng ty C6 phOn DOu h/ XOy di(ng Lilama XOy dung và kinh doanh 
bOt dng sOn 

27,72% 36,72% Cong ty liOn kOt 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHIN H RIENG (Tiêp thea) MAU SO B 09-DN 

(I) Theo Nghi quyêt s6 123/NQHDQT ngày 05 tháng 4 nám 2018 cüa Hi 55ng Quàn 
tn, T6ng Cong ty d thông nhâ't chCi trudng gop vOn thành lap Cong ty TNHH Lilama 
South East Asia SDN BHD tai Brunel vol vOn diu lê 3.800.000 BND (tudng thidng 
3.000.000 USD), trong ó T6ng Cong ty gop 3.762.000 BND (tifdng dudng 
2.970.000 USD và 99% vOn di'êu lê) và Cong ty C ph'ân Lilama 69.1 gop 38.000 
BND (tudng du'dng 30.000 USD và 1% vOn di'êu lê). Tai ngày 31 tháng 12 nám 
2018, T6ng Cong ty d gop 5 vOn theo tiê'n ô gop vô'n vào Cong ty TNHH Lilama 
South East Asia SDN BHD (tudng i:rng t' lê 99% vOn thuc có cia cong ty con nay). 

(ii) Trong nám, Cong ty CO ph'ân Lilama 69.3 d phát hành c6 phiê'u d tang vô'n cO 
ph'ân t nguôn vOn chü sO hau và chào bàn c6 phiu cho CO dOng hiên hOu. Chii 
trudng cia TOng Cong ty là không tiOn hành mua cO ph'ân phát hành them ccia Cong 
ty CO phn Lilama 69.3 ma dáng k bàn dâ'u giá quyn mua CO phn phát hành 
them nay. Theo do, t' lê sO hiu ciia TOng Cong ty tal Cong ty CO ph'ân Lilama 69.3 
giàm tt 66,77% xuOng cOn 66,42%. 

(iii) Trong nam, TOng Cong ty dà chuyOn nhu'dng môt ph'àn vOn d'âu tu vào Cong ty CO 
phn Lilama 45.1 thông qua dâu giá. Theo do, t" l sO hau ccia TOng Cong ty ti 
Cong ty CO phân Lilama 45.1 giàm ttf 51% xuOng 36%. Tal ngày 31 tháng 12 nám 
2018, Cong ty CO ph'ân Lilama 45.1 là Cong ty lien kêt ctia TOng Cong ty. 

Thuyêt minh ye khá nàng so sánh thông tin trên báo cáo tái chInh riêng cüa T6ng 
Cong ty 

SO lieu so sánh là sO lieu cOa báo cáo tài chInh riêng dà dudc kiOm toán cho nám tài chinh 
kOt thác ngày 31 tháng 12 nám 2017. 

Môt s6  sO lieu ccia báo cáo tài chInh riêng cho nám tài chInh kê't thtic ngày 31 tháng 12 n 
2017 dã dudc diu chinh hOi tO nhu trInh bay tai Thuyê't minh sO 4. 

2. CO sa LAP BAO CÁO TAI CHIN H RIENG vA NAM TAI CHIN H 

Cd s lap baa cáo tài chInh riêng 

Báo cáo tài chInh rièng kern theo dtfdc trInh bay bng SOng Viét Nam (VND), theo nguyen 
tàc giá gOc và phi hdp vOl chuOn muc kê' toán, chê' do kê' toán doanh nghiêp Viêt Nam Va 
các quy dinh pháp l' có lien quan dOn viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh. 

Báo cáo tài chInh riêng kèm theo không nhâm phàn ánh tlnh hlnh tài chInh, kê't qua hoat 
dOng kinh doanh và tlnh hlnh ftu chuyOn ti'ên tê theo các nguyen tc và thông l kO toán 
dudc châp nhân chung tai các nuOc khác ngoài Viêt Nam. 

Quyêt toán c6  phân hóa 

Báo cáo tài chInh riêng cho nam tài chInh kê't thCic ngày 31 tháng 12 nàm 2018 ca TOng 
Cong ty d bao g'Om các dêu chinh theo kOt luan ci:ja Kim toán nhà nuOc ngày 07 tháng 3 
nàrn 2019 v'O quyOt toán giá tn ph'ân vOn nhà nuOc tai thdl diOm chInh thüt chuyOn thành 
cOng ty cO phn. DOn thdl digm phát hành bào cáo nay, các cong viêc lien quan dOn quyOt 
toán cO ph'ân hóa dang dudc tiOp tuc thi.rc hiên và TOng Cong ty chua nhân du'dc quyê't dnh 
cOa Cd quan có thâ'm quyn v phê duyêt quyOt toán giá tn vOn Nhà nuOc tal ngày chInh 
thCtc chuyO'n thành cOng ty cO phàn. 

Nãm tài chInh 

Nám tài chInh ca TOng Cong ty bat dâu tCr ngày 01 tháng 01 và kê't thcic vào ngày 31 
tháng 12. 
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T6NG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHjNH RIENG (Tiê'p theo) MAU SO B 09-DN 

3. TOM TAT CAC CH±NH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau day là các chInh sách kê toán chCi yêu dudc T6ng Cong ty áp dung trong viêc 1p báo 
cáo tài chInh riêng: 

lh3c tInh ké toán 

Viêc lap báo cáo tài chInh riêng tuân thci theo chugn muc kê' toán, chê' do kê' toán doanh 
nghiêp Viêt Nam và các quy dlnh pháp l' có lien quan den viêc lap và trinh bay báo cáo tài 
chInh yêu cu Ban T6ng Giám dô'c phái có nhüng uOc tInh và giá dlnh ánh htng dê'n s6 lieu 
báo cáo v'ê cong nd, tài san và viêc trinh bay các khoán cOng nd và tài san tim tang tal 
ngày lap báo cáo tài chInh riêng cOng nhu các 56 lieu báo cáo v doanh thu và chi phi trong 
suOt nám tài chinh. Mc di các uOc tInh k toán dudc lap bang tâ't cà sit hiu biê't ccia Ban 
T6ng Giám d6c, s3 thut tê phát sinh có th khác vOi các ifOc tInh, già dinh dat ra. 

Tién và các khoàn tu'dng du'dng tiên 

Ti'ên và các khoán ttrdng didng tren bao g'Om tin mat tai qu9, các khoàn tièn gLi không k" 
han, các khoán dau tu' ngan han, có khà náng thanh khoàn cao, dê dàng chuyn d61 thành 
ti'ên và It rii ro lien quan dên viêc biê'n dOng giá tn. 

Các khoàn dâu tu' tài chinh 

Các khoán dâu tu' vào cong ty con và dãu tu' vào cOng ty lien kêt 

Dàu tu vào cong ty con 

COng ty con là các cOng ty do T6ng Cong ty kim soát. Viêc kiê'm soát dat dudc khi T6ng 
COng ty có khà nàng kigm soát các chInh sách tài chInh và hoat dOng ctia các cOng ty nhân 
d'âu tu nham thu du'dc Idi Ich t hoat dOng ctia các cOng ty nay. 7,  
Du tu vào cOng ty lien kt 

COng ty lien kêt là môt cong ty ma Tong COng ty có ành hu'Ong dáng kê nhu'ng khOng phái là 
cOng ty con hay cOng ty lien doanh ciia T6ng COng ty. Anh hu'Ong dáng k th hiên 0 quy'ên 
tham gia vào viêc du'a ra các quyêt dinh v chInh sách tài chInh và hoat dOng cia ben nhan 
dau tu' nhung không có ành hLtOng v'ê mat kim soát hoc d'Ong kim soát nhOng chinh sách 
nay. 

T6ng COng ty ghi nhân ban d'âu khoàn dau tu vào cong ty con và lien ket theo giá g6c, duc 
di'êu chinh theo giá tn dinh giá lai tai thOl digm chInh thitc chuyn thành cong ty c6 phân. 
T6ng COng ty hach toán vào thu nhâp trên Báo cáo kê't qua hoat dng kinh doanh khoàn 
dudc chia t li nhuân thun lOy k cCia ben nhân d'âu tu phát sinh sau ngày dàu tu'. Các 
khoán khác ma T6ng Cong ty nhan dudc ngoài Idi nhun dudc chia du'dc coi là phn thu h'Oi 
các khoãn dau tu' và dudc ghi nhân là khoàn giám trif giá g6c dàu tu. 

Các khoán dau tu' vào cOng ty con, cOng ty lien kê't du'dc trinh bay trong Bang can dôi kê' 
toán theo giá tn dinh giá lai tai th0i dim chinh thóc chuyn thành cOng ty c6 ph'ân trCi di các 
khoàn du' phOng giám giá. 

Du' phOng giàm giá d'âu ttf vào cOng ty con, cOng ty lien kê't du'c trich lap cho các khoàn d'âu 
tu' ma doanh nghiêp nhan vOn gop d'àu tu' bl 0 dan dOn nhà d'àu tu' cO khà nng mâ't vOn 
hoac khoán du' phOng do suy giàm giá tn các khoán dau ttf vào cong ty con, cong ty lien kê't 
theo céc quy dinh kO toán hiên hành. 
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Dâu tu vào cong cu vn cüa ddn v khác 

Dâu tu vào cong cu v6n cta ddn vi khc phán ánh các khoân d'âu tu' cong cy vOn nhung 
T6ng COng ty khOng cO quy'ên kigm soát, COng kim soát hoàc có ánih hLtOng dng k dOi vOi 
ben dudc du ttf. 

Khoán du tu' vào cOng cu vOn ciia ddn vi khác difdc phán ánh thea giá tn dlnh giá ai tai thOl 
djgm chinh thCrc chuyn thành cong ty c6 ph'ân trir cac khoán dii' phOng giám giá d'âu tu'. 

Nçi phái thu 

Nd phái thu a sO tiên có th thu hi ciia khách hang hoàc cc dOi tu'dng khác. Nd phái thu 
du'dc trinh bay theo gia tn ghi s6 trui' di cac khoán du' phOng phài thu khó dOi. 

Du' phOng phái thu khó dOi dii'dc trIch lap cho nhO'ng khoàn nd phài thu d qua han thanh 
toán ti su tháng trO len, hoc các khoàn nd phâi thu ma ngu'Oi nd khá có khà näng thanh 
taán do bi thanh l, ph san hay các khó khn tu'dng tu'. 

Các khoán cho vay 

Cac khoàn cho vay du'dc xac dinh thea giá g6c trO' di các khoàn du' phOng phài thu khO dOl. 
Dii' phOng phâi thu khó dôi các khoán cho vay cCia T6ng Cong ty du'dc trIch lap thea cãc quy 
dinh kê toán hiên hành. 

Hang t'ôn kho 

Hang ton kho dudc xác dinh trén cd sO giá g5c. Gia g6c hang tOn kho baa gOm chi phi 
nguyen vat lieu tru'c tiê'p, chi phi lao dông trii'c tiêp và chi phi san xuâ't chung, nêu có, d có 
dLrdc hang tOn kho 0 dia dim và trang thai hiên tai. 

Hang tOn kho du'dc hach toan thea phu'dng phép kê khai thii'Ong xuyên. 

Chi phi san xuâ't kinh doanh dO dang cu5i nàm baa gOm các chi phi nguyen nhiên vat lieu 
trLtc tiep, chi phi nhân cong trLtc tiê'p, chi phi sr dyng may thi cOng, chi phi san xuâ't chung 
du'dc tap hdp và phân b6 cho céc cong trinh xây 1p, dich vu, kháa sat, thiOt kê cOng trinh 
chu'a haan thành tai ngày kêt thác niên do k toán haàc dà hoàn thành nhu'ng chu'a du'dc 
khách hang nghiêm thu giá tn kh6i hu'dng hoàn thành. Chi phi san xuâ't kinh daanh dO dang 
du'dc xác dinh hoàc dánh giá thea khOi lu'dng thi cong dO dang tal ngày kê't thóc nam tài 
chinh. 

Du' phOng giàm giá hang tOn kha cáa T6ng COng ty du'dc trIch lap thea câc quy dinh kO toán 
hiên hành. Thea do, Tng Cong ty du'dc phép trich lap du' phOng giàm giO hang tOn kho li 
thOl, hOng, kern phm châ't và trong tru'Ong hdp giO gO'c cOa hang tOn kho cao hdn giO tn 
thu'On có th thu'c hiên du'dc tal ngày kê't thiic niên dO ké' toOn. 

Tài san cO' dinh hc?u hInh và khàu hao 

Tài san cO dinh hcru hlnh duc trinh bay thea nguyen giO trO' glO tn haa mOn ly  k. 

Nguyen giO tài san cO dinh hlnh thành do mua sm baa gOm giO mua va taàn b cOc chi phi 
khOc lien quan tru'c tiê'p dn viêc du'a tài san vào trang thai san sang st' dung. DOi vOl tài 
san cO dlnh  hInh thanh do d'âu tu' xay du'ng cd ban thea phu'dng thitc giao th'âu hoàc tu' xày 
du'ng Va san xut, nguyen glO là 010 quyOt toOn cOng trinh xây du'ng theo quy chê' quán I 
du tu' và xây du'ng hin hành, cOc chi phi khOc có lien quan tnu'c tiê'p va lê phi tnu'Oc ba (nOu 
có). Tru'Ong hdp dii' On dâ hoàn thành và du'a vào sCt dung nhu'ng quyOt toOn chu'a du'dc phê 
duyOt, nguyen glO tài san cO dinh du'dc ghi nhân thea giO tam tInh trên cd sO chi phi thu'c t€ 
dã bó ra d cO du'dc tài sOn cO dinh. Nguyen giO tam tinh së dui'dc diu chinh thea giO quyt 
toOn du'Qc cOc cci quan cO thm quyén phê duyêt. 
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Tài san c6 dinh hUu hlnh du'dc khâu hao theo phu'dng pháp dudng thng dua trên thai gian 

hau dung u'ôc tInh, Cu th nhu saw 

Sô nàm 
Nhà xng, vt kiê'n trllC 05 - 35 

May móc, thiê't bi 03 - 15 

Phu'dng tién van tái và thiêt bi truyën dn 04 - 20 

Thiêt bi dung CU quan l 03 - 05 

Tài san CO dinh kháC 03 - 10 

CaC khoán lài, lô phát sinh khi thanh I', ban tài san là Chênh lêCh giüa thu nhâp tif thanh I' 

và gia trl COfl lal Cua tài san và dudC ghi nhân vào Báo Caa kê't qua hoat dông kinh doanh. 

CéC tài san CÔ dinh hau hlnh Cua T6ng Cong ty dUdC dánh giá lai khi thuC hiên CO ph'ân hóa 

doanh nghiêp 100% vOn Nhà nLrOC, nguyen già và gia tn baa mOn lOy kê dudC diu Chinh 

thea kt qua dárih giá lal dâ dUQC CaC Cd quan Co thm quy'ên phê duyêt thea quy dinh. 

Thuê tài san 

Môt khoán thuê dUC xem là thuê tài ChInh khi phàn ln CéC quyn ldi và rtii ro v'ê quyn s 

hau tài san dLrdC Chuyên sang Cho ngu'Oi dl thuê. Tâ't Ca CéC khaán thuê kháC dLtC xem là 

thuê hot dng. 

T6ng Cong ty ghi nhân tài san thuê tài Chinh là tài san ua T6ng Cong ty thea giá tn hp l 

càa tài san thuê tai thOi dim khOi d'âu thuê tài san haàC thea già tn hiên tai Ctia khaán 

thanh taán ti'ên thuê t51 thigu, nêu giá tn nay thâ'p hdn. Nd phái trà ben Cha thuê tudng tng 

dudC ghi nhân trên Bang Can dOl kê' taén nhLt môt khoán n phái trá v'ê thuê tài Chinh. CáC 

khaàn thanh taán tin thuê dU'dC Chia thành Chi phi tài ChInh và khaàn phái trà nd gOC nhâm 

dam baa t' lê lài suât dinh k' CO dinh trên sO du nd Can lal. Chi phi thuê tài Chinh dUdC ghi 

nhân vàa kêt qua boat dông kinh daanh, trO khi CaC Chi phi nay truC tiOp hInh thành nên tài 

san di thuê, trang tru'dng hdp do Se dUdC vOn boa thea Chinh saCh kê taán Cua T6ng COng ty 

ye Chi phi di vay (xem trinh bay duOi dày). 

Môt khaàn thuê dUdC xem a thuê haat dông khi ben Cha thuê van thC hJOng phn On CáC 

quyCn di và phái Chlu rtii ra vC quyCn sO hCru tài san. Chi phi thuê hat dông dLC ghi nhn 

vàa Baa cáo kOt qua haat dông kinh daanh thea phudng pháp thrOng thang trong 5u6t thOi 

gian thuê. CáC khaán tiCn nhân dLrdC haC phài thu nhàm taa di'êu kiên k kê't hp dOng thuê 

haat dông CLing dU'dC ghi nhân thea phirdng pháp duOng thng trang su6t thOl gian thuê. 

CáC tài san di thuê tài Chinh dudC khâ'u haa trên thOi gian htu dung LtOC tinh tu'dng tu nhif 

áp dung vOl tài san thuôC sO hCru Ciia T6ng COng ty. Tuy nhiên, nê'u khOng ChäC Chan là ben 

thuê së CO quyCn sO hcru tài san khi hê't han hdp döng thuê thl tài san thuê së dlfdC khâ'u 

baa thea thOi gian ngn hdn giOa thOi han thuê haC thai gian sr dung hau iCh Cua tài san 

do: 

S6  nàm 

Phudng tiên vn tái 06 - 08 

May móc, thiOt b 20 

Tài san cô' dinh vô hInh và khâu hao 

Tài san CO dinh vô hInh th hién giá tn quyCn s dung dá't và CáC phCn m'êm may tinh và 
duc trmnh bay thea nguyen giá trif giá tn hao mOn lOy kê'. 

QuyCn 5tt dung dà't là taàn b Chi phi thifC tO ma T6ng Cong ty dâ Chi ra d CO d1dC giy 

Chung nhân quyCn si dyng dat Ca tOa nba 21 t'âng ti dia Chi sO 124, duOng Minh Khai, 
quân Hal Ba Trung, thành phO Ha Nôi. QuyCn sr dung dt lãu dài khOng du'dC tInh khâu baa. 

PhCn mCm may tInh dUdC ghi nhân ban dCu theo giá mua và dUdC khâ'u baa thea phudng 

pháp dlfOng thng trong vOng 03 nám dOn 05 nàm. 
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Cc tài san co dnh vO hInh ccia T6ng Cong ty dudc ánh giá al khi thu'c hiên c6 ph'ân hOa 
doarih nghiêp 100%  vOn Nhà nuOc, nguyen giá và giá tn hao mOn lOy kê' duQc diu chinh 
theo kêt qua danh giá al dä dudc các cd quan có thm quyën phê duyêt theo quy inh. 

Bat dông san d'âu U! 

Bat dông san d'âu tif bao gôm nhà cCra, vat kiê'n tric do T6ng COng ty nm gic? nhm muc 
dich thu di ti1 viêc cho thuê hoàc chO tang giá. Bat dông san du tu cho thuê dudc trInh bay 
theo nguyen giá trtf giá tn hao mOn lOy kO. Bat dông san du tu chO tang giá thfdc trinh bay 
theo nguyen giá trf suy giàm giá tn. Nguyen giá ca bat dông san du tu dudc mua bao 
g3m giá mua và cac chi phi lien quan truc tiOp nhLr phi dich vu tu vâ'n v luât pháp lien 
quan, thue' truOc ba và chi phi giao dich lien quan khàc. Nguyen gia bat dng san d'âu tu tu 
xây là gia tn quyêt toán cong trInh hoàc cac chi phi lien quan truc tiê'p ccia bat dông san d'âu 
tL1. 

Bat dông san d'âu tu cho thuê dudc khâ'u hao theo phu'dng pháp dtiOng thng trên thOl gian 
h1tu dung uOc tinh trong yang 12 - 25 nàm. 

Chi phi xãy d!ng Cd bàn d% dang 

Các tài san dang trong qua trinh xây dung phuc vu muc dIch san xuâ't, cho thuê, quàn l' 
hoäc cho các muc dIch khác dtfdc ghi nhân theo giá gOc. Chi phi nay bao gôm các chi phi c'ân 
thiêt dO hInh thành tài san bao g'Om chi phi xày 1p, thiét bi, chi phi khác có lien quan phO 
hdp vOl chinh sách kO toán c1ia Tng Cong ty. Các chi phi nay sé dttdc chuyn sang nguyen 
giá tài san c5 dinh khi các tài san dudc bàn giao dtta vào sü dung. 

Theo quy dinh v'ê quàn l du tu và xây dung cCia Nhà nuOc, thy theo phân cap quán , giá 
tn quyê't toán các cong trinh xây dung cd bàn hoàn thành c'ân duc các cd quan CO thOrn 
quyn phê duyêt. Do dO, giá tn cu61 ctJng cOa céc cong trinh xây dung cd bàn có thO thay 
d61 và phu thuôc vào quyOt toán dudc phê duyêt bOl các cd quan Co thOrn quyn. 

Các khoán trâ trc 

Chi phi trâ truOc bao g'Om các chi phi thifc tO dâ phát sinh nhung có lien quan den kêt qua 
hoat dông san xuâ't kinh doanh cOa nhi'êu k'' kO toán. Chi phi trà truOc bao g'Om khoán trà 
truOc tin thuê da't và các khoàn chi phi trá truOc khác. Tiên thuê dat thO hiên sO ti'ên thuê 
dOt d dudc tra truOc. Các khoan chi phi trá truOc khác bao gOm giá tn cOng Cu,  dung cu, 
linh kiên loal nhó dà xuOt ding, bàn quy'ên phn m'êm và chi phi bào hiOm tài san. Ngoài ra 
T6ng COng ty cüng theo dOi giá tn thu'dng hiêu dudc ghi nhân thea biên bàn xác dlnh  gia tn 
doanh nghiêp ngày 30 tháng 6 nàm 2014 dâ dudc các cd quan CO thOrn quyCn phê duyêt. 

Tién thuê dOt trà truOc dudc phàn bO vào Báo cáo két qua hoat dông kinh doanh theo 
phudng pháp duOng thng tudng tng vOi thOl gian thuê. Các loai cOng cv, dung cu, linh kiên 
dudc vOn hóa duOl hInh thOc cac khoàn trà tnuOc Va du'dc phân b6 vào Bao cáo kOt qua hot 
dông kinh doanh, si dung phudng phap duOng thng theo cac quy dnh kO toán hiên hành. 
Giá tn thudng hiêu dudc phân b6 và Bao cáo kOt qua hoat dông kinh doanh tnong thOl gian 
05 nam kO tt thOi diOm Tng COng ty chinh thOc chuyOn thành cOng ty c6 ph'ân. 

Các khoàn dii' phông phài trâ 

Các khoàn du phOng phài trà dudc ghi nhân khi T6ng COng ty có nghia vu nd hiên tal do kOt 
qua tC môt su kiên dâ xày ra, và Tnig COng ty cO khá nang phái thanh toán nghia vu nay. 
Các khoan dLt phOng dudc xác dinh trên cci sO u'Oc tInh cOa Ban TOng Giám dO'c v các khoán 
chi phi can thiOt dO thanh toán nghia u nd nay tai ngày kê't thtic nàrn tài chinh. 
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Trái phiéu phát hành 

Tng Cong ty phát hành trài phiê'u thung cho myc dIch b sung vôn dài han cho hoat dông 

cta T6ng Cong ty. 

Già tn ghi s6 cCia trái phiê'u thuOng ddc phàn ành theo mênh già ti ngáy phàt hành. 

Chi phi phát hành trái phiu thfdc phân b d'ân phii hdp vol k' han trái phiê'u theo phudng 

pháp dung thng và ghi nhân vào chi phi tài chInh. Tai thOl dm ghi nhn ban d'âu, chi phi 

phàt hành trài phiê'u ducc ghi giàm mênh già cüa trài phu. Dnh ks', chi phi phàt hành trái 

phiêu dudc phân b6 bng càch ghi tang già tr! mênh giá trài phiê'u và ghi nhân vào chi phi 

tài chinh phi hdp vOl càc quy dnh kê toán hin hành. 

Chi phi phài trà 

Chi phi phài trá dJdc ghi nhân dua trên càc ifOc tinh hdp l v'ê sO' ti'ên phái trá cho càc hang 

hóa, dich vu üâ dung trong nàm. 

Chi phi phái trà bao g'Om càc khoán chi phi al vay, các khoàn chi phi phái trà cho cOng trinh 

xây 1p và càc khoàn chi phi phái trà khàc. 

Chi phi lãi vay du'dc u'Oc tinh dia trên sO ti'ên vay, thOl han và a suâ't thçc tê' t1tng thOl ks'. 

Chi phi phài trá cho cOng trinh xây 1p là chi phi dti'dc trIch truOc phO hdp vOl doanh thu hdp 

d'Ong xây dung &idc ghi nhân da trên biên bàn nghiêm thu hoàn thành giOa Tang COng ty 

vOl chti d'âu ttf và giOa T6ng Cong ty vOl càc nhà th'âu phu. 

Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu ban hang  

Doanh thu bàn hang uc ghi nhân khi d'Ong thOl thóa man tat cà nam (5) dl'êu kiên sau: 

(a) T6ng Cong ty dã chuyê'n giao ph'àn On riii ro và lI ich gn lien vOl quy'ên sO hOu san 

phm hoàc hang hóa cho ngt,IOi mua; 

(b) T6ng Cong ty không cOn nàm giO quyCn quàn l' hang hóa nhu ngui sO hau hang hóa 

hoác quy'ên kigm soát hang hOa; 

(c) Doanh thu dudc xàc dinh tLtdng d51 chc chn; 

(d) T6ng Cong ty sé thu dLrdc ldi ich kinh tê' tà giao d!ch  bàn hang; và 

(e) Xác dinh du'dc chi phi lien quan ê'n giao dich bàn hang. 

Doanh thu cung câ'p dich vu 

Doanh thu cüa giao dich vC cung câp dich vu dirdc ghi nhn khi kê't qua ciia giao dich do 

dudc xac dinh môt cách dàng tin cay. TriiOng hp giao dich v'ê cung cap dlch vy lien quan 

dê'n nhiCu nam thI doanh thu dudc ghi nhân trong nàm theo ket qua ph'ân cong vic d hoàn 

thành tal ngày cüa Bang can dô'i kê toán ctia nam do. Kêt qua ctia giao dich cung câ'p dich vu 

duic xàc dinh khi thOa man tâ't cá bOn (4) diêu kiên sau: 

(a) Doanh thu duc xàc d!nh  tt,fdng dOl chk chàn; 

(b) Co khá nàng thu dVdc Idi ich kinh té' tij' giao dich cung cá'p dich vu do; 

(c) Xác dinh thtdc ph'ân cOng viêc d hoàn thành tal ngày cOa Bang can dOl kê' toàn; và 

(d) Xàc dlnh du'dc chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi d hoàn thành giao d!ch  cung 

cap dich vu do. 
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Doanh thu tt hdp ông xày dung cia T6ng Cong ty dudc ghi nhn theo chInh sàch ke' toán 
cta T6ng COng ty v'ê hdp döng xày dtng (xem chi tiê't duOi dày). 

Lài t1t các khoán du tu dttdc ghi nhân khi Tang Cong ty có quyën nhân khoàn aL 

Hdp dông xây dung 

Khi kt qua thuc hiên hdp d'Ong xây dung cO thg dudc ifOc tinh môt cách dáng tin cay và 
difdc khách hang xác nhân, doanh thu và chi phi lien quan den hdp d'Ong du'dc ghi nhân 
tudng irng vOi ph'ân cong viêc dà hoàn thành dudc khach hang xác nhn trong nàm. 

Khi kêt qua thut hiên hdp d'Ong xây dtrng không thg dudc u'dc tInh môt càch dáng tin cay, 
doanh thu chi dudc ghi nhân ttfdng dudng vOl chi phi ciia hdp dOng dà phát sinh ma viêc 
dLrdc hoàn trà là tudng d61 chac chan. 

Doanh thu chu'a thu'c hiên 

Doanh thu chua thifc hiên cht:i yOu phán ánh giá tn ti'ên nhân truOc theo càc hdp dOng cho 
thuê bat dông san giO'a Tng Cong ty vOi các khách hang cho thOl gian thuê trong tudng lai. 
Ngoài ra, Tng Cong ty ccing ghi nhân doanh thu chtXa thLtc hiên d6i vOl doanh thu dã xuâ't 
hóa dn nhung chua thut hiên day thi nghia vu cho chCi du tutheo hdp dng. 

Ngoai té 

Các nghiêp vu phát sinh bang ngoai tê du'dc chuyé'n d6i theo t giá tai ngày phát sinh nghiêp 
vu. SO các khoán muc ti'ên té có gOc ngoai té tal ngày kê't thic niên do kê' toán dudc 
chuyn d61 theo t giá tal ngày nay. Chênh lch t giá phát sinh dLrc hach toán vào Báo cáo 
kê't qua hoat dOng kinh doanh. 

Chi phi di vay 
=1 

Chi phi di vay dLrdc ghi nhân vào chi phi san xuâ't, kinh doanh trong nàm khi phát sinh, trt* 
khi duc vOn hoá theo quy dinh ccia Chuâ'n mut kê' toán Viêt Nam sO 16 "Chi phi di vay". 
Theo d, chi phi di vay lien quan trut tiOp dOn viêc mua, d'âu ttf xây dLrng hoc san xuâ't 
nhang tài san c'ân môt thOi gian tudng d5i dài dO hoàn thành dua vào scr dung hoc kinh 
doanh duic cOng vào nguyen giá tài san cho dOn khi tài san do duc dua vào st:t dyng hoc 
kinh doanh. Các khoán thu nhâp phát sinh tr viêc d'âu t tam thOi các khoàn vay didc ghi 
giâm nguyen giá tài san có lien quan. DOI vOl khoàn vay riêng phuc vy viêc xây thing tài san 
cO dinh, bat dông san d'âu tir, al vay difdc vOn hOa kO cá khi thdi gian xây dung duOi 12 
tháng. 

Thuê 

ThuO thu nhâp doanh nghiêp thg hiên tng giá tn ca s5 thuO phài trá hiên tai và sO thuO 
hoãn al. 

SO thuO phâi trà hiên ti duc tInh du'a trên thu nhâp chiu thuO trong nam. Thu nhp chlu 
thuO khác vOi di nhuân trirOc thuO duc trInh bay trên Báo cáo kOt qua hoat dng kinh 
doanh vi thu nhâp chiu thuO khOng bao g'Om các khoàn thu nhâp hay chi phi tInh thuê' hoc 
dudc khâ'u trO' trong các nm khác (bao gm cà lô mang sang, nê'u có) và ngoài ra không 
bao g'ôm các chi tiêu khOng chiu thuO hoàc khOng dudc khâu tr. 

ThuO thu nhâp hoan al dudc tinh trên các khoán chênh lêch giEra giá tn ghi s6 và cd sO tInh 
thuO thu nhâp ctia các khoán muc tài san hoc cOng nd trên báo cáo tài chInh riêng và du'dc 
ghi nhân theo phuing pháp Bang can dOl kO toán. ThuO thu nhp hoãn li phài trá phai duc 
ghi nhân cho tat cã các khoãn chênh tech tam thai cOn tài san thuO thu nhâp hoàn lai chi 
du'dc ghi nhân khi chac chan có dii di nhuan tInh thuê' tnong tudng lai dé' khOu tnif các khoán 
chênh tech tam thOi. 
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Tal ngày 31 tháng 12 nm 2018, Tang Cong ty không có khoán chênh lêch tam thai trong 

yê'u giaa gii tr ghi s6 dia các khoin muc tài san hoc cong nd trên Bang can dOi k toán vOl 

cd sO tinh thuê thu nhâp doanh nghiêp. 

Thuê thu nhâp hoân lai dtidc xác dinh theo thuê suit d tInh sé áp dung cho nám tài san 

dudc thu h'Oi hay nd phái trá &fdc thanh toán. Thug thu nhâp hoàn al dfdc ghi nhân vào 

Báo cáo kêt qua hoat ông kinh doanh và chi ghi vào vOn chiii sO hau khi khoán thuê 6 6 

lien quan ên các khoán muc dudc ghi thng vio vOn cht sO hau. 

Tal san thuê' thu nhp hoän al vi nd thuê' thu nhp hoän al phái trá difQc b1i trCr khi Tng 

COng ty có quy'ên hdp pháp d bO trr giü'a tii sin thuê' thu nhp hiên hinh vOl thuê' thu 

nhâp hiên hinh phal nôp vi khi các til sin thuê thu nhâp hon lai và nd thuê' thu nhâp hoãn 

al phái tn lien quan tOl thuê thu nhâp doanh nghiêp du'dc quin l bOl ci'Jng môt cd quan 

thuO và T6ng COng ty Co dLt dnh thanh toán thue thu nhâp hiên hinh trên cd sO thu'in. 

Viêc xác dlnh thuê' thu nhp ciia T6ng COng ty cn cá vio các quy dlnh hin hinh ye thuê'. 

Tuy nhiên, nh(Thg quy dlnh nay thay d61 theo ting thOi k'' và vic xác d!nh  sau ding vC thuê 

thu nhàp doanh nghiêp ttiy thuôc vào kOt qui kim tra cüa cd quan thuê' có thgm quy'ên. 

Các loai thuê khác ditdc áp dung theo các luât thug hiên hinh tal Viêt Nam. 

4. DIEU CHINH HÔI TO MOT sO SO LIEU CUA BAO CÁO TAI CHINH RIENG CHO NAM 
TAI CHIN H KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2017 

Hôi dông Quán tn và Ban Tang Giám dc Tong Cong ty dä quyê't dlnh diCu chinh höi tO' môt 

sO'  sO lieu cia báo cáo tii chInh riêng cho nám tii chlnh kêt thic ngiy 31 tháng 12 nám 

2017 do inh hJOng cüa viêc diCu chinh theo Báo cáo kêt qua Kim toán Nhi nfOc ngiy 07 

tháng 3 nm 2019 v'ê quyê't toán giá tn phn vOn nhà nuOc tal thOi digm chlnh thic chuyn 

thinh cong ty c6 ph'in tal COng ty me - TOng COng ty lap may Viêt Nam - CTCP. Cu th nhu' 

sau: 

Bang can c161 kê' toán tal ngày 31 tháng 12 nám 2017: 

STT 

I.  

Khoán muc Mi sO'  So' di bio cáo Diêu chinh hói to 
Sô'sau 

diêu chlnh hôi t 

Các khoin phil thu ngàn hn 130 

VND VND VND 

1. Phil thu ngn han khic 136 302.967.512.595 200.000.000 303.167.512.595 

II.  Nqnganhan 310 

1. Phil tn ngân han khc 319 37.991.556.979 9.725.298.101 47.716.855.080 

III. Von chü s hü'u 410 

1. Ldi nhuân sau thuè chia phin phôi 
tOy k dn cuOl nm tru'óc 

421a 20.079.409.952 (9.525.298.101) 10.554.111.851 
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5. TIEN vA CAC KHOAN TNG DNG TIEN 

S cuôi nàm So dâu nàm 
VND VND 

Tin mat 260.420.832 262 .848 .166 

Tin gi:11 ngân hang không han 757.550.642.545 1.134.639.639.846 

Các khoàn tu'clng u'dng tin (i) 913 .059.654.569 1.452.249.657.404 

1.670.870.717.946 2.587.152.145.416 

(I) Th hiên s6 d các khoân tiên gi1 có k' han g6c duôi 3 tháng ti các ngân hang 

thudng mi, cu th nh sau: 

SO' cuôi nâm SO' d'âu nàm 
VND VND 

Ngân hang TMCP Du tu' và Phát trin Viêt Nam - 

So giao dich 1 
9.769.654.569 9.093.657.404 

Ngân hang TMCP Ngoai Thu'dng Vit Nam - Hi sO chInh 235.240.000.000 181.320.000.000 

Ngân hang TMCP Ngoai Thu'dng Viêt Nam - Chi nhánh Nam 

Ha NÔI 
321.550.000.000 684.300.000.000 

Ngân hang TMCP Sal GOn - HÔi sO chInh 61.500.000.000 84.736.000.000 

Ngân hang TMCP lien Phong - Chi nhánh Thang Long 235.000.000.000 230.000.000.000 

Ngân hang TMCP Dal Chóng Viêt Nam - Hôi sO chInh - 13.000.000.000 

Ngân hang TMCP Viét Nam Thinh Vung - Hôi sO chinh - 20.000.000.000 

Ngân hang TMCP Bu'u diên Lien Vit Chi nhánh 

DOng DO 
50 .000.000.000 

Ngân hang TMCP Cong Thu'ng Vit Nam - 
Chi nhanh Chu'dng Du'ng 

3 .800 .000.000 

Ngân hang TMCP Xuât nhp kha'u Viêt Nam - 

Chi nhanh Cau Giây 
50.000.000.000 176.000.000.000 

913.059.654.569 1.452.249.657.404 
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6. CÁC KHOAN DAU TIJTAI CHjNH DAI HN 

So cuôi nàm So dâu nãm 
Giá trj s sách Dt phàng Giá trj hqp I' Giá tr S6  sách Dli phàng Giá tr hqp I' 

a. Dâu tu'vào cong ty con 

VND 

536.098.837.129 

VND 

2.383.817.259 

VND VND 

542.517.705.172 

VND 

54.621.614.146 

VND 

Cong ty C6 ph'ân LUama 5 9.180.000,000 9,980.700,000 9.180.000.000 8.667.450.000 

COng ty c6 ph'ân Lilama 7 7.905.000.000 8.925.000.000 7,905,000.000 - 8.670.000,000 

COng ty C ph'On Lilama 10 73.899.000.000 145.916.100.000 73.899.000.000 - 82.298.700.000 

COng ty C phn Lilama 18 122.820.138.000 125.702.193.750 122.820.138.000 - 110.139.065.000 

Cong ty TNHI-I Lilama South East Asia SDN BHD (I) 64.336.340.000 

COng ty C6 phOn Lilama 45.1 (ii) 26.786.717.846 

Cong ty c6 ph'ân Lilama 69.1 35.776.500.000 38.638.620.000 35,776,500.000 - 31.683,668,400 

COng ty c6 ph'ân Lilama 69,3 (iii) 69,713.251,842 69.713.251.842 

COng ty 03 ph'ân Cd khi Lp may Lilama 8.492.667.900 7,660,053.400 8,492,667.900 - 8.326.145.000 

COng ty 03 phan Tu' van QuOc tO LHT (iv) 6.990.040.928 - 20,430,040.928 - 

COng ty 03 phan Thiy diên SOng Vàng (v) 30.528.490.197 - 

COng ty 03 ph'ân Lisemco 136.985.898.459 2.383.817,259 136,985,898.459 54.621.614,146 

b. Dâu tu'vào cong ty lien kê't 190.362.903.176 15.805.538.203 171,454,631.755 11.622.580.390 
COng ty C6ph'ân Lilama 45.1 (ii) 18.908,271,421 4.293.231. 192 - 

Cong ty 03 phan Lilama 45.3 7.002.100.000 - 4,715,700.000 7.002.100.000 6.430.500.000 

Cong ty C6ph'ân Lilama 5.188,680,200 5. 188.680.200 5.188.680.200 5.188.680.200 
COng ty 03 ph'ân Bat dông san Lilama 29.697.241.118 - 29.697.241.118 
COng ty 03 ph'an Lp may - Thi nghiêm Cd diên 3.907.800,000 - 3.907.800.000 - 
COng ty TNHH Tu' van Thiêt kO' CIMAS 23.380.334.584 23.380.334.584 68.384.824 
Côngty03ph'ânlifvOnThiO't kO' Xây du'ng va Cong 
nghç Lilama 1.100.135.974 47.304.405 1.100.135,974 - 

COng ty 03 ph'ân Lilama 69.2 14,629.473,600 - 24.621.399.000 14.629.473.600 - 27.978.862.500 

Cong ty 03 ph'ân D'âu tu' Xây djng Lilama 86.548.866.279 6.276.322,406 86.548.866.279 6,365,515.366 
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Sô'cuô'i nàm Sô'dâu nàm 

- 
MAU SO B 09-DN 

Giá tn so sách D phông Giá tr! hctp I Giá trj s6  sách Di phàng Giá trj hqp I' 

VND VND VND VND VND VND 

c. Dâu tu'góp von vào ddn vi khác 162.410.715.985 19.799.036.703 162.410.715.985 19.799.036.703 

Cong ty 05 ph'ân Ché' 1ao Giàn khoan Du khi 19,799,036.703 19.799.036.703 19.799.036.703 19.799.036.703 

Cong ty 05 phàn Ph M9 Trung Viêt (Lilama SHB) 2. 165 .892, 592 2. 165 .892. 592 

COng ty 05 ph'ân Thiiy diên Hia Na 85,696,088.606 85.696.088.606 

COng ty 05 ph'ân Xi mng Song Thao 35 .7 16. 560, 384 35 .7 16. 560. 384 

Cong ty C6 ph'ân Xi mng Thng Long 16,169,971.505 16.169.971.505 

Cong ty 05 phàn Cd - Din - Môi triông Lilama 2.863.166.19 5 2.863.166.195 

888.872.456.290 37.988.392.165 876.383.052.912 86.043.231.239 

(i) Theo Nghi quyê't s6  123/NQ-HDQT ngày 05 thàng 4 näm 2018 cCia Hôi dông Quàn tn, Tang Cong ty c1 thông nhât chtj tru'dng gop von thành 1p 
Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD tal Brunei vôi vOn di'êu Iê 3.800.000 BND (tudng du'dng 3.000.000 USD), trong do Tong Cong ty 
gop 3.762.000 BND (tt,rdng di,idng 2.970.000 USD và 99% vOn diêu lê) và Cong ty c6 ph'ân Lilama 69.1 gop 38.000 BND (tu'dng du'dng 30.000 
USD và 1% vOn di'êu Iê). Tai ngày 31 thng 12 nàm 2018, Tang Cong ty d gop dO vOn thea tiê'n do gop vOn vào Cong ty TNHH Lilama South East 
Asia SDN BHD (tuing 1rng tç' lê 99%  vOn thuc cO cOa Cong ty con nay). 

(ii) Trong nm, Tng Cong ty dà chuyn nhu'dng môt ph'ân vOn d'âu tu vào Cong ty C6 ph'ân Lilama 45.1 thông qua dâu giá. Theo do, t" l sO hCtu cOa 
T6ng Cong ty tai Cong ty C6 ph'àn Lilama 45.1 giám tt',t 51% xuOng 36%. Tal ngày 31 tháng 12 nm 2018, Cong ty c6 ph'àn Lilama 45.1 là Cong ty 
lien kê't cOa Tng Cong ty. 

(iii) Trong nm, Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.3 d phát hành c6 phiê'u d tng vOn c6 ph'ân tt,r ngu'ôn vOn chO sO hOu Va chào bn c6 phiê'u cho ccS dông 
hiên hCtu. ChO tn,tdng cOa T6ng Cong ty là không tiê'n hành mua c6 ph'ân phát hành them ci'ia Cong ty C phn Lilama 69.3 ma dng k" bn dâ'u 
gi quyn mua c6 ph'ân phãt hành them nay. Thea do, t' lê sO hOu cOa T6ng Cong ty tal Cong ty C6 ph'àn Lilama 69.3 giàm tO' 66,77% xuô'ng cOn 
66,42%. 

(iv) Theo Biên bàn hop Dai hOl dOng c6 dông Cong ty c6 ph'ân TLt vâ'n Quô'c tê' LHT ngày 12 thng 12 nm 2018, Cong ty C ph'ân Tu' vn QuOc tê' LHT 
sê giàm vOn di'êu Iê tO' 32 tr VND xuOng cOn 9,6 t' VND Va hoàn trà vOn cho các Cd dông. Ngày 24 thãng 12 nm 2018, SO Kê' hoch và Dâu tu' 
thành ph6 Ha NOi dä cap Giây chO'ng nhn cThng k' doanh nghiêp sO'a ddi 'an 2 cho Cong ty Cd ph'ân Tu' van QuOc tê' LHT vOl vOn di'êu l sau diêu 
chinh là 9,6 t' VND. Thea do, T6ng Cong ty dä ghi giàm gi tn khoàn dàu tu' vàa Cong ty Cd phân Tu' van QuOc tê' LHT sang phái thu khàc ngn 
hn tirdng O'ng ph'ân vOn di'êu lê së nhân li. 

(v) Trong nm, Tdng Cong ty dâ chuyn nhu'dng taàn bO 7.978.992 cd ph'ân cOa Cong ty Cd ph'àn ThOy diên SOng yang, tu'dng O'ng 53,84% vOn diêu 
lé thea phu'dng thO'c giao dich khOp lênh trên san giaa dich UPCOM. Tai ngày 31 thng 12 nm 2018, Cong ty Cd ph'ân ThOy diên Song yang không 
cOn là Cong ty con cOa Tdng Cong ty. 

Ngaài cc khoàn du tu' vàa các cong ty dã niêm yê't trên cc san HNX và HOSE du'dc xàc dinh giá tn hdp I'' thea giá dóng cCta tai ngày kê't thOc 

nm tài chInh, Tdng Cong ty chLta dánh giá giá tn hdp l cOa céc khoàn d'âu tu' tài chInh cOn al tai ngày kê't thOc nm tài chInh do các quy dnh 

hiên hành chu'a cO hu'Ong dn cu th v'ê vic xác dinh giá tn hdp l' cOa các khaàn d'âu tu' tài chinh. 
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Céc giao dich chti yêu ciia T6ng Cong ty vOl các cong ty con, cOng ty lien kêt trong nm 

dudc trmnh bay tai Thuyêt minh sO 36. 

Tlnh hInh hoat dông cia cac cong ty con, cong ty lien kêt trong nm nhLi sau: 

Nàm nay Näm tru'dc 

Cong ty con 

Cong ty C ph3n Lilama 5 

Cong ty C6 phn Lilama 7 

Cong ty C6 phan Lilama 10 

Cong ty C6 phn Lilama 18 

Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD 

COng ty C6 phan Lilama 69.1 

COng ty C6 phn Lilama 69.3 

Cong ty C6 ph'ân Cd khI Lp may Lilama 

COng ty c6 phan Ttf vOn QuOc tê' LHT 

Cong ty C phan Lisemco 

Cong ty hen kêt 

Cong ty C6 phàn Lilama 45.1 

Cong ty C6 phn Lilama 45.3 

Cong ty C6 phOn Lilama 45.4 

COng ty C6 ph'On BO't ông sOn Lilama 

Cong ty C ph0n Lp mOy - Thi nghiêm Cd diên 

Cong ty TNHH Ttf van Thiet ka CIMAS 

Cong ty C6 phn Tu vOn Thiêt kê XOy thfng và COng 

nghê Lilama 

Cong ty C6 phn Lilama 69.2 

Cong ty C phan Du tiI XOy dung Lilama  

Hoat dông kinh doanh lô 

Hoat ông kinh doanh li 

Hoat ông kinh doanh li 

Hoat ông kinh doanh lãi 

Hoat dông kinh doanh to do 

mOi thành lap chuia có 
doanh thu 

Hoat ông kinh doanh lOi 

Hoat dông kinh doarih Iài 

Hoat ông kinh doaruh IOi 

Hoat dông kinh doanh Iãi 

Hoat ông kinh doanh to 

Hot ding kinh doanh 0 

Hoat dông kinh doanh 0 

Hot dng kinh doanh tO 

Hoat ông kinh doanh lOi 

Hot dng kinh doanh lOt 

Hoat ông kinh doanh lOi 

Hot ông kinh doanh 0 

Hot SOng kinh doanh lOi 

Hoat ông kinh doanh tOi  

Hoat dông kinh doanh lOi 

Hoat dông kinh doanh 0 

Hoat dông kinh doanh lOi 

Hoat dông kinh doanh lOi 

Chira hot dng 

Hoat dông kinh doanh tOi 

Hoat Oông kinh doanh lOi 

Hot dng kinh doanh lOi 

Hoat dông kinh doanh lOi 

Hoat dông kinh doanh t 

Hoat dng kinh doanh lOi 

Hot dng kinh doanh lOi 

Hoatdông kinh doanh 0 

Hot dông kinh doanh lOi 

Hot dng kinh doanh lOi 

Hot dng kinh doanh to 

Hoat dông kinh doanh to 

Hoat dông kinh doanh lOi 

Hoat dông kinh doanh lOt 

7. PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG 

S8' cuô'i näm So' dâu nàm 
VND VND 

Ban QLDA Diên ut DOu khI SOng Hâu 1-PVN 

Ban dlOu hành Di1 an Nhiêt diên ThOl Blnh 2 - PVC 

COng ty C6 phOn Xi màng SOng Thao 

Doosan Heavy Industries Vietnam, Co. LTD. - VT4 

Doosan Heavy Industries Vietnam, Co. LTD. - Vinh TOn T4 

MO rônq 

Ban QLDA NhO mOy Thuiy diên Sdn La 

COc dOt tudng khOc 

1.636.172.250.267 

398 .7 11.959 .245 

116.263.060.588 

174.289 .2 18 .233 

125.321.392.450 

54.3 51.065.910 

304.573.375.678  

1. 184 .744.843. 132 

241.387.048.092 

156 .2 17 .320.8 10 

85.035.328.290 

105.220.544.820 

378 .289 .980. 086 

2.809.682.322.371 2.150.895.065.230 

PhOi thu khách hang là các ben lien quan 
(chi tiêt trInh bay tai Thuyêt minh sô 36) 

114.316.019.391 29.564.521.844 
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8. TRA TR1(YC CHO NGU'O'I BAN NGAN HAN 

So' cuOi näm SO' dâu näm 
VND VND 

Tng Cong ty Xây dung Bach Dng 453,752,587.741 453,752,587.741 

Cong ty TNHH Thu'dng mai K thuât Van Hôi Phát 112.607.069.608 

T6ng Cong ty c6 phn Xây Ip  D'âu khI Viêt Nam 85,209,720.635 244.056.137.776 

HAMON RESEARCH-COTTRELL ITALIA S.P.A 160. 673. 275. 607 

T6ng COng ty Xây dung Ha Ni - CTCP 20.677,022,291 181.458.342.696 

Ban dlêu hành Dit an Nhiêt din Vcing Ang 46.716.011.731 50.646.280.524 

Các Oi tung khác 422.251.824.089 289.100.020.643 

1.301.887.511.702 1.219.013.369.380 

Trá tru'óc cho ngu'äi ban là các ben lien quan 
(chi tiêt trinh bay ti Thuyêt minh so 36) 

226.657.948.704 118.593.617.182 

9.  PHAI THU VE CHO VAY NGAN HAN 

SO' cuOi nàm So' d'âu nàm 
VND VN D 

Phái thu ye cho vay ngn han các ben lien quan 
(chi tiOt trinh bay tai Thuyet minh sO 36) 

384. 3 17. 943. 381 398. 527.2 12. 982 

Các d51 tng khac 13 .973. 308. 000 13.973.308.000 

398.291.251.381 412.500.520.9 

10.  PHAITHUKHAC 

So cuoi nàm 
Sô'dâunâm 

.. 
(theu chinh hoi to') 

VND VND 

a. Ngàn hn 

Phâi thu vC c6 phCn hóa 200.000.000 200.000.000 

Phài thu ho tr Cong ty c6 phCn Lilama 18 (i) 25.021.182.696 25.021.182.696 

Phái thu tiCn quyCn s1 dung dOt ti tOa nhO 
chung cu' 21 tang 

49.891.712,464 51.941.337.953 

Tam rng cho nhân viên 12.777.137.301 3.926.681.937 

COrn c6 k cudc k qu9 ngn han 6.129.125.647 4,101,037.734 

PhOi thu 101 cho vay (ii) 171.740.203.344 138.375.522.922 

PhOi thu tiOn hoàn trO vOn gOp (iii) 13.440.000.000 

KhOc 75.824.730.562 79.601.749.353 

b. Dài hn 

355.024.092.014 303.167.512.595 

COrn c6, k cu'dc, k qu dài hn 9.501.000.000 14.601.000.000 

9.501.000.000 14.601.000.000 

Phái thu khác các ben lien quan 
(chi tiê't trinh bay ti Thuyêt minh sO 36) 

170.122.995.125 122.942.858.906 
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(I) Th hiên khoán tiën con al lien quan ên chi phi ho trd di ddl van phOng lam vic Va 
xây du'ng nhà hon hp cao t'âng tai Quân 9, Thành ph6 Ho ChI Minh. 

(ii) Th hiên khoán Ii phét sinh chua thanh toán t1t cc khoàn cho vay cCia T6ng Cong 
ty tai ngày 31 tháng 12 näm 2018. 

(iii) Thg hiên sô tin Cong ty c6 ph'ân TLt van QuOc tê LHT dä thông báo hoàn trá vôn 
di'êu Iê cho các c6 ông tuy nhiên T6ng Cong ty chLta nhân dudc tiên tal ngày 31 
tháng 12 nam 2018. 
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Sôclâu n8m 

Th1i gian Giá trj có the Thai gian 
Dir phOnq qua han Giá qô'c thu hôi Dir phOnq qua han 

VND 

176.829.038.578 

66.514.742.515 

81.384.142.412 

15,097.65 1.580 

2.637. 621. 8 50 

5. 606. 090. 535 

2.298.416.228 

1968.9 80.309 

1.32 1.393.149 

394.669.416.394 

13 .973. 3 08.0 00 

127.425.130,046 

25. 6 24. 2 78.455 

2 27.646.699.893 

172.896.686.465 

9.660.098.783 

70.744.000.526 

75.867.468.383 

4.195.719.686 

308.288.996 

3. 131. 988. 200 

8. 330. 407. 947 

658.7 13.944 

Tr6 thing 
dOn 3 nim 

Tr2 -3 nim 

TrOn 3 niul 

TrOn 3 nim 

TrOn 3 nim 

TCI1-3n2m 

IrOn 3 nim 

TrOn 3 nim 

TrOn 3 nim 

IrOn 3 nirn 

TrOn 3 nim 

TrOn 3 nim 

106 thing 
dOn 3 nim 

106 thing 
dOn 3 nim 

IrOn 3 nini 

T06 thing 
dOn 2 nim 

T06 thing 
dOn 1 nim 

TrOn 3 nim 

TrOn 3 flu 

IrOn 3 nim 

VND 

185.036.086.233 

156.217. 3 20. 8 10 

17. 284 .679. 5 80 

2 .63 7.62 1. 8 50 

5. 60 6. 090. 535 

1.968.980.309 

1.321.393.149 

268.374.841.814 

13.973.308.000 

26.754.833.921 

227 .646. 699. 893 

181.272.868.0 14 

10.561.299.517 

85.854.978.223 

75.867.468.383 

VND 

78. 108. 660.405 

17,284.6 79.580 

2.637. 621. 850 

5. 606. 090. 535 

1.968.980.309 

1.32 1.393.149 

13.973.308.000 

26 .7 54.833 .92 1 

159.3 52.689.925 

143.217.179.839 

8.360.472.462 

50, 000. 117. 103 

75.867.468.383 

8.3 30.407.947 

658.713. 944 

VND 

78. 108. 660 .405 

68. 294. 009.968 

38.055.688.175 

2. 200.827 .055 

3 5. 8 54. 861. 120 

8.330.407.947 

658.713. 944 

78.108.660.405 106.927.425.828 

68.294.009.968 200.080.831.846 

101 - 2 niiii 

Trên 3 nun 

TrOn 3 nim 

IrOn 3 nim 

IrOn 3 nim 

TrOn 3 nirn 

TrOn 3 nirn 

IrOn 3 nim 

TrOn 3 nirn 

106 thing 
dOn 3 nim 

T06 thing 
dOn 3 nim 

TrOn 3 nim 

TrOn 3 nirn 

TrOn 3 nim 
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11. NçYXAU 

Sô'cu61 nàm 

Gii gô'c 
Giá tr có thg 

thu hôi 

Dôi wqng VND VND 

a. Phái thu khách hang 318.430.412.465 141.601.373.887 

Ban di'éu hinh Dit n Nhiêt diên Thai Blnh 2 172.218.731.375 105.703.988.860 

Cong ty CO phin Xi mng SOng Than 116.263.060.588 34.878.918.176 

Cong ty C phin ThOy iên Song VOn9 15.097.651.580 

COng ty C phin Xi ming SOng Gianh 2. 63 7 .62 1.8 50 

Tang COng ty C phin XuOt nhâp khu và XOy 
thing Viêt Nani 

5. 606. 090. 535 

COng ty C phin Lilama 45,4 3.3 16. 883 .0 79 1.0 18. 466. 85 1 

MARIANI BATTISTA Spa. - ITALY 1.968.980.3 09 

Cacdoitirdngkhac 1.32 1.393.149 

b. Phái thu ye cho vay 394.669.416.394 

Cong ty C6 phin Diu tir - Xiy ditng Lilama SHB 13.973,308.000 

COng ty C phin Lilama 45.1 127 .425. 130. 046 

Cong ty c6 phin Lilama 45.3 25.624.278.455 

COng ty CO phin Lisenico 227.646.699.893 

c. Phài thu khác ngän h?n 225.04 1.642.650 52.144.956.185 

COng ty CO phin Div tit - Xiy thing Lilama 5118 11.112.235.998 1.452.137.215 

COng ty CO phin Lisenico 106. 5 86. 973.4 29 35.842.972.903 

Cong ty CO phin Lilama HO NOi 75.867 .468. 383 - 

COng ty Ci phin Lilama 45.1 17. 079. 7 16. 908 12.883.997.222 

COng ty CO phin Lilama 45.3 2.274.137.84 1 1.965.848.845 

Cong ty CO phin Lilama 45.4 3. 131. 988. 2 00 

COng ty CO phn Bàn hiOm Vin Dông - 
8 .330.407.947 

Chi nhinh Hi Nôi 

COc 101 titng khic 658.7 13.944 

,il c)V2\ 
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So cuôi nm So dâu nm 

Giá tr có th Thôi gian Giá tr có thg Thai gian 
Giá gOc thu hOl Di! phOng qua han Giá gOc thu hOi Di! phOng qua hn  

Dôiti!dng VND VND VND VND VND VND 

d. (Yng tri!Oc cho nhà cung cap 81.393.958,336 37.061519.380 44,326,438.956 2.434.517.407 2.434.517,407 

Cong ty C phn Lisemco 66.898,435,509 33.449.217.754 33.449.217.755 T1 1 - 2 n8m 

Cong ty C ph'ân Lilama Ha Nôi 12.061.005.420 3618,301.626 8,442.703794 Tf 2 - 3 n8m 

COng ty TNHH Cavico Viêt Nam 1.412449.313 1,412,449.313 Trén 3 nOm 1.412,449,313 1.412,449,313 Trên 3 nOm 

Cac d61 ti!dng khác 1.022.068.094 1.022.068.094 Trên 3 nOm 1,022,068.094 1,022,068.094 Trên 3 nOm 

Tang cng 1,019,535,429.845 230.813.849.452 788,721.580,393 637.118.313,468 184.458.358.548 452,659,954.920 

Tal ngày 31 tháng 12 nm 2018, T6ng Cong ty trIch lap du' phông cho các khoán nd xâ'u cn c theo quy dinh ccia Thông tu' s6 228/2009/TT-BTC ngày 07 
thàng 12 nm 2009 ciia B Tài chInh. Giá g6c là gi tr! các khoán cong nd d qua han u'dc xác dinh là nd xâ'u, già tr có th thu hôi cCia các khoán n xäu 
&tdc xác inh bang gia gô'c ccia các khoân Cong nd tri1' d già tn d phông. 
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12. HANG TON KHO 

So' cu6i nãm S6  d'âu nàm 

Giá gôc Du phOng Giá gôc D phOng 

Nguyen lieu, vat lieu 

Cong cu, dung cv 

Chi phi san xuât, 

kinh doanh dO dang (I) 

Cong 

VND VND VND VND 

19.571.153.139 1,674,114.100 7.409.773.945 2.248 244.330 

67.276.000 32.112.000 - 

686.273.864.728 670.210.197.100 

705.912.293.867 1.674.114.100 677.652.083.045 2.248.244.330 

(I) Chi phi san xuâ't, kinh doanh dd dang là chi phi cta các cong trInh sang trong qua 

trinh xây dung. 

Tai ngày 31 tháng 12 nm 2018, chi phi san xuâ't, kinh doanh dO dang chi tiê't theo càc cOng 

trinh nhLtsau: 

So cuO'i näm So' d'âu nim 

Nhà may Loc d3u Nghi Sdn 

Nhà may Nhiêt diên Thai Blnh 2 

Tram biên áp Long PhCi 

Nhà may Nhiêt diên Song Hâu 1 

Nhà may Nhiêt diên VOng Ang 1 (ii) 

Nhà may Phân am A/U Brunei 

Nhà may Nhiêt dlên Long Phij 1 

Nhà may Nhiêt diên Vinh Tan 4 

Các Cong trInh khác 

VND VND 

3 .919 .472 .350 

41.666.226.335 136.656.769.240 

72.653.083.360 

194.112.308.499 135.429.690.213 

330.776.333.510 330.019.923.403 

10.664.352.967 

16.443.869.013 30.944.557.354 

11.857. 150. 309 

19.957.691.044 21.382.634.231 

686.273.864.728 670.210.197.100 

(ii) Chi phi san xuâ't kinh doanh dO dang cta cOng trinh Nhà may Nhiêt dlên VOng Ang 1 

tai ngày 31 tháng 12 nam 2018 bao gôm sO' ti'ên 311.325.722.602 VND th hiên giá 

tn thit bi T6ng Cong ty thay th cho chti d'âu tu do hông hoc trong qua trinh vn 

hành. 
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13. CHI PHI TR TRIJàC 

a. Ngän han 

So cuôi nàm So dãu nãm 
VND VND 

Chi phi trâ tru'óc cd quan T6ng Cong ty 53.722.972 360.033.986 

Chi phI trá tru'óc cho thuê cu 110.833.333 - 

Chi phi trâ tri.tóc Cong trinh Nhiêt din Song Hu 1 806.581.676 195.864.960 

Chi phi trâ truóc cong trinh Long Phij 170,404.543 12.565.982 

Chi phi trá tru'Oc cc Cong trinh khác 254.221.082 9.383.332 

b. Dài han 

1.395.763.606 577.848.260 

Chi phi trá truOc Cong trinh Loc du Nghi Sdn 11. 550.000 

Chi phi trá tru'Oc cong trinh Long Phü 4. 933. 326 5. 751. 862. 383 

Chi phi trO tru'Oc cd quan T6ng COng ty 2. 165 .022. 597 1.847.326.199 

Chi phi trO tru'Oc cho thuê cu 5 .484 .63 5. 774 3 .888 .7 12. 149 

Chi phi trO truOc Ban d' an Nhiêt diên Vinh TOn 4 152.987. 88 1 131.951. 525 

Chi phi trO tru'Oc Cong trinh Nhiêt dên Song Hu 1 5 .706 .479.479 12.967.776.983 

Chi phi trO tru'Oc cOng trinh NhO mOy phOn am 

A/U Brunei 
2.3 16. 002 .849 

Chi phi trO tru'Oc ti du On Bc Vinh 416.080. 808 

Chênh êch xác dlnh lai giO tn doanh nghiêp 2.554.042.243 4.356.467.559 

18.800.184.957 28.955.646.798 

30 



- - - - - - - - - - - - - - = 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiê'p theo) MAU SO B 09-DN 

14. TANG, GIAM TAI SAN CO DNH HC%U H±NH 

Nhà xthf%ng, May móc, 

vat kiê'n trüc thiê't bi 

Phu'c%ng tiên van tái 

và thi&t bi truyên dn 

Thiê't bi 

dung cu quân I 

Tài san 

co dinh khác T6ng cong 

NGUYEN GIA 

VND VND VND VND VND VND 

Tai ngày dâu nàm 87.010.902.297 13.513.463.261 282.191.916.306 10.394.636.367 37.271.601.909 430.382.520.140 

D'âu tu'xây thing cd bàn 

hoàn thành 
627.736.610 - - - 627.736.610 

Mua sm mi - 2.000.000 53.636.363 55.636.363 

Mua al tài san c dinh thuê 

tài chinh 
2.060.009.091 - 2,060,009.091 

Tharih l, nhLtdng bàn (76.160.660) (8.692.389.233) (2.639.941.252) (277.166.667) (11.685.657.812) 

Tai ngày cuô'i nàm 87.638.638.907 13.437.302.601 275.561.536.164 7.808.331.478 36.994.435.242 421.440.244.392 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

Tai ngày dâu nàm 32.764.597.815 5.126.830.432 220.451.912.490 8.828.521.709 34.060.618.861 301.232.481.307 

Trich khu hao trong nàm 3 .804 .697.448 1.497. 94 1. 136 15,712,181.801 565 .425 .423 1,722.9 13.163 23.303.158.971 

Mua al tài san cô dinh thuê 

tài chlnh 
1.072.703.886 - 1.072.703.886 

Thanh l (76.160.660) (8.105.136.043) (2.639.941.252) (241.653.461) (11.062.891.416) 

Tai ngày cuô'i nám 36.569.295.263 6.548.610.908 229.131.662.134 6.754.005.880 35.541.878.563 314.545.452.748 

GIATR CON LAI 

Tai ngày dâu nàm 54.246.304.482 8.386.632.829 61.740.003.816 1.566.114.658 3.210.983.048 129.150.038.833 

Tai ngày cuô'i nãm 51.069.343.644 6.888.691.693 46.429.874.030 1.054.325.598 1.452.556.679 106.894.791.644 

Nhu trinh bay tal Thuyê't minh s6 25, giá tn con lal cüa tài san c6 dinh hO'u hmnh dng d dam báo cho phát hành trái phiê'u tal ngày 31 thàng 12 nm 

2018 là 59.030.110. 109 VND (tal ngày 31 théng 12 nàm 2017: 77.586.156.601 VND). 

Nguyen giá ciia tài san c6 dinh hau hlnh bao g'ôm càc tài san d khâ'u hao hê't nhLing vn cOn sr dung vOl giá tn là 98.571.326.240 VND (ngày 31 tháng 

12 nàm 2017: 16.851.228.647 VND). 
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15.  TANG, GIAM TAI SAN CO DNH THUE TAI CHINH 

May móc, 
thiêt bi 

Phu'dng tiên 
van tái T6ng cong 

VN D 

NGUYEN GIA 

VND VND 

Tai ngày dâu näm 23.522.000.000 13.720.687.273 37.242.687.273 

Tang trong nam 865.807.273 865.807. 273 

Chuyn sang tài sn c6 
dinh hOu hlnh 

(2. 060. 009. 091) (2. 060. 009. 09 1) 

Tai ngày cuô'i nàm 23.5 22.000.000 12.526.485.455 36.048.485.455 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

Tai ngày dâu nãm 1.862.158.327 4.413.176.280 6.275.334.607 

Khâu hao trong nam 1. 176. 099. 996 1.769.844.140 2.945.944. 136 

Chuyê'n sang tài sn c6 

dinh hCru hlnh 
(1.072.703.886) (1.072.703.886) 

Tai ngày cuôi nàm 3.038.258.323 5.110.316.534 8.148.574.857 

GIA TRI CON LAI 

Tai ngày dâu nàm 21.659.841.673 9.307.510.993 30.967.352.666 

Tai ngày cuô'i näm 20.483.741.677 7.416.168.921 27.899.910.598 

16.  TANG, GIAM TAI SAN CO DINH Va H±NH 

(. 
Quyen Phân mêm 

südunqdât mávtInh T6ngcônq 1 

VND VND VND 

NGUYEN GIA 

Tai ngày d'âu nãm 10.597.679.212 211.200.000 10.808.879.212 

Mua sam mi 1.526.849.000 1.526.849.000 

Tai ngày cuói nàm 10.597.679.212 1.738.049.000 12.335.728.212 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

Tal ngày d'âu nãm 84.480.000 84.480.000 

Khâu hao trong nam 136. 641.9 54 136.641.954 

Tai ngày cuôi nàm 221.121.954 221.121.954 

GIA TRI CON LAI 

Tai ngày dâu nãm 10.597.679.212 126.720.000 10.724.399.212 

Tal ngày cuô'i nàm 10.597.679.212 1.516.927.046 12.114.606.258 
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17. TANG, GIAM BAT DÔNG SAN DAU TU' 

Nhà cüa, 
vat kiên trác 

VND 

NGUYEN GIA 

Tai ngày d'âu nàm 56.376.553.129 

D'âu tu'xây dung cd ban hoàn thanh 751.410. 39 1 

Tai ngày cuôi näm 57.127.963.520 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

Tai ngày dâu nàm 27.875.710.036 

Khâu hao trong nm 2.300.981.650 

Tai ngày cuói nàm 30.176.691.686 

GIA TRI CON LAI 

Tai ngày dâu nàm 28.500.843.093 

Tai ngày cuái nãm 26.951.271.834 

Bâ't ông san d'âu tu cia T6ng Cong ty th hiên giá tn d'âu tu cd sd ha fang tai khu cOng 

nghiêp Bc Vinh, thành ph6 Vinh, tinh Nghê An nhm muc dIch cho thuê lâu dài. 

Theo quy dlnh tai Chua'n muc kê' toán Viêt Nam so 05 - Bâ't dông sen deu tu', giá tn hdp I 

cüa bâ't dông san d'âu tu' tal ngày 31 tháng 12 nm 2018 c'ân difdc trinh bay. Tuy nhiên, 

T6ng Cong ty hiên chu'a xác dinh du'dc giá tn hdp I nay nên giá tn hdp I cta bâ't dông san 

d'âu tu' tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018 chu'a du'dc trinh bay trên ThuyOt minh báo cáo tài 

chInh riêng. D xác dlnh du'dc giá tn hdp I' nay, T6ng COng ty Se phái thuê môt cOng ty tu' 

vn dc lap dánh giá giá tn hdp l ciia bâ't dông san du tu'. Hiên tal, T6ng Cong ty chLta tim 

duc cOng ty tu' van phi hdp d thut hiên cOng viêc nay. 

18. CHI PHI XAY DVNG  C BAN D DANG 

Sô'cu61 nàm Sô'clâu nãm 

COng ty Du tLt & Phát trign Bc Vinh 

Dii' an Nhà hon hdp cao t'ng 0 và lam viéc tai Quán 

9, Thành ph6 H? ChI Minh 

Du' an khu van phOng T6ng COng ty tai u'Ong vành 

dai 3 

VND VND 

3 .000.000 

35.570.711.953 35.560.711.953 

4.025.382.349 4.025.382.349 

39.596.094.302 39.589.094.302 
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19. PHAI TRA NGU'cYI BAN NGAN HAN 

S6  cuôi näm So du nàm 
VND 

Giá tn 
VND VND 

S6  cO khá nàng Giá tn 
trâ nd 

YND 
S có khâ nàng 

trà nd 

Doosan Heavy Industries and Construction Co., 
1.926.769.087,016 

Ltd (D an Nhiêt diên SOng Hu 1) 
1,926,769,087016 2,208,116.742938 2,208,116,742.938 

Babcock & Wilcox Beijing Co., Ltd. 290.846.386.686 290.846.386.686 284.649.625.056 284,649625.056 

Lien doanh Tap doOn TOSHIBA và Tap doàn 
190.564.768.367 

SOJITZ 
190.564.768.367 186.498.162.287 186.498.162.287 

Càc dOi tdng khác 1,084,721,722.184 1.084.721.722.184 1172.488.593.693 1.172.488.593.693 

3.492.901.964.253 3.492.901.964.253 3.851.753.123.974 3,851,753,123.974 

Phái trà ngtthi bàn là các ben lien quan 
268,413,334.150 

(chi tiê't trInh bay tai Thuyêt minh
6 
 36) 

268.413.334.150 422,404,610.858 422,404,610.858 

20.  NGLfth MUA TRA TIEN TRLJ'(YC NGAN HAN 

So' cuO'i näm SO' dâu nãm 
VND VND 

Ban Quân I d an Ou tu' Xây duig tnfc thuôc S y t tinh 
Kiên Giang 

146.428.561.000 290.151.989.000 

Nhn tam rng t Cong ty Bâo higm PVI (i) 150,700,200.000 150.700.200.000 

Cong ty C6 phn Xi màng Tan Thng 106.094.319.655 

Chi nhành T6ng COng ty C6 phn Dich vu K9 thuât Du Khi 
Viêt Nam - Ban du' an Nhiêt diên Long Ph(i 1 

78.509.402.896 74.710.805.914 

Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd. 28,847,781.261 219.679.971.691 

Các dOi tung khâc 104.726.086.416 72.472.886.067 

615.306.351.228 807.715.852.672 

(i) Th hiên khoan nhân th'ig tru'ôc chi phi khac phuc t6n that Rotor ctia dy' an Nhà may 
Nhiêt diên VOng Ang ti' T6ng Cong ty Bào him PVI theo thOa thun tam thOi giCra 
cac ben. 
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21. THUE vA CAC KHOAN PHAI THU/PHAI NOP NHA NIJOC 

Sôdau nãm Thué phâi nôp Thu€ dã nôp So cui nàm 

a. Các khoán phâi thu 

VND VND VND VND 

Thuê thu nhhp doanh nghiêp 11.574.774.254 10,069,353.658 20.651.456.936 22,156,877.532 

Thu8 xu8t nhâp khgu 1.743.892.812 48.806.371,007 48.806.371,007 1.743.892.812 

Thu8 già tn gia ting 8u ía 5,082,613.919 77.399.297,172 77.910.179.765 5.593.496.512 

18.401.280.985 136.275.021.837 147.368.007.708 29,494,266.856 

b. Các khoân phái nôp 

lhu8 thu nhâp doanh nghiêp 42. 023. 449 629.943.005 452.023.449 219.943.005 

Thuê giá tn gia t8ng d8u ra 229. 866.704 11, 888 .45 1.97 3 11.991.026.931 127.291.746 

Thu8 giá tn gia ting hang nhhp khu 356.282.409.590 356. 282. 409. 590 

Thu8 thu nhâp Ca nhân 158.613.197 3.674.365.552 3.830.106.102 2,872.647 

Thuë nhà ât, tiën thuê d8t 1.707.159.479 1.707.159.479 

Các loal thu8 khác 5. 106.421. 207 5.004.402.340 102.018.867 

430.503.350 379.288.750.806 379,267,127,891 452.126.265 

22. CHI PHI PHAI TRA NGAN HN 

So' cu6i nàm Sôdâu nãm 
VND VND 5O 

Ban Quán I du' an Diên Iu'c Du khI Song Hâu 1 - 
INN 

673. 13 1. 302. 182 392. 863.473. 096 

JGCS CONSORTIUM 9.405.155.960 167 .335 .406.990 IT' 
Ban QLDA Nhà may ThOy diên Sdn La 94. 066. 705. 224 109.147.380.592 

Dii' n Nhà may Nhiêt dien Vcing Ang 1 115. 594. 140.454 120 .887 .402 .956 

Cong trinh Nhiêt d]ên Thai Blnh 2 94. 679 .751.234 76.638.145.016 

Läi phai trâ trái phiêu 20.846. 150 .000 31.730.377.778 

Doosan Heavy Industries Vietnam, Co. LTD - Dii' n Nhà 
may Nhiêt diên V'inh Tan 4 mO rông 

67.408.698.867 19.847.454.442 

Doosan Heavy Industries Vietnam, Co. LTD - Dy' an Nhà 
may Nhiêt dên Vinh Tan 4 

101.0 14. 296 .406 37. 287,432.90 1 

Cong trinh ThOy dên HOa Na 6.618 .988. 250 10 .404.006.738 

Các d6i tu'dng khác 98.0 13 .097 .070 90.602.808.737 

1.280.778.285.647 1.056.743.889.246 
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23. PHAI TRA KHAC 

SO' cuô'i nàm 
Sô'dâunäm 

(Diéu chinh h'Oi tO') 
VND VND 

a. Ngãn hn 

Kinh phi cong doàn 1,388,474.070 1.700.555.423 

Bâo higm xâ hôi 9 25.374. 512 844.490.930 

Phâi tr ye c6 phn hóa 10.636.293.980 10.636.293.980 

Phâi trâ Kho bac Nhà nuc (i) 30.7 19. 805. 800 30.7 19. 805. 800 

Nhân ü'ng truôc tiCn chuyn nhiidng có phn (ii) 51.919.158.500 

Phâi trâ khác 5 .841.525.934 3 .8 15 .708 .947 

b. Dài han 

101.430.632.796 47.716.855.080 

Nhân k cuc, k' qu9 dài han 863.746.839 927.601.839 

863.746.839 927.601.839 

Phâi trá khác ngän hn các ben lien quan 
(chi tiét trmnh bay ti Thuyét minh so' 36) 

773.699.548 330.698.720 

Phài trà khác dài hn các ben lien quan 
(chi tiêt trInh bay ti Thuyêt minh sO' 36) 

375.240.000 375.240.000 

(i) Th hiên s6 ti'ên dâ giái ngân tii' tài khoán cta T6ng Cong ty tai Kho bc Nhà nLtOc 
cho COng ty C6 ph'an Lilama 18 nhm h trd di dOi van phOng lam viêc và xây di(ng 
nhà hon hdp cao t'ang tai Qun 9, Thành ph& Ho ChI Minh. 

(ii) Th hiên sO tin d nhân tCt cc nhà d'au tu triing giá theo kêt qua ban du gia ph'ân 
vOn cüa T6ng COng ty tal Cong ty C ph'ân Lilama 69.2 tuy nhiên chu'a hoàn tâ't thti 
tuc chuyn quy'ên sO hau chi.tng khoán tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018. 

24. VAY VA N THUE TAI CHINH NGAN HAN 

58' d8u näm Phát sinh trong nàm So' cuôi nãm 
Chi tiêu 

Giitri 
Sô'cOkhá nãng 

trâ nd 
Tang Giâm Giá trl 

So' có khà nàng 
trànd 

VND VND VND VND VND VND 
Vay ng6n han (I) 601.605,997,587 601.605.997.587 1,002,140,236.508 969,470,600,302 634,275,633,793 634,275,633.793 

Nd thué tài chinh dài han 
0& han trâ (xern Thuyët 5.334.279.000 5,334.279,000 5,517,287.900 5.682.884.600 5.168.681.400 5.168.681.400 
minh sO 25) 

Công 606.940.276.587 606.940.276,587 1,007,657,523.508 975.153.484.902 639.444.315.193 639,444,315.193 

(I) Các khoàn vay ngn han ctia T6ng Cong ty dLrdc giái ngân bang SOng Viêt Nam d 
phuc vu cho muc dch b sung vOn Iuu ông. 
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Chi tiê't 
6 
 du ti'ên vay ngn han ccia T6ng COng ty phân Ioai theo loal hlnh dam báo nhu 

sau: 

Sô'cuôi nãm Sô'dâu nàm 

SO dLt vay tin chip 

SO df vay có âm bao bng ngun thu tit 
dtf an cüa T6ng Cong ty 

VND 

99.109.346.550 

535.166.287.243 

VND 

217.017.463.935 

384.588.533.652 

634.275.633.793 601.605.997.587 

Chi tiê't sO dii' tin vay ngn han và nd thuê tài chInh cCia Tng COng ty theo ngân hang nhu' 
sau: 

SO cuôi nàm So dâu näm 
VND VND 

Vay ngàn hn 634.275.633.793 601.605.997.587 

- Ngân hang TMCP Báo Viêt - Chi nhánh 
35.978.721.863 5.998.056.348 

SO giao dich (I) 

- Ngan hang TMCP Dau tu' Va Phat trign 
535.166.287.243 384.588.533.652 

Viêt Warn - Chi nhánh SO giao dich 1 (U) 

- Ngân hang TMCP Sal GOn - Ha Nôi, Hôi 
SO (UI) 

36.545.829.892 - 

- Ngân hang TMCP Tiên Phong - Chi 
nhánh Thàng Long (iv) 

26.584.794.795 120.919.031.379 

- Ngân hang TMCP Dau tu' Va Phát trin 
Viêt Warn - Chi nhánh Thai Ha 

90. 100. 376. 20.\ 

Nd dài han thuê tài chInh dê'n han trâ 5.168.681.400 5.334.279.000*) 

- Cong ty cho thuê tài chinh TWill-I BIDV- 
SuMi TRUST - Chi nhánh Ha NÔi 

146.406.400 312.004.000 

- COng ty TNHFI MTV Cho thuê Tài chinh - 
Ngân hang TMCP Ngoai thu'dng VIt Warn 

5.022.275.000 5.022.275.000 

639.444.315.193 606.940.276.587 

(I) Vay ngân han Ngân hang TMCP Bao Viêt - Chi nhánh SO Giao dich theo Hp dng tin 
dung nguyen tc sO 0118/2017/HDTD1/BVBOO5 ngày 31 tháng 10 nm 2017 vOl 

han mtrc tin dung 300 tç' VND. Muc dIch vay d mO L/C, phát hành báo Ianh và b6 

sung vOn Iu'u dng phuc vu san xugt kinh doanh. ThOl han vay, Iãi suâ't difdc xac 

dlnh theo tti'ng khO u'Oc nhân nd. Li suit thá n61, du'dc trà hang tháng, gOc trá cuOl 
k" theo ttng khe' uOc. Khoán vay không có tài san dam baa. 

(ii) Vay ngn han Ngân hang TMCP Du tu' và Phát triê'n Viêt Nam - Chi nhänh SO giao 

dich 1 thea Hdp d'Ong tin dung han mtrc sO 01/2018/518/HDTDHM ngày 04 thang 12 

nam 2018 và Hdp d'Ong tin dung han m6c sO 01/2017/518/HDTDHM ngày 29 tháng 
09 nm 2017 v các phu luc Hdp ding kern theo vOl tang han  mti'c tin dung 2.750 t' 
VND. Muc dich vay d mO L/C, phát hành baa Inh và b6 sung vOn luu dông phuc vu 
san xuât kinh doanh. ThOl han vay, Iâi suâ't du'dc xac dinh theo tng khê' u'Oc nhn 
nd. Lãi suât thâ n61, du'dc trá hang tháng, gOc tra cuOi k'i thea t11ng khê' u'Oc. Khoân 
vay du'dc dam baa bng toàn bô sO du' tài khoan tiën giri bang VND Va ngoai t ti 
các t6 chic tin dung. 
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(iii) Vay ngn han Ngàn hang TMCP Sal Gôn - Ha Nôi, Hôi so theo Hdp dông câ'p tin dung 

han mc s6 500/2018/HDHM-PN/SHB.110100 ngày 31 tháng 10 nm 2018 vOl han 
m1rc tin dung 700 t' VND. Muc dIch vay mO L/C, pht hành bào lnh và b6 sung 

v6n lu'u dông phuc vu san xuâ't kinh doanh. ThOl han vay, al suât duc xác dinh 

theo t1i'ng khê u'Oc nhân nd, thOi han môi khoàn vay không qua 07 thng. Lai suâ't 

thá n61, du'dc trà hang tháng, g6c trà cuO'i k' theo t1rng khê u'Oc. Khoàn vay không 
có tài san dam bào. 

(iv) Vay ngàn han Ngàn hang TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thàng Long theo HQp d'Ong 

cp tin dung han mc s6 19/2018/HDTD/PHG/01 ngày 08 tháng 02 nam 2018 vOl 

han mc tin dung 1.000 t' VND. Muc dch vay d b6 sung v6n Iuu dng, thanh toán 

chi phi thi cong các cOng trinh, phát hành bâo länh thanh toàn. ThOl hn vay, lài 

suá't dtdc xác dinh theo ti'ng khê' LtOc nhân nd, thOi han môi khoàn vay không qua 
10 théng. Lài suâ't tha nci, thrdc trá hang tháng, g6c trà cu6i k' theo th'ng khê' u'Oc. 

Khoàn vay không có tài san dam báo. 

25. VAY v Na THUE TAI CH±NH DAI HAN 

S6'du nâm Phát sinh trong nàm So' cuôi nOm 

Chi tiêu 
Giátri 

Sô'cO khi nOng 
tn n 

TOng GiOm GiOtrj 
SO'cókhOnOng 

trO nd 

VND VND VND VND VND VND 

N thuê tài chinh 

dài han 

19.827.085.500 19.827.885.500 732.632.000 5.682.884.666 14.876.232900 14.876.232.900 

Trâi phiOu phát hânh 582,919,796.367 582,919,796.367 4,593,785.457 202.000.808.308 385.513.581.824 385,513,581.824 

Cong 602,746.881,867 602746.881.867 5,325,817.457 207.682884.600 400.389.814.724 400,389,814.724 

Trongdó: 

S6phãitrá trong 

yang 12 thãng 

5.334,279,000 5168661.400 

Só'phãitrá sau 12 

tháng 

597.412602,867 395,221,133,324 

Các khoàn nd thuê tài chInh dài han và tral phiêu phát hành ccia T6ng COng ty uc giài 

ngân bng Dng Viêt Nam d phyc vu cho muc dkh d'âu tu' các dif an hoc mua tài san cO' 

dinh cia T6ng COng ty. T6ng Cong ty da scr dung nhà ca vat kiê'n trtic và may móc th1êt bi 
vOl già tn cOn al tal ngày 31 tháng 12 nam 2018 l 59.030.110.109 VND (tal ngày 31 théng 

12 nàm 2017: 77.586.156.601 VND) d dam báo cho trai phiêu phát hành ngày 30 thang 12 
nàm 2016. 

Các khoàn nd thuê tài chInh dài han và trai phiê'u phát hành cia T6ng COng ty phán loal 
theo loal hInh dam bâo nhu'sau: 

Sô'cu6i nãm Sô'd'âu nãm 

SO dir vay, nd và trái phiu phát hành tin châ'p 

SO dii' vay, n và trài phiêu phát hành có dam baa 
bng tài san ctia Tang COng ty 

VND 

14.876.232.900 

385.513.581.824 

VND 

19.827.085.500 

582.919.796.367 

400.389.814.724 602.746.881.867 

Cac khoàn n thuê tài chlnh dài hn và trai phiu phat hành cüa T6ng Cong ty dirdc k' hdp 
dng theo lai suât thá n61 vOl al suâ't tal ngày 31 thang 12 nàm 2018 tr 10% dê'n 
12%/nam. 
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Cc khoàn nd thuê tài chInh dài han và tri phiêu phát hành dudc hoàn trà theo Ich biu 

sau: 

SO' cuôi nàm So' dâu nàm 
VND VND 

Trong yang môt nm 5.168.681.400 5.334.279.000 

Trong nm th hal 90.342.888.673 92.088.620.818 

Ttt nàm tht ba den nm thó nàm 304.878.244.651 505.323.982.049 

Sau nm nm 

400.389.814.724 602.746.881.867 

Tri: so phái trá trong vOng 12 thng 
5.168.681.400 5.334.279.000 

(thfdc trinh bay a ph'ân nd ngn han) 

So' phâi trà sau 12 tháng 395.221.133.324 597.412.602.867 

26. VON CHU ScYHUU 

Thay d61 trong vO'n chü sO hO'u: 

Vn gop Qu cTâu tu Ldi nhuân sau thue T6ng cong 
cüa chü so hüu phát trin chu'a phân phô'i 

VND VND VND VND 

SôdiXcTâu nàm trtOc 
797.261.040.000 80.441.455.251 877.702.495.251 

(Diêu chinh hôi tO') 

41 nhuân trong nam 80,049,428.421 80.049.428.421 

Phân phOl Idi nhuân 25.802.470.000 (51.948.970.000) (26.146.500.000) 

Chia c6ttfc (17.938.373.400) (17.938.373.400) 

Sdu6âu näm nay 
797.261.040.000 25.802.470.000 90.603.540.272 913.667.050.272 

(Di'êuchinhhôitô) 

Ldi nhuân trong nàm - - 44.695.749,808 44,695,749.808 

Phân phOl Idi nhuân (I) 16.009.890.000 (24.718.280.000) (8.708.390.000) 

Chia c6 trc (ii) - - (47.835.662.400) (47.835.662.400) 

Sducuôi nãm nay 797.261.040.000 41.812.360.000 62.745.347.680 901.818.747.680 

(I) Phân phôi li nhuân trong nàm theo Nghi quyê't sô 206/NQ-DHDCD ngày 25 thàng 5 

nm 2018 ciia Dai hôi dông c6 ông T6ng Cong ty. Qu9 d'âu tu' phát trin du'c trIch 

lap vOl sô tin 16.009.890.000 VND và Qu9 khen thu'Ong phác ldi u'dc trIch 1p vOl 

sO' ti'ên là 8.708.390.000 VND tir ngu5n ldi nhuân chu'a phân ph61 tal ngày 31 tháng 

12 nm 2017. 

(ii) Chia c6 tCtc nm 2017 theo Nghi quyêt sO 426/NQ-HDQT ngày 24 thng 10 nm 

2018 cia HÔI d'Ong Quán tn T6ng Cong ty. C6 tLrc du'c chi trà tç' Iê 6% bng ti'ên tà' 

ngu'ôn di nhuân chu'a phân ph51 tal ngay 31 thng 12 nm 2017. Trong nàm 2018, 

T6ng Cong ty cia thanh toán c6 tttc cho các c6 dông vOl sO tiên là 47.652.257.775 

VN D. 

C6  phiê'u So' cuO'i nàm SO' dâu nãm 

- SO lu'dng c6 phiêu dä ban ra cOng chCing 79.726.104 79.726.104 

+ C6 ph1eu ph6 thông 79.726.104 79.726.104 

- SO lu'cing c6 phiêu qu9 

+ C6 phiê'u ph6 thông 

- SO fttdng c6 ph16u dang litu hành 79.726.104 79.726.104 

+ CO' phiê'u ph6 thông 79.726.104 79.726.104 

C6 phiOu ph thông có mênh giâ 10.000 VND/c6 phiOu. 
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Von di'êu Iê 

Theo Già'y chüng nhn dàng k' doanh righiêp thay d51 ln 2 ngày 06 thng 4 nàm 2016 do 

So Kê' hoach và D'âu tu thành phô Ha Nôi cap, vô'n dlëu lê cia Tong Cong ty là 

797.261.040.000 VND. Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018, v6n di'êu ê dä duc các CO dông 

gópthi nhu'sau: 

Von äã gop 

Côdông Theo Giây ch((ng nhân dàng k kinh doanh SO'cu6i näm Sôdâu nàm 

VND °Io VND VND 

C6 döng Nhà nuc 780.324.040.000 97,88% 780.324.040.000 780,324,040.000 

Cô'dông khàc 16.937.000.000 2, 12% 16.937.000.000 16.937.000.000 

797.261.040.000 1000/0  797.261.040.000 797.261.040.000 

Theo Quyêt dinh s6 593/QD-SGDHN ngày 09 tháng 8 nm 2017 và Thông bo s6 103 1/TB-

SGDHN ngày 09 thng 8 nàm 2017 càa SO Giao dich chrng khoán Ha Ni, CO phiê'u cüa 

TOng COng ty Lp may Viêt Nam - CTCP du'dc giao dich trên thi tru'Ong UPCoM (thuôc SO 

Giao dich chrng khoán Ha Nôi) vOi ma chrng khoán là LLM, sO ludng chii'ng khoán dng k 

giao dich là 79.726.104 CO phiê'u, mênh giá 10.000 VND/cO phiêu, già tn chi:tng khoán dng 

k giao dich là 797.261.040.000 VND, ngày giao dich d'àu tiên là ngày 16 tháng 8 nàm 

2017. 

27. KHOAN MUC NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

Ngoai té các Ioai 

Sôcu6i nãni SOcl'âu nãm 

Do Ia M (USD) 

Euro (EUR) 

28. DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP DICH vçj  

34,835.215,60 

17. 037,52 

Nàm nay  

47.525,060,83 

47.660,72 JG 

31 
Nàm tru'Oc 

VND VND 

Doanh thu ban hang hóa và cung cap dich vu 

Doanh thu hdp dOng xây Ip 9. 934.880 .888. 624 15 .623.326. 161.842 

Doanhthu bàn hang hOa 11.736.731,011 6.638. 110 .204 

Doanh thu cung cp d!ch vu 142.675.312.557 181.567.167.83 1 

Doanh thu thuân ye ban hang và cung cap dich vu 10.089.292.932.192 15.811.531.439.877 

Doanh thu phát sinh trong k' v(i các ben lien quan 
205.750.024.597 182.457.035.116 

(chi tiê't trInh bay ti Thuyê't minh 58' 36) 

29. GIA VON HANG BAN vA DICH VV CUNG CAP 

Näm nay Näm tru'óc 

VND VND 

Giá vOn hdp dOng xây Ip 9.62 1. 167 .703.951 15.044.730. 185. 151 

G vOn bàn hang hOa 10.887.930.00 1 6. 597.853.045 

Già vOn cung c6p dich vu 120.657.058.895 156,462,014.337 

9.752.712.692.847 15.207.790.052.533 
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30. CHI PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO 

Näm nay Näm tru'óc 

VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 

Chi phi nhân cong 

Chi phi khu hao tài san cO dinh Va bat dng san du tu' 

97.059.684.238 

119.323.761.457 

28.686.726,711 

83.320.545.743 

186.134.574,635 

38.338.779.341 

Trich lap du' phOng 308.939.976.817 298.450.172,275 

Chi phi dich vu mua ngoài 150.325.487.341 193.394.398.884 

Chi phi khác 10.847.000 1.313.457.227 

Chi phi thuê thau phu 9.437.158.068.138 15.039.368.870.194 

10.141.504.551.702 15.840.320.798.299 

31.  DOANH THU HOAT DÔNG TAI CH±NH 
Nàm nay Nãm tru'óc 

VND VND 

C tc nhân du'dc 11,563,386.000 20.652.077.200 

Lãi chuyn nhu'dng c6 phan 75.686.296.978 14.108.687.500 

Li tiCn g1i'i, cho vay 64,355,237.167 78.796.043.381 

Lal chênh Iêch t" giá 52.806.607.343 121.787.096.753 

204.411.527.488 235.343.904.834 

32.  CHI PHI TAI CH±NH 

Ui trái phiO'u 

Näm nay Nàm trithc 
VND 

57.791.394.445 

VND 

106.217.393.171 

Chi phi lãi vay 39.606.718.926 85.629.957.622 

Phân b6 chi phi phát hành trdi phiêu 4.593.785.457 6,257,978.186 

Lô chênh léch t" giá 35.647.587.290 109.374.805.226 

Lô chuyé'n nhu'dng c6 phn - 3.281.508.011 

D phOng d'âu tu'tOi chinh (48.054.839.074) 39,873,721.602 

Du'phOng li vay khá dOi 26.547.518.426 54.212.120.261 

Khác 1.561.310.750 458.857.839 

117.693.476.220 405.306.341.918 

33.  CHI PHI QUAN L DOANH NGHIEP 

Nãm nay Nàm tru'óc 

VND VND 

Chi phi nhân viên quân l 38.437. 064. 053 34. 358. 792. 039 

Chi phi vat lieu quân l 1.065. 53 1. 185 859.825.268 

Chi phi dO ding van phOng 276. 641. 509 417. 657. 744 

Chi phi khau hao tài san CO dnh 5.575.413.5 14 6.69 1.635.210 

Thuê, phi và lê phi 123.764.777 192.151.051 

DiX phàng phài thu khó dOi 309.514.107.047 296.20 1.927 .945 

Chi phi dlch  vu mua ngoài 10.090. 528. 339 12. 477. 697. 789 

Chi phi bng tiên khãc 7.634.293.803 6. 536. 059 .43 1 

Chi phi khác 10. 847. 000 44.411. 227 

372.728.191.227 357.780.157.704 
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34. CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH 

Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành Nãm nay Näm tru'óc  

- Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp tinh trên thu nhâp chiu 
thuê nàm hiên hành 

T6ng chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp hiên hành 10.699.296.663 895.944.738 

Chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp hiên hành trong nãm du'c tinh nhu' sau: 

Nàm nay Nàm trtthc 
VND VND 

Ldi nhuân truóc thuê 55.395.046.471 80.945.373.159 

Tronq do: 

Lãi tiYhoatdông san xuà'tkinh doanh 52,189,716.305 76.497.578.466 

Lãi bYhoat dông chuyen nhutlng, cho thuê bat dng san 3.205.330.166 4.447.794.693 

Diëu chinh cho thu nhâp chiu thud 

Trf: Thu nhâp không chiu thui hoat cfông san xuât kinh 
doanh 

14.225.077.436 20.652.077.200 

Công: Cáckhoán chi phi không dutic khâ'u trilcOa hoat dông 

san xuat kinh doanh 
13.051.769.530 35.268.394.293 

Chuyen /ô cho hoat dqng kinh doanh thông thuOng (725.255.254) (91.113.895.559) 

Thu nhp chu thuê' 53.496.483.311 4.447.794.693 

Trong do: 

Thu nhâp t hoat dông san xuSt kinh doanh 50.291.153.145 

Thu nhâp bY hoat dông chuyn nhfdng, cho thuê bat d9ng 
3.205.330.166 4.447.794.693 

Thu nhâp chu thuO suât 22% 319.290.000 

Thu nhâp chiu thuO suât 20% 53.496.483.311 4.128.504.693 

Chi phi thuê'thu nhâp doanh nghip hiên hành 10.699.296.663 895.944.738 

Cong nd tiêm tang ye thuê' thu nhâp doanh nghiëp: 

Theo Nghi dinh s6 20/2017/ND-CP ngày 24 tháng 02 nàm 2017 cba ChInh phii quy dlnh v 
quàn l thuê' d61 vdi doanh nghiêp có giao dich lien ket ("Nghi dinh 20"), tang chi phi li vay 

phét sinh trong k'' ciia ngu'di flop thuê uc tn! khi xac dinh thu nhâp chiu thuê thu nhâp 

doanh nghiêp không vudt qua 20%  cta t6ng di nhuân thun tt hoat SOng kinh doanh cOng 
vi chi phi Iâi vay, chi phi khâu hao trong nàm. ThJc t, T6ng Cong ty có phát sinh giao d!ch 

lien kê't nhu'ng không có giao dich vay tiên vOi ben có quan he lien kêt. Ngày 02 tháng 3 
nam 2018, T6ng Cong ty dã có Cong van sO 192/TCT-TCKT gui Bô Tài chinh trInh bay tlnh 

hlnh thu'c te' cOng nhu' các khó khan, vu'Ong mc khi áp dung Nghi dinh 20 Va kiê'n nghi Bô 
Tài chInh xem xét xuâ't Chinh phi! siYa d61 chInh sach phi! hdp vOl dc thi! cüa ti!'ng Iinh 
vu'c kinh doanh dàc biêt là linh vifc xây lap, chê' tao cd khi. Dê'n thOl m phat hành báo cao 
tài chInh riêng nay, chu'a có trà 101 chinh thü'c ci:ia các cC quan có thm quyn, theo do Ban 

T6ng Giám dOc Tang Cong ty quyêt dinh chua loai tri!' chi phi al vay vu'dt mirc quy dinh khi 
xac dinh thu nhâp chiu  thuê thu nhâp doanh nghiêp theo quy dnh tai Nghi dinh 20 nêu trên. 
T6ng Cong ty xac dinh day là khoàn cong nd thug tim tang chu'a chac chan. Viêc diëu chinh 
(nê'u cO) së du'dc Tang COng ty thu'c hiên khi có hu'Ong dan chInh thi!'c ti! cc cC quan cO 
thâ'm quy'ên. 

10. 699. 296. 663 

VND VND 

895. 944. 738 
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35. CAM KET THUE HOAT DÔNG 

Nãm nay Nàm tru'óc 
VND VND 

Chi phi thuê hoat dông töi thiu dã ghi nhn vào Báo cáo kê't 

qua hoat ông kinh doanh trong nàm 
2,082,183.528 3.834.121.998 

Tai ngày kêt thtic niên do kê' toán, T6ng Cong ty có các khoán cam ket thuê hot dOng 

không hiy ngang vol lich thanh toán nhtisau: 

Sôcu&i nàm Sô'dâu nãm 
VND VND 

Trong yang môt nám 1.962.183.528 1.962.183.528 

Ti' näm th( hal dn nám thtt nám 6.858.734.112 7.056.734.112 

Sau nám nám 34.742.548.283 36.308.731.811 

43.563.465.923 45.327.649.451 

Các khoán thanh toán thuê hoat dOng th hiên cc hdp d'Ong thuê dat, nhà xtiOng và van 

phOng cta Tng Cong ty tal thành ph6 Ha NOi, thành ph6 Ho ChI Minh và ti cOng trInh Nhà 

may Nhiêt diên Long Phá 1 vOl thOi han thuê dat trên 1 nam k ttt thOl dlgm hdp dOng thuê 

có hiêu tic. 

36. NGHIEP vv vA SO Dli vó'i cAc BEN LIEN QUAN 

Danh sách các ben lien quan: 

SIT Têncôngty MÔI lien he 

1 Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD Cong ty con 

2 Cong ty C6 ph'ân Lilama 5 COng ty con 

3 Cong ty C6 phan Lilama 7 Cong ty con 

4 Cong ty C6 ph'ân Lilama 10 Cong ty con 

5 COng ty C6 phan Lilama 18 Cong ty con 

6 Cong ty C6 phn Ulama 69.1 COng ty con 

7 Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.3 COng ty con 

8 COng ty C6 phan Cd khI Lp may Lilama Cong ty con 

9 COng ty C6 phn Tti vO'n Qu6c tê' LHT Cong ty con 

10 Cong ty C6 phan Usemco Cong ty con 

11 COng ty C6 ph'ân Tu' van Thiê't kê' Xy du'ng và COng nghê Lilama COng ty lien kêt 

12 Cong ty C6 ph8n Lilama 69.2 COng ty lien ké't 

13 Cong ty C6 phn Lilama 45.3 COng ty lien kê't 

14 COng ty C phn Lp may - Thi nghiêm Cd diên Cong ty lien kt 

15 COng ty C6 phan Ulama 45.1 COng ty lien kê't 

16 COng ty C6 phn Lilama 45.4 Cong ty lien kê't 

17 COng ty TNHH Tu' van Thi& k CIMAS Cong ty lien kê't 

18 COng ty C6 phän 8t dông san Ulam COng ty liOn kat 

19 COng ty C6 ph'ân Dau tti XOy thing Lilama COng ty lien kê't 
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Trong nãm, T6ng Cong ty dã cO giao dich chü yê'u vol các ben lien quan nhu' sau: 

Nàm nay Nàm tri.thc 
VND VND 

Ban hang 205.750.024.597 182.457.035.116 

Lilama South East Asia SDN BHD 92.611.898.598 - 

Cong ty C6 phn Lilama 18 47,836,921.088 45.754.273,059 

Cong ty c6 phän Cd khI Lp May Lilama 4.167.957.411 1.977.922.952 

Cong ty C6 phn Lilama 10 7.401.326.959 26,232,884.001 

Cong ty C6 phn Lilama 45.1 9.586.311.111 17.272.408.702 

COng ty C6 phân Lilama 5 1.290.634.258 7.373.601.766 

COng ty C6 phân Lilama 69.1 7,870,287.347 5.371.862.106 

Cong ty C6 phân Lilama 69.2 3.824.460.896 49.451.770.039 

COng ty C6 phän Lilama 69,3 21.795.817.079 18.903.479.339 

COng ty C6 phn Lilama 7 5.947.208.345 1.900.543.850 

COng ty C6 ph'ân Lisemco 1.309.090.908 5,348,682.914 

COng ty C6 phnTva'n Qu6ctO'LHT 1.250.943.790 1.277.164.941 

COng ty C6 phn Du U Xây du'ng Lilama 26.867.070 

COng ty C6 phn Lp may - Thi nghiém Cd diên 433.079.093 430.040.938 

COng ty C6 ph'àn Lilama 45.3 166.599.264 821,527,143 

COng ty C6 phn Lilama 45.4 18.176.523 43.196.752 

COng ty C6 phn Bâ't dông san Lilama 239.311.927 270.809.544 

Mua hang 2.059.443.453.974 2.612.979.192.522 

Cong ty C6 phn Lilama 18 852 .934. 08 1. 530 838.461.793.854 

COng ty C6 phn Cd khI Lap May Lilama 84.428.123.585 93.287.573.839 

Cong ty C6 phn Lilama 10 493.112.984.267 612.272.205,469 

COng ty C6 phn Lilama 45.1 45.692.866. 109 281.901.884.679 

Cong ty C6 phn Lilama 5 76.385.443.871 307.307.058.632 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.1 201.905 .98 1. 175 104.177.304.389 

Cong ty C6 phn Lilama 69.2 79.225.619.728 40.520.948.235 

COng ty C6 phn Lilama 69.3 83.621.555.791 27 .184.840. 128 

Cong ty C6 phn Lilama 7 47.326.793.069 58.972.931.948 

Cong ty C6 phn Lisemco 44.747.257.591 128.3 52.7 19.738 

Cong ty C6 phn T vn Qu5c tê LHT 4. 189.008.408 10.892.063.395 

COng ty C6 phn Du U Xây ditng Lilama 4. 191.058 

Cong ty C6 phn Lap may - Thi nghiêm Cd 51ên 46.157.510.710 80.865.609.684 

Cong ty C6 phri Lilama 45.3 (283.771.860) 13. 685 .9 13.3 22 

Cong ty C6 ph'On Lilama 45.4 15.092.154.152 
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Nãm trLthc 
VND VND 

c6 tc &dc chia 11.563.386.000 20.652.077.200 

Cong ty C6 phn Lilama 18 5.746.386.000 8.619.579.000 

Cong ty C6 phn Cd khI Lp May Lilama 832.614.500 

Cong ty C6 phn Lilama 10 5.049.000.000 6.563.700.000 

COng ty C6 phn Lilama 69.1 - 1.931.931.000 

Cong ty C6 phn Ti.i' vâ'n QuOc tê' LHT 768.000.000 768.000.000 

Cong ty C6 ph'ân Lp may - ThI nghiêm Cd diên 379.925.000 

Cong ty C6 phn Litama 69.3 1.556.327.700 

Lãi cho vay 36.635.557.485 38.634.121.204 

Cong ty C6 phn Lilama 45.1 12.440.697.807 12.639.716.015 

Cong ty C6 phn Lilama 5 42 1.953.155 

Cong ty C6 phn Lisemco 21.695.995.206 21.695.995.207 

Cong ty C6 ph'ân Du ti.t Xây du'ng Lilama 1. 33 1. 733 .878 

Cong ty C6 phn Lilama 45.3 2.498.864.472 2.544.722.949 

Thà lao cüa Hói dông Quàn tr và Ban Tô'ng Giám dôc: 

Nám nay Nämtruàc 
VND VND 

Thu nhâp ctia HÔI ng Quân tn Va 
3.280.000.000 

Ban T6ng Giám dOc 
4.050.900.000 

So' du' chü yêu vol các ben hen quan t?i  ngày kê't thác nãm tài chInh nhu' sau: 

Sôcuôi nàm Sô'dâu näm 

VND VND 

Phái thu khách hang 114.316.019.391 29.564.521.844 

COng ty C6 phn Lilama 18 9.614.724.695 15.420.297.063 

Cong ty C6 ph'ân Cd khI Lp may Lilama 16.500.000 479,084.000 

Cong ty C phn Lilama 10 26.631.000 16.500.000 

COng ty C6 phn Lilama 45.1 3.535.989.491 3.381.191.800 

COng ty C6 ph'ân Lilama 5 46.249.537 16.500.000 

COng ty C6 phn Lilama 69.1 1.764.883.200 4.433.922.880 

Cong ty C6 phn Lilama 69.2 16.500.000 84.174.090 

COng ty C6 ph'ân Lilama 69.3 991.172.066 346.759.500 

Cong ty C6 phn Lilama 7 200.157.200 123.867.010 

Cong ty C6 phn Lisemco 2.619.107.325 1.828.607.325 

Cong ty C6 ph'ân Ti van QuOc tê' LHT 28.761.062 14.163.193 

COng ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD 92.038.494.694 - 

COng ty C6 ph'ân Du U Xây dung Lilama 16.500.000 82.500.000 

Cong ty C6 ph'On Lp may - Thi nghiêm Cd diên 42.900.000 16.500.000 

Cong ty C phn Lilama 45.3 - 16.500.000 

Cong ty C6 phn Lilama 45.4 3.316.883.079 3.296.888.904 

Cong ty C6 phn Bt dông san Lilama 40,566.042 7.066.079 
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S6 d'âunàm 
VND VND 

Phái thu ye cho vay ngän hn 384.317.943.381 398.527.212.982 

Cong ty 03 phn Lilama 45.1 127.425.130.046 132.425.130.046 

Cong ty 03 ph'ân Lisemco 227.646.699.893 227.646.699.893 

Cong ty 03 phn Ou ti,t Xây du'ng Lilama 3.621.834.987 11.700.549.122 

COng ty 03 phn Lilama 45.3 25.624.278.455 26.754.833.921 

Phái thu khác 170.122.995.125 122.942.858.906 

Cong ty C6 phn Lilama 18 25.021.182.696 25.021.182.696 

Cong ty c6 pftân Lilama 45.1 17.079.716.908 6.849.193.486 

Cong ty 03 ph'ân Lisemco 109.152.679.480 87.517.581,996 

Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD 23.290.000 

COng ty 03 phn Lilama 45.3 2.274.137.841 422.912.528 

Cong ty C6 phri Lilama 45.4 3.131.988.200 3.131.988.200 

Cong ty C6 ph'ân Tuvân quOc tê' LHT 13.440.000.000 

Phái trà ngL1i ban 268.413.334.150 422.404.610.858 

Cong ty 03 ph'ân Lilama 18 102.714.094.158 108.110.530.991 

Cong ty 05 ph'ân Cd khi Lp My Lilama 33.752.464.706 39.960.665.003 

Cong ty 05 phn Lilama 10 - 6.712.837.810 

COng ty 03 phn Lilama 45.1 5.281.178.236 

COng ty c6 ph'ân Lilama 5 67.161.284.357 139.577.851.284 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.1 21.653.831.330 69.458.818.692 

Cong ty 03 ph'ân Lilama 69.2 4.658.632.500 
)NG 

COng ty C6 phn Lilama 7 23.001.737.138 23.662.231.119 NHIE 

COng ty 05 ph3n liIvân Qu6ctê' LHT 4.375.870. 126 11.014.218.049 101 
Cong ty 03 ph'ân Du t Xây du'ng Lilama 5.283.708 14.629.691 

Cong ty 03 ph'ân Lp may - ThI nghiêm Cd diên 11.090.136.127 13.853.274.938 

Cong ty 05 phn Lilama 45.3 - 3.516.657.968 

COng ty TNHH Ttvân thiét k CIMAS 1.241.717.077 

Trà tru8c cho ngi1i ban 226.657.948.704 118.593.617. 182 

COng ty 05 phn Lilama 10 11.035 .470. 047 

COng ty 05 ph3n Lilama 45.1 42 .759 . oog .927 

Cong ty 03 ph'ân Lilama 45.3 1. 194.444. 892 

Cong ty 03 phn Lilama 69.2 18.9 13 .402.4 18 

Cong ty 03 ph'ân Lilama 69.3 61.472.627.706 13 .856 .645 .050 

Cong ty 05 phn Lisemco 98.765.377.805 75.392.551.387 

COng ty 05 ph8n Lilama 45.4 11.43 1.018.327 10 .43 1.0 18. 327 
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So dâu nàm 
VND VND 

Phái tré ngàn hn khác 773.699.548 330.698.720 

Cong ty C6 phàn Lilama 18 224.431.620 130.872.000 

Cong ty C6 ph'ân Cd khI Lp may Lilama 80.676.032 51.122.688 

Cong ty C6 phn Lilama 10 80.305.152 60.414.510 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.1 165.080.864 

COng ty C6 phàn Lilama 5 29.176.320 14.588.160 

COng ty C6 phàn Lilama 69.1 37.461.120 - 

COng ty C6 phàn Lilama 69.2 21.702.000 28.747.050 

Cong ty 05 phàn Lilama 7 57.624.576 28.238.592 

COng ty 05 phàn Lp may - Thi nghiêm Cd dlên 17.946.880 - 

Cong ty 05 phàn Lilama 45.3 30.397.440 15.198.720 

Cong ty 05 phàn Lflama 45.4 28.897.544 1.517.000 

Phái trá dâi han khác 375.240.000 375.240.000 

Cong ty 05 ph'ân Lilama 18 333.000.000 333.000.000 

Cong ty 05 phàn Bat dông san Lflama 42.240.000 42.240.000 

37. sir KIEN SAU NGAY KET THUC NAM TAI CHtNH 

Ngày 25 thàng 01 nàm 2019, T6ng Cong ty dã hoàn thành vic thoài toàn b phàn vOn gop 

(tudng irng 33% vOn diu lé) tal COng ty TNHH TiJ vn thiê't kê' CIMAS theo phudng thic 

thOa thuân. Theo do, k ttf ngày 25 thàng 01 nàm 2019, Cong ty TNHH Tu vn thiê't kêt 

CIMAS không cOn là cong ty lien kêt cOa T6ng COng ty. 

Ngày 14 thàng 02 nàm 2019, T6ng Cong ty dä hoàn thành viêc thoài toàn b 3.730.515 C6 
ph'ân so hau (tudng ng 44,96% vOn dlêu lê) tal COng ty C6 phân Lilama 69.2 theo phung 

thtc bàn dâu giá. Theo do, kê' tcr ngày 15 tháng 02 nm 2019, Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.2 

không cOn là cOng ty lien kê't ctia T6ng Cong ty. 

Ngày 26 tháng 02 nàm 2019, T6ng COng ty dà bàn dâu giá thành cong d chuyn nhung 

1.488.600 c6 phân sO hCru (tudng ng 15,05% vOn diu ê) tal Cong ty CO ph'ân Lilama 10. 

COc nhà du tif trOng già dà hoàn tat viêc flop tiên và TOng Cong ty dang thifc hiên các thO 

tuc d chuyn quyn sO h0u ching khoàn cho càc nhà du W. 

Ngày 26 than9 02 nm 2019, TOng COng ty d bàn dà'u già thành cong d chuyn nhung 

2.518.454 c6 phn sO h0u (tu'dng ttng 30,42% vOn diu lê) tal COng ty CO phân Lilama 69.3. 

Càc nhà d'âu tu trOng già dà hoàn tat viêc nôp tiên Va TOng COng ty dang thuc hiên càc thO 

tuc d chuyn quy'ên sO hau chitng khoàn cho càc nhà d'âu tu. 

Ngày 26 thàng 02 nàm 2019, TOng COng ty dã hoàn thành viêc thoài toàn bô 13.005.032 CO 

phn sO hc?u (ttfdng tng 79,98% vOn diu lê) tal COng ty CO ph'ân Lisemco theo phfdng thtc 

bàn du già. Theo do, k t0 ngày 28 thàng 02 nm 2019, COng ty CO phàn Lisemco không 

cOn là cOng ty con cOa TOng COng ty. 

Ngày 08 thOng 3 nm 2019, TOng Cong ty d ban du glO thành cOng d chuy6n nhng 
750.000 CO phàn sO hau (Wdng ii'ng 9,9% vOn diêu lê) tai Cong ty CO phàn Lilama 69.1. COc 

nhà dàu tu tróng giO dà hoàn tOt viêc nôp tin và TOng Cong ty dang thiic hiên cOc thO tuc 

d chuyn quyn sO hO'u chO'ng khoOn cho cOc nhà cThu tu. 
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Ngày 08 tháng 3 nàm 2019, T6ng Cong ty dã bàn dâ'u già thành cOng d chuyn nhu'dng 
1.408.730 c6 phn sà hr'u (tu'dng I'ng 15% vOn diu Iê) tal COng ty C6 ph'ân Lilama 18. Càc 
nhà du tu' tráng giá dä hoàn tat viêc flop t'ên và T6ng Cong ty dang thu'c hiên các thu tyc 
d chuyn quy'ên sO hO'u chtThg khoán cho các nhà dâu t LI'. 

/ 

Ngu'ài lap biêu Kê' toán trithng 
Lê Van Tuân 
T6ng Giám dôc 

Ngày 28 tháng 3 näm 2019 

To Phi Sdn BÜi Dü'c Kiên 
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Hôi dông Quàn tn  

Ong Nguyen Dlnh Hài 

Ong Lê Van Tuâ'n 

Ong Nguyen Van Hang 

Ong Biii Ditc Kiên 

Ong Nguyen Hc?u Thành 

Cht:i tich 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Ban T6ng Giám dôc 

Ong Lê Van Tuân T6ng Giám d6c 

Ong Tr'àn Dlnh Dal PhO T6ng Giám d6c 

Ong Lê Qu6c An Phó T6ng Giám d6c 

Ong Nguyen Van Hang Phó T6ng Giám d6c 

Ong Nguyen Manh DOng Phó Tng Giám d5c 

Ong Nguyn HO'u Thành Phó T6ng Giám O'c (b6 nhiêm ngày 01 tháng 02 nám 2019) 

Ông Btji DLtc Kiên Kê toán truOng \CH 

TRACH NHIM CIJA BAN TONG GIAM DOC VI 

Ban Tong Giám d6c Tong Cong ty có trách nhiêm lap báo cáo tài chInh hp nhât phàn ánh mt cách 

trung thuc và hdp l tlnh hlnh tài chmnh hdp nhât ctia T6ng COng ty ti ngày 31 tháng 12 näm 2018 

ccing nhu kêt qua hoat dông kinh doanh hdp nhâ't và tlnh hlnh Itfu chuyn tiën tê hp nhâ't cho nam 

tài chInh két thac cing ngày, phti hdp vOl chuâ'n muc kê' toán, chê' do kê' toán doanh nghiêp Vit Nam 

Va các quy dlnh pháp l có lien quan den vic lap và trinh bay báo cáo tài chInh hdp nhâ't. Trong viêc 

lap báo cáo tài chInh hdp nhât nay, Ban T6ng Giám dO'c T6ng Cong ty dudc yêu câu phài: 

• Lua chon các chInh sách k toán thIch hdp và áp dung các chInh sách do môt cách nhât quán; 

• Dua ra các xét doán và uOc tInh môt cách hp l và than trpng; 

• Nêu rô các nguyen tc kê' toán thIch hdp có ditdc tuân thti hay không, có nhUng áp dung sal lêch 

trong yê'u can dudc cOng b6 và giái thIch trong báo cáo tài chInh hdp nhât hay không; 

• Lap báo cáo tài chlnh hdp nhâ't trên cd sO hoat dOng lien tuc trit truOng hdp không th cho rng 
T6ng Cong ty së tiêp tuc hot dông kinh doanh; và 

• Thiet kê và thuc hiên he th6ng kigm soát nOi bô môt cách hOu hiêu cho muc dIch lap và trinh bay 

báo cáo tài chInh hdp nhâ't hdp I nhm han chê ral ro Va gian len. 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Dung Minh Khai, Quân Hal Ba Tnfng, 
Ha NÔi, CHXHCN Viêt Nam  

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM OÔC (Tiêp theo) 

Ban T6ng Giám 6c T6ng Cong ty chiu trách nhiêm dam báo rng s kê' toán dudc ghi chép môt céch 

phà hdp d phán ánh môt cách hdp l tlnh hlnh tài chInh ccia Tang Cong ty 0 bâ't k' thOl d1m nào và 
dam báo rng báo cáo tài chlnh hdp nhâ't tuân thci chugn mifc kê toán, chê' do kê' toán doanh nghiêp 

Viêt Nam và các quy dlnh pháp l có lien quan d'n viêc 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hp nhá't. 

Ban T6ng Giám d6c cüng chiu trách nhiêm dam báo an toàn cho tài san ctia T6ng Cong ty và thitc 
hiên các biên pháp thIch hdp d ngàn chàn và phát hiên các hành vi gian Ian và sal pham khác. 

Ban T6ng Giám d6c xác nhân rang T6ng Cong ty üä tuân thii các yêu c'âu nêu trên trong viêc lap báo 
cáo tài chInh hdp nhâ't. 

Phê duyêt báo cáo tài chInh hdp nhât 
Cháng tôi, HOE dông Quán tn ctia T6ng Cong ty 
Lap may Viêt Nam - CTCP, phê duyt Báo cáo tài 

chInh hdp nhâ't cho nám tài chInh kê't thác ngày 

31 tháng 12 nám 2018 cCia T6ng COng ty. 

Thay mt HOE d'Ong Quán tn, Thay m5t và dai diên cho Ban Tang Giám do /t 

Nguyen Dlnh Hái 
Chü tich Hôi dông Quàn tn 

Tong Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Ngày 16 tháng 5 nam 2019 

.j'N U 

U(C fl( 
lAY 

Le VañTuin 
Tong Giám dôc 

Tong Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Ngày 16 tháng 5 näm 2019 

NG 

IHIEMH 

L011 
iT Ni 

• 1 
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Deloitte 
Cong ty TNHH Deloitte Viêt Nam 

Tng 15, Tàa nhà Vinaconex, 

34 Lang Ha, P. Lang Ha, 

Q. ông Da, Ha Nôi, Vit Nam 

Diên thoai:+84 24 6288 3568 

Fax +84 2462885678 

Website: www.deloitte.com/vfl  

So': J)J/!//VN1A-HN-BC 

BAO CÁO KIEM TOAN DÔC LAP 

KInh qü'i: Các C6  dông 
Hôi dông Quán tr! và Ban T6ng Giám dôc 
T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Ching tôi dã kim toán báo cáo tài chInh hclp nht kern theo ctia T6ng Cong ty Lp may Vit Nam - 

CTCP (gol tt là "T6ng Cong ty"), 5u'dc lap ngày 16 tháng 5 nám 2019, ttt trang 05 n trang 51 bao 

gm Bang can d61 k toán hccp nhât tal ngày 31 tháng 12 nm 2018, Báo cáo ke't qua hot ng kinh 

doanh hp nhgt, Báo cáo lLtu chuyn tin tê hcp nh5t cho nm tài chInh kê't thtk cüng ngày và Bàn 

thuyt minh báo cáo tài chInh hcp nhât 

Trách nhiêm cüa Ban T6ng Giám dâc 

Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty chiu trách nhiêm v viêc lap và trinh bay trung thçtc Va hclp l' báo 
cáo tài chInh hdp nhât cüa Tang Cong ty theo chun mifc k toán, chê ô k toán doanh nghiêp Viêt 

Nam và các quy dinh pháp l'' có lien quan n viêc lap và trinh bay báo cáo tài chlnh hdp nht Va chu 

trách nhiêm v kigm soát nôi bô ma Ban T6ng Giám d6c xác dlnh là cn thiê't d ám bào cho viêc 1p 

và trinh bay báo cáo tài chInh hdp nhât khOng có sal sot trçng yu do gian ln hoc nhm lan. 

Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên 

Trách nhiêm cüa chCing tôi là 5u'a ra kin v báo cáo tài chInh hdp nhât dy'a trên kt qua ct:ia cuôc 

kigm toán. Chiing tôi dä tiên hành kigm toán theo các Chun mu'c kigm toán Viêt Nam. Các chun 

mt.tc nay yêu cu chüng tOi tuân thi chun mu'c và các quy dinh ye ao ü'c nghC nghiêp, Ip k 

hoach và thu'c hiên cuôc kigm toán d at u'dc su' árn báo hdp l' ye viêc lieu báo cáo tài chInh hdp 

nht cia T6ng Cong ty có cOn sal sot trong yu hay khOng. 

Cong viêc kirn toán bao gm thuc hiên các thtj tuc nhârn thu thp các bang chCtng kim toán vC các 

s6 lieu và thuyt minh trên báo cáo tài chInh hcp nht. Các thu tuc kim toân du'dc ltta chçn du'a trên 
xét doán ciia Kirn toán viên, bao gm ánh giá rul ro có sal sot trong yu trong báo cáo tài chInh 

hdp nhât do gian Ian hoàc nhm Ian. Khi thy'c hiên ánh giá các rti1 ro nay, Kim toán viên dä xem xét 

kigm soát nôi bô ctia Tang COng ty lien quan den viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh hp nhât 

trung thu'c, hçp l' nharn thiet k các thu tuc kigm toán phii hclp vOl tlnh hlnh thu'c te, tuy nhiên khOng 

nham muc dIch dua ra ' kien ye hiêu qua cOa kigm soát nôi bô cCia Tang COng ty. Cong vic kim 

toán cUng bao gm dánh giâ tInh thIch hdp cüa các chInh sách k toán dttdc âp dung và tInh hcp l' 

cCia các u'Oc tInh k toán cüa Ban T6ng Giâm dc cung nhtf dánh giá viêc trinh bay tng th báo cáo 

tài chInh hdp nhât. 

Chung tOi tin tu'Ong rang các bang chrng kirn toán ma chóng tOi d thu thp duc là dy d và thIch 

hçp lam cci sO cho ' kiê'n kigm toán ngoai trtt ciia chóng tôi. 

Cd s. cáa kiê'n kiêm toán ngoai trY 

Báo cáo tài chInh hp nhât cia T6ng Cong ty bao g?m báo cáo tài chlnh ciiia COng ty C6 ph'ân Lisemco 

("Lisernco" - cOng ty con cüa T6ng COng ty) vOl t6ng tài san và nd phái trà tal ngày 31 tháng 12 nám 
2018 lCn luit là khoáng 1.209 t' VND, 862 t'' VND; doanh thu ban hang và cung cp dich vu, t6ng Içi 

nhuan k toán tru'Oc thue cho nám tài chInh ket thuc ngày 31 tháng 12 nam 2018 ICn Iu'çt là khoáng 

602 t" VND và am (-) 183 t'' VND. fn thOl dirn phât hành báo cáo nay, ching tOi chu'a thu thap 

dudc báo cáo tài chInh d du'dc kigm toán cho nm tài chlnh ket thic ngày 31 tháng 12 nám 2018 ctia 
Lisernco, döng thii cOng không thuc hiên du'cic dy dü các thU tyc kim toán cân thiet khác d61 vOl 
báo cáo tài chInh cUa Llsemco du'dc hdp nhât vào báo cáo tal chlnh cUa T6ng Cong ty. Theo do, chUng 

tOl khOng th xác dinh du'dc lieu có cCn thiet phâi diCu chinh các s6 lieu trên Báo cáo tài chlnh hdp 

nht cho nàm tài chlnh ket thUc ngày 31 tháng 12 nám 2018 cUa T6ng COng ty hay không. 

Ten Deloitte du'dc dàng da chi môt hoc nhiôu thành viên cüa Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. môt cong ty TNHH có tru so tai Anh, 

và mang IiJOi các hang thành viên - m6i thành viên là mt t6 chfc dc Ip và mt pháp Iv'. Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. 

(hay "Deloitte Toàn càu") không cung cap dich vu cho các khách hang. Vui lông xem tai  website www.deloitte.com/about  

d bidt them thông tin chi tidt vO cd câu phàp I cOa Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. và các hang thành viOn. 
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Deloitte 
BAO CÁO KIEM TOAN DÔC LAP (Tiêp theo) 

' kiên cüa Kiêm toán viên 

Theo '? kin ciia ching tôi, ngoai trt ánh huOng ctia van d nêu tai on "Cd sO cüa ' kin kigm toán 

ngoi trt", báo cáo tài chInh hdp nhât ä phán ánh trung thitc và hdp I, trên các khIa canh trong 

yu, tlnh hlnh tài chInh hdp nhât ci:ja T6ng Cong ty tal ngày 31 tháng 12 nm 2018, cOng nhu k& qua 
hoat ông kinh doanh hclp nhat và tlnh hInh ltfu chuyn tin tê hdp nhât cho nm tài chInh kt thic 

càng ngày, phà hdp vOl chun muc k toán, ch ô k toán doanh nghlp Viêt Nam và các quy dlnh 

pháp I' có lien quan den viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh hçip nhat. 

Các van d'ê can nhân manh 

Chting tOi luau nguOi oc den mt s6 vâ'n d sau: 

• Nhtf ã trinh bay tai Thuyt minh s6 02 phn Thuy& minh báo cáo tài chInh hp nhât, báo 

cáo tài chInh hdp nhat cho nám tài chInh kêt thic ngày 31 tháng 12 nàm 2018 ci:ia T6ng Cong 
ty cia bao gm các dlëu chinh theo kê't luân cia Kigm toán nhà nu'Oc ngày 07 tháng 3 nm 

2019 v quyêt toán giá tn phn v6n nhà nuc tai thOl ciim chInh thtc chuyn thành cOng ty 

c6 phn. fê'n ngày phát hành báo cáo nay, các cong viec lien quan den quyt toán C6 phn 

hóa ciang dudc tip tuc thuc hiên Va T6ng Cong ty chua nhn ditçlc quyêt dlnh  ccia Cd quan có 

thm quyn v phê duyêt quyêt toán giá tn v6n Nhà nu'Oc tal thOl ciim chInh thrc chuyn 

thành cong ty c phn. 

• NhLt trinh bay tai Thuyêt minh sO 38 phn Thuyat minh báo cáo tài chInh hdp nhât, ngày 02 
tháng 3 nám 2018, T6ng Cong ty cia có Cong van sO 192/TCT-TCKT gt(i Bô Tài chInh trinh bay 

tmnh hlnh thuc t cOng nhu các khó khan, vuOng mc tal COng ty me - l6ng Cong ty khi áp 

dung Nghi ciinh sO 20/2017/ND-CP ngày 24 tháng 02 nam 2017 cüa ChInh phi quy dinh ye 

quán l' thud del vOl doanh nghiêp có giao dich lien kt ("Nghi ciinh 20") và kin nghi Bô Tài 

chInh xem xét d xuat ChInh phii scta ci61 chInh sách phà hçlp vOl dc thii cüa tong Iinh vcic 

kinh doanh ciác blét là linh vuc xây lap, ch tao cC khi. On thOl dim phát hành báo cáo tài 
chInh hp nhat nay, chua có trá 101 chInh thitc ctia các cC quan có thm quyCn, theo cia Ban 

T6ng Giám dec T6ng Cong ty quyOt dinh chifa loal trtt chi phi lãi vay vu'Ct mtc quy dlnh  kh, 

xác dinh thu nhâp chiu thug thu nhâp doanh nghiêp theo quy dinh tai Ngh dinh 20 nêu trênz 

T6ng Cong ty xác ciinh ciây là khoán cOng nd thuê' tiCm tang chifa chac chan. Viêc diCu chinft 

(nêu có) sê thtcic T6ng Cong ty thyc hiên khi có huOng dn chInh thtrc tà các cC quan có thm 

q uyCn. 

' kin kim toán ngoi trit cOa chCing tôi khOng lien quan den các van d nay. 

Trân Huy Cong 
Phó T6ng Giám dôc 
Giây chCtng nhân dàng k'' hành nghC 
kigm toán sO 0891-2018-001-1 

CONG TV TNHH DELOITE VIET NAM 

Ngày 16 tháng 5 nàm 2019 
Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam 

Pham Quynh Hoa 
Kigm toán viên 
Gly chthig nhan clang k' hành nghC 
i<igm toán sO 0910-2018-001-1 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, DttOng Minh Khai, Quân Hal Ba TrLrng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 01-DN/HN 
Ban hành theo Thông tif s6 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nm 2014 cüa Bô Tài chInh  

BANG CAN DÔI K TOAN 

Tai ngày 31 tháng 12 

TAI SAN Ma so' Thuyêt 
minh 

HOP NHAT 

nám 2018 

So cuoi nãm 

Ddn vi: VND 

Sôdâu nàm 
(Diêu chinh hôi tO') 

A. TAISANNGANHAN 100 11.334.068.290.300 11.664.281.296.534 

I. Tiên và các khoân tudng du'dng tEen 110 5 2.116.695.471.604 2.803.208.657.590 

1. Tin 111 959.776.245.989 1.322.603.000.186 

2. Các khon tudng dtfdng tiên 112 1.156.919.225.615 1.480.605.657.404 

II. D'âu tu tài chinh ngàn han 120 186.596.863.025 188.457.053.961 

1. u tu nm gic? dn ngày áo han 123 6 186 .596.863 .025 188 .457.053.96 1 

III. Các khoân phâi thu ngãn hn 130 5.382.474.593.145 4.835.835.212.297 

1. Phái thu ngn han ccia khách hang 131 7 4.150.151.699.273 3 .377 .944.776 .874 

2. Trâ tru'óc cho ngu'di ban ngn han 132 8 1.228.100.604.371 1.292.310.241.748 

3. Phái thu theo tiên do kê hoach 
hdp dông xây drng 

134 1.934. 169 .95 1 

4. Phâi thu ye cho vay ngan han 135 9 170.644.551.488 52.428.691.043 

5. Phài thu ngan han khác 136 10 506 .7 50.67 1.363 436.801.263.178 

6. DLt phàng phâi thu ngan han khó dài 137 11 (673 .172 .933 .350) (325.583.930.497) 

IV. Hang ton kho 140 12 3.559.705.668.573 3.736.199.940.154 

1. Hang ton kho 141 3 .562 .078 .426 .857 3 .738 .468.086 .449 

2. Dif phông giám giá hang tOn kho 149 (2 .372.758 .284) (2 .268. 146 .295) 

V. Tài san ngän hn khác 150 88.595.693.953 100.580.432.532 

1. Chi phI trá tru'óc ngn han 151 13 10 .845 .094 .673 2 .798.46 1.205 

2. Thue giá tn gia tang &tdc khâu trt 152 30 .450. 114.171 56.740.746.558 

3. Thug và các khoân khác phâi thu 153 22 47.300.485.109 41.041.224.769 

Nhà nfdc 

ác thuyê't minh kern theo là môt bô phân hdp thành cOa báo cáo tài chInh hdp nhâ't nay 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6  124, DLtông Minh Khai, Quân Hal Ba Tru'ng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 01-DN/HN 
Ban hành thea Thông tLt S6  202/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nm 2014 ct:ia Bô Tài chInh  

BANG CAN 001 KE TOAN HOP NHAT (Tiêp theo) 

Tai ngày 31 ththng 12 nam 2018 

TAI SAN Ma so Thuyêt 
m inh 

So' cuô'i näm 

Ddn vi: VND 

SO'd'âu näm 
(Diêu chinh hôi tO) 

B. TAI SAN DAI HAN 200 1.870.543.093.830 2.468.436.258.514 

I. Các khoán phâi thu dài hn 210 23.601.442.532 32.553.850.299 

1. Phâi thu dài han khác 216 10 23.601.442.532 32 .553 .850 .299 

II. Tàisàncôdinh 220 1.029.847.383.265 1.501.700.815.431 

1. Tài sn Co dnh hc?u hlnh 221 14 816.704.109.639 1.246.754.735.364 

- Nguyen giá 222 2.607.825.774.872 3.161.560.766.389 

- Giá tn hao man IQy ké' 223 (1 .791.121.665.233) (1.914.806.031.025) 

2. Tài san c6 dinh thuê tài chInh 224 15 187.602.088.549 227.530.324.115 

- Nguyen giá 225 267.756.276.2 78 303.194.471.933 

- Giá tn hao mon IQy ké' 226 (80.154.187.729) (75.664.147.818) 

3. Tài san c6 dinh vô hlnh 227 16 25.541.185.077 27.415.755.952 

- Nguyen giá 228 29.478.446.651 30.609.915.651 

- Giá tn hao mOn IQy ké' 229 (3.937.261.574) (3.194.159.699) 

III. Bat dng san dâu tu' 230 17 96.506.802.298 102.995.884.153 

- Nguyen giá 231 167.688.747.883 166.937.337.492 

- Giá tn hao mOn /üy kê' 232 (71.181.945.585) (63.941.453.339) 

IV. Tàisándàdangdàihn 240 53.582.429.021 100.805.348.39 1 

1. Chi phI xây du'ng cd ban dO dang 242 18 53.582.429.021 100 .805 .348 .39 1 

V. Dâu tu' tài chInh dài han 250 466.847.321.042 468.087.668.428 

1. uttfvào cong ty lien kêt 252 19 253.688.491.760 249.858.020.985 

2. Du ttf gOp vOn vào ddn vi khác 253 6 251.237.865.985 258 .773 .340 .985 

3. Du' phOng du tu' tài chInh dài han 254 6 (38.099.036.703) (40 .563 .693 .542) 

4. Du tu'nm girdê'n ngày dáo han 255 6 20.000.000 20 .000 .000 

VL Tài san dài han khác 260 200.157.715.672 262.292.691.812 

1. Chi phi trâ tru'Oc dài han 261 13 170.761.303.245 225 .795 .252 .497 

2. Ldi th thu'dng mal 269 29.396.412.427 36.497 .439 .3 15 

TONG CONG TAI SAN 270 13.204.611.384.130 14.132.717.555.048 
(270=100+200) 

Các thuyê't minh kern thea là mt bô phân hdp thành cOa báo cáo tài chInh hdp nhâ't nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6  124, Dfông Minh Khai, Quân Hai Ba Tnfng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 01-DN/HN 
Ban hành theo Thông ti s6 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 thàrig 12 nàm 2014 cCia Bô Tài chInh  

BANG CAN DOI K TOAN HOP NHAT (Tiêp theo) 

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2018 

NGIJON VON Ma so' Thuyêt 
minh 

Sôcuôi nàm 

Ddn vi: VND 

SO'dâu nàm 
(Diêu chinh hôi to') 

C. NcYPHAITRA 300 11.618.043.704.127 12.204.824.838.529 

I. Nçngãnhn 310 10.938.282.703.899 11.085.430.544.396 

1. Phâi trâ ngu'di bàn ngan han 311 20 4.270.152.163.036 4.103.465.485.00 1 

2. Ngtfi mua trâ tiên truóc ngn han 312 21 1.296.752.379.242 1.587.651.011.943 

3. Thug và càc khoân phài nôp Nhà nu1c 313 22 105.273.210.273 94.112.846.293 

4. Phài trá ngui lao dông 314 279.789.938.528 290 .478.993 .269 

5. Chi phi phái trá ngn han 315 23 1.082.353.476.790 936.357.785.624 

6. Doanh thu chua thut hiên ngan han 318 24 4.838.722.838 4.533. 185 .93 1 

7. Phài trá ngn han khàc 319 25 446.369.760.449 466.09 1 .447.97 7 

8. Vay và nd thuê tài chInh ngn han 320 26 3.328.564.942.901 3 .5 17 .902 .222 .681 

9. Du' phông phài trá ngan han 321 51.342.705.014 19.344.051.069 

10. Qu khen thu'ông, ph1ic ldi 322 72.845.404.828 65 .493 .5 14 .608 

IL Ndàihan 330 679.761.000.228 1.119.394.294.133 
1. Phài trâ ngui bàn dài hn 331 20 4.815.505.839 40.190.275. 146 

2. Ngu'i mua trà tiên tru'ôc dài hn 332 21 40.111.665.935 63 .264.825 .588 

3. Chi phi phái trá dài han 333 23 2.859.986.514 2 .859.986 .5 14 

4. Doanh thu chu'a thu'c hiên dài han 336 24 87.204.078.599 90 .765.724.377 

5. Phái trá dài han khàc 337 25 4.221.309.258 10 .823 .389 .48 1 

6. Vay và nd thuê tài chInh dâi han 338 27 453.843.756.590 834.141.801.038 

7. Thug thu nhp hoàn li phài trà 341 28 62.781.106.143 61.5 16.094.505 

8. Du' phông phâi trá dài han 342 23.923.591.350 15 .832. 197 .484 

Các thuyê't minh kern theo là môt bô phân hdp thành ci'a báo cáo tài chInh hdp nhâ't nay 
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 
S6 124, Dung Minh Khai, Quãn Hal Ba Trujng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B O1-DN/HN 
Ban hành theo Thông tu so' 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 thàng 12 näm 2014 ciia Bô Tài chlnh  

BANG CAN 001 KE TOAN HOP NHAT (Tiê'p theo) 

Thi ngày 31 tháng 12 nam 2018 

NGUON VON 

D. VONCHUSYHtJU 

I. V8n chü s% h?u 

1. VOn gop cOa chii sO h'u 

- Cô' phiê'u ph6 thông có quyên bigu 
quyê't 

2. VOn khác cüa chü sO htu 

3. Chênhlêchdánhgiálaitàisãn 

4. Chênh Ich t' giá h61 doái 

5. Qu d3u tu phát trin 

6. Qu9 khác thuôc vOn chO sO htu 

7. Wi nhuân sau thuê chu'a phan phOl 

- Ldi nhuên sau thug chila phân phô'i IQy 
kê' a'gn cuO'i näm truii'c 

- (Ló)/Ldi nhuân sau thug chu'a phân 
phô'i nam nay 

8. Wi lch ciia c dông không kim soát 

II. Nguôn kinh phi và qu khác 

1. Ngun kinh phi 

2. Ngun kinh phi 5 hlnh thành 
tài san c6 dinh 

TONG CQNG NGUON VON 
(440=300+400) 

Ma S6  Thuyê't 
m inh 

So cuoi nam 

Ddn vi: VND 

SO'dâunàm 
(Di'êu chinh hôi to') 

400 1.586.567.680.003 1.927.892.716.519 

410 29 1.581.789.964.809 1.922.263.127.273 

411 797.261.040.000 797.261.040.000 

411a 797.261.040.000 79 7.261.040.000 

414 17.482.549.230 17.482. 549 .230 

416 (51.524.755.076) 437 .057 .628 

417 (5.981.346.488) 

418 225.443.121.033 198.502.105.007 

420 7.6 11.007.477 7.802.181.990 

421 159.0 17.270.145 365 .8 10. 127 .576 

421a 329.367.623.782 116.975.037.227 

421b (170.350.353.637) 248.835.090.349 

429 432.481.078.488 534.968.065.842 

430 4.777.715.194 5.629.589.246 

431 3 .997 .293 .560 4 .753 .447 .560 

432 780.42 1.634 876. 141.686 

440 13.204.611.384.130 14432.717.555.048 

5O 

T'i 

H1J 

ITT 
NA 

• 1? 

To Phi Sdn Bii Dóc Kiên 
Ngu%i lap biu Kê'toán triJng 

Ngày 16 tháng 5 nâm 2019 

Các thuyê't minh kern theo là môt bô phân hap thành cüa báo cáo tài chInh hap nhâ't nay 
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19.196.516.907.729 

17 .957 .625 .935 .57 1 

1.238.890.972.158 

13.362.829.440.849 

12.688.277.035.593 

674.552.405.256 

196.957.019.132 

655 .557 .254 .997 

475.351.646.872 

(8.402.049.138) 

1.462.027.790 

438 .599 .4 15 .43 1 

33 1.827.243.934 

176.178.862.200 

397.429.954.791 

344.648.783.993 

(13.062.450.834) 

1.678.015.628 

601.926.246.342 

(163.365.400.139) 

59 .440 .080.033 

267.536.309.226 

TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
S6 124, Duông Minh Khai, Quân Hai Ba Truing, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 02-DN/HN 
Ban hành theo Thông tu sö 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 thâng 12 nm 2014 cüa Bô Tài chInh  

BAO CÁO KT QUA HOAT BONG KINH DOANH HP NHAT 

Cho nam tài chInh kê't thOc ngày 31 tháng 12 nam 2018 

CHI TIELI Ma so Thuyêt 
m inh 

1. Doanh thu ban hang và cung cap 
dich vu 

01 32 

2. Các khoán giàm trti' doanh thu 02 32 

3. Doanh thu thuân ye ban hang và 
cung cap dich vu (10=01-02) 

10 32 

4. Giá v6n hang bàn và cung cp dich vu 11 33 

5. Ldi nhuân gp ye ban hang và 
cung cap dich vu (20=10-11) 

20 

6. Doanh thu hoat ông tài chinh 21 35 

7. Chi phi tài chinh 22 36 

- Trongdó: ChiphIlãivay 23 

8. Ph'ân lô trong cong ty lien kê't 24 

9. Chiphibànhàng 25 37 

10. Chi phi quàn I doanh nghiêp 26 37 

11. (Lô)/Idi nhuân thuân tü' hoat dông 
kinh doanh 

30 

(30=20+(21-22)+24-(25+26)) 

12. Thu nhp khác 31 

13. Chi phi khác 32 

14. Ldi nhuân khác (40=31-32) 40 

15. T6ng (Iô)/Idi nhuãn kêtoán truóc 
thuê (50 =30+40) 

50 

16. Chi phi thuê' thu nhp doanh nghiêp 
hiên hành 

51 38 

17. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hoàn 
l i 

52 38 

18. (Lô)/Ici nhuân sau thuéthu nhp 
doanh nghiêp (60=50-51-52) 

60 

Trong do: 

(Lô)/ldi nhuân sau thug cOa c6 dông 61 
Cong ty me 
(Lô)/Idi nhuân sau thug cOa cô dông 
khOng kiê'm soát 

62 

19. (Lô)/Ii cd bàn trên c phiêu 70 39 

ji .8.701218.877  

if.31/ 2.934 

* LA \jt\y 

\\A j1,,jJ A ikjó, 
\/) 

(19.435.50q.z 

NgLri lap biêu Kê toán tru'àng 
Lé Van Tuân 
T6ng Giám dôc 

Ngày 16 tháng 5 näm 2019 

To Phi Sdn Büi Dü'c Kiên 

Các thuyê't minh kern theo là môt bô phân hclp thành a'ia báo cáo tài chInh hdp nhâ't nay 
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Ddn vi: VND 

Näm nay 

37.866.539.207 

27.437.054.617 

10.429.484.590 

(152.935.915.549) 

35.592.723.218 

1.257.215.092 

(189.785.853.859) 

57.753.133.733 

35 .8 3 1.881.796 

21.921.251.937 

353.748.495.871 

AN 
26.772.106.612 

(170.350.353.637) 248.835.090.349 

Nãm trthc 

13.362.829.440.849 19.196.516.907.729 



(68.627.713.042) (188.457.053.96 1) 

67 .35 0 .3 13 .9 89 301.675.461.485 

162 .425 .584 .80 1 7 .7 57 .010 .9 22 

29 .0 14. 183 .793 91.466 .5 5 1.58 1 

182.232.191.978 195.982.749.934 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, sifOng Minh Khai, Quân Hal Ba Trujng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 03-DN/HN 
Ban hành theo Thông tu sô 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nm 2014 cCia B Tài chmnh  

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 

Cho nam tài chInh kê't thOc ngày 31 tháng 12 nam 2018 
(Theo phuting pháp giàn tiëp) 

Nàm nay 

Ddn vi: VND 

Nàm tru'äc 

(152.935.915.549) 

209.626.036.618 

385.344.357.814 

1.506.720.042 

353.748.495.871 

251.853.345.550 

133.343.382.830 

3.039.137.723 

(113.131.507.950) (231.784.387.577) 

344.648.783.993 475.351.646.872 

675.058.474.968 985.551.621.269 

(960.701.238.782) 3.303.730.564.862 

(225.330.224.716) (261.910.935.319) 

339.344.919.683 (1.887.081.770.946) 

1.331.942.367 81.116.520.264 

- 42.775.718.400 

(3 83 .479 .694.511) (496.892.109.085) 

(43 .049 .0 32 .441) (28.851.101.848) 

(13.857.624.9 17) (22.963.929.534) 

(610.682.478.349) 1.715.474.578.063 

(19.343.579.745) (60.735.100.200) 

11.413.402.182 44.275.880.107 

CHITIEU Mãs6 

LU'U CHUYEN TIEN TLJ HOAT DÔNG KINH DOANH 

1. (Lô)/Ldi nhuân trthcc thuê 01 

2. Diêu chinh cho céc khoán: 

Khâu hao tài san cô' dinh, bâ't dông san du 02 
tif Va phân b6 ldi thê thitdng mi 

Các khoân du phàng 03 

Lô chênh Iêch t giá h61 doái do dánh giá al 04 
các khon muc ti'ên tê Co gOc ngoai tê 

Läi ti hoat ông d'âu tu 05 

Chi phi a vay 06 

3. Ldi nhuân tà' hoat dông kinh doanh 08 

tru'ôc thay ddi von Iu'u dông 

Thay d61 các khoãn phái thu 09 

Thay d61 hang tn kho 10 

Thay d61 các khoan phái trá (Không k li 11 
vay phài trâ, thug thu nhâp doanh nghiêp 
phâi nôp) 

Thay d61 chi phI trá trirOc 12 

Thay di chtrng khoán kinh doanh 13 

Tin li vay d tra 14 

Thug thu nhâp doanh nghiêp d flop 15 

Tiën chi khác cho hoat dOng kinh doanh 17 

Lu'u chuyên tIên thuân tuf hoat dông 20 

kinh doanh 

IL LLU CHUVEN lIEN T!Y HOAT DONG DAU TLf 

1. Tiên chi mua sm, xây thing TSCD Va các tài 21 
san dài han khác 

2. Tin thu thanh l, nhirdng ban TSCO và cc 22 
tài san dài han khac 

3. Tiën chi cho vay, mua Cong CU nd ciia ddn vi 23 
khác 

4. Tin thu hi Cho vay, ban al CaC Cong CU n 24 
Cua ddn vi khác 

5. Tin thu hi dâu tLr v6n vào ddn vi khác 26 

6. Tiên thu Iài Cho vay, CO tu'C và Ii nhun 27 
dic Chia 

Lu'u chuyên tiên thuân tLYhoat dông dâu 30 
tu' 

Các thuyê't minh kern theo là môt bô phn hdp thành cüa báo cáo tài chInh hdp nhâ't nay 
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Ké' toán trLng 
Bài Dá'c Kiên 4VanitTan 

Tong Giám dôc 

(70=50+60+6 1) 

Ngày 16 tháng 5 nãm 2019 

To Phi Sdn 
Nguäi lap biêu 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Difdng Minh Khai, Qun Hal Ba Trujng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 03-DN/HN 
Ban hành theo Thông tLt s6 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nm 2014 ciia B Tài chInh  

BAO CÁO LIJu CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (Tiêp theo) 

Cho näm tài chInh kê't thOc ngày 31 ththng 12 nam 2018 
(Theo phutlng pháp gián tiê'p) 

CHI TIEU 

iii. ILfLJ CHUYEN lIEN TIJ' HOAT DÔNG TAI 

1. Tiên thu tà phát hành c6 phiu, nhn v6n 
gop cüa chii sO hOu 

2. Tiënthutitd1vay 

3. Tiën trâ nd gôc vay 

4. Tiën trá nd gôc thuê tài chlnh 

5. C6 tirc, Idi nhuân dä trâ cho chü sO hOu 

Ma so Nãm nay 

Ddn vi: VND 

Nàm tru'c%c 

CHINH 

31 

33 

34 

35 

36 

441.090.000 

5.339.041.452.624 

(5.479.183.594.096) 

(56.666.253.001) 

(58.300.593.845) 

6.841.397.044.829 

(8 .597 .574.562 .5 11) 

(63.08 5.249.149) 

(36.305.527.6 14) 

Lu'u chuyên tiên thuân tiYhoat dông tài 
chInh 

40 
(254.667.898.318) 

(1.855.568.294.445) 

Luau chuyên tiên thuân trong nàm 50 (683.118.184.689) 55.889.033.552 

(50=20+30+40) 

Tiên và tudng duc%ng tiên dâu nàm 
60 2.803.208.657.590 2.747.877.219.164 

Anh hu'Ong cüa thay d61 t' gi h61 oi quy 61 (3.395.001.297) (557.59 5.126) 

6i ngoai tê 

Tiên Va Wdng dudng tiên cuái nãm 70 2.116.695.471.604 2.803.208.657.590 

Các thuyê.'t minh kern theo là môt b phân hop thành cOa báo cáo tài chInh hdp nhâ't nay 
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 
S6 124, DLfông Minh Khai, Quân Hai Ba Tnfng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT 
Cthc thuyt minh nay là môt b phân hdp thành và can th!o'c doc dang thai vó'i báo cáo tài chInh hdp nh5t kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

HInh th(i'c s hü'u vô'n 

T6ng Cong ty Lp may Viêt Nam - CTCP (sau dày gal tt là "T6ng Cong ty") dLtc thành 1p trên cd 

sO c6 ph'ân hóa T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - COng ty TNHH MTV theo Quyêt dnh sô 
1036/QD-TTg ngày 10 thàng 7 nm 2015 ct1a Thu tu'Ong ChInh phi v'ê phê duyêt phudng an 

c6 phn hóa T6ng COng ty Lap may Vit Nam. 

T6ng COng ty Lap may Viêt Nam - COng ty TNHH MTV là doanh nghiêp Nhà nuOc truc thuc 

Bô Xây dung, dudc thènh lap theo Quyê't dinh s6  999/BXD - TCLD ngày 01 tháng 12 nam 

1995 c1ia Bô trifOng Bô Xày dung và hoat dông theo mO hlnh T6ng Cong ty theo Glâ'y chttng 
nhn dàng k doanh nghiêp sô 0100106313 dng k Ian d'àu rigày 01 thàng 9 näm 2010. 

Theo Giây chá'ng nhan dng k doanh nghiêp thay d61 'an 2 ngày 06 tháng 4 nm 2016 do SO 

Kê hoach và D'âu tu thành ph6 Ha Nôi câp, T6ng Cong ty Lap may Vit Nam - Cong ty TNHH 

MTV chInh thirc chuyn thành cong ty c6 ph'ân vOl ten gal T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - 

CTCP. VOn d1u lê ctia T6ng COng ty là 797.261.040.000 VND. 

c6 phiê'u ciia T6ng Cong ty dudc giao dich trên thi trtfOng UPCOM (thuc SO Giao dich chiThg 

khoán Ha Nôi) vOl m giao dich LLM t1f ngày 16 tháng 8 nam 2017. 

Tru sO chInh ciia T6ng COng ty dt tal sO 124, uOng Minh Khai, quOn Hal Ba Tru'ng, thành phO 

Ha Nôi. 

T6ng sO nhân viên cta T6ng COng ty và các cong ty con tal ngày 31 thang 12 nam 2018 là 

10.668 (tal ngày 31 thang 12 nàm 2017: 13.200). 

Ngành nghê kinh doanh và hoat dông chInh 

- San xuâ't, kinh doanh và xày dLtng theo quy hoach, kê' hoach phét triên xây dung cia Nhà cO 
nuOc bao gm càc linh vtc thi cong và lap dat thiêt b may móc; CHN 

- T6ng th'àu EPC xây du'ng các cong trinh dan dung, cong nghiêp, giao thOng, thi)y di, buu 

diên, cong trinh k9 thuOt ha t'âng do thE và khu cOng nghiêp, cong trinh duOng dày tram biOn JIE 
thê'diên; 

- Kinh doanh phát trign nhà, U vâ'n xây du'ng, san xuât kinh doanh vat lieu xây thing; 

- D'àu U và xây du'ng cac cong trinh bao gm: cOng nghiêp (thciy diên, nhiêt diên, xi màng, 

hóa d'àu, giâ'y và thép), dan dung, giao thOng, thciy di, cap thoat nu'Oc và h tang k thut dO 

th I; 

- Kinh doanh bat dông san, du lich, lü hành, khách san, nhà hang và khu vul chdi giái trI; kinh 

doanh van tài hang hóa và các thlê't bE siêu truOng, siêu trong, cho thuê thiê't b thi cong vn 

tà I; 

- Tu van xây dung, t6ng th'âu toàn bô hoäc môt ph'ân cua di an d'âu U cac cOng trinh cOng 

nghiêp, dan dung và ha tng k thuât nhu: lap dLt an, thiê't kê' (chi hot dông trong phm vi 

linh vu'c ngành nghë dà dàng k') và lap t6ng dLt toan, U van giam sat, quán l d( an, cung 

cap thiê't bE cOng nghê và di'êu khi€n tJ dông; 

- Thiê't ké', cha tao thiê't bi và gia cOng kê't câ'u thép cho cac cOng trinh cong nghiêp, dan 

dung; 

- Dóng mOl và sOa ch0a cac loal tàu, thuyën vn tài dudng sOng, duOng bin; 

MAU SO B 09-DN/HN 
Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cCia B Tài chInh  
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiêp theo) 

- Kigm tra, thI nghiêm, hiêu chinh thiêt bi diên, he th6ng d1u khign ty' ông, h thông nhiêt 

cho các dày chuyn cong ngh, giám sat, kim tra chat lu'dng các môi han Va tInh Cd I cCia 

vat lieu; 

- Dào tao cong nhàn k thuât các ngành nghë d phyc vu nhu càu san xuât cüa T6ng Cong ty 

và ngoài xã hôi, dào tao nàng cao và cap chtrng chi cho thd han; dào to và thy'c hin vic 

thra lao dông Viêt Nam (trong và ngoài T6ng COng ty) dl lam viêc có thôi han tai nu'Oc ngoài; 

- Dich thuât cac tiêu chugn và tài lieu chuyên ngành ye Iinh vut chê tao và Ip dat thiêt b, 

các dày chuyCn Cong nghê mOl; 

- Kinh doanh, xuâ't khâ'u vat tu', may móc, thiê't bi, phu thng, tu' lieu san xuât, tu' lieu tiêu 

ding, nguyen phu lieu san xuâ't, tiêu diling, dày chuyCn cong nghô - tu' dông hóa, hang tiêu 

dàng, phu'dng tiên van tài, lam dai l tiêu thy cho các hang trong và ngoài nLtOc các mat hang 

phuc vu san xuât và tiêu ding theo quy dinh cCia phàp luat. 

Hoat dông chInh cüa Tng Cong ty là thi cong và xày lap céc cong trInh. 

Chu k' san xuât, kinh doanh thông thfng 

Chu k' san xuàt, kinh doanh thông thu'Ong ciia T6ng COng ty dLrdc thu'c hiên trong thOl gian 

không qua 12 tháng, ngoi trcr môt sä hang myc cong trinh dc thij ccia hot dông xày lip, 

ciàu tu' bat dông san có thôi gian trên 12 tháng. 

Câu trüc doanh nghiêp 

Tal ngày 31 tháng 12 nàm 2018, T6ng Cong ty có 10 cong ty con và 10 cong ty lien kêt. 

Thông tin khái quát vC các cOng ty con và các cong ty lien kê't cOa T6ng Cong ty nhu' sau: 

T' Iê 
phân 

sähü'u 
% 

1 Cong ty TNHH Lilama South East Asia SON XOy lap 99,51% 100,00°h Cong ty con 

BHD (i) 
2 Cong ty C6 phàn Lilama 5 Xây lap 51,00% 51,00°h Côngtycon 

3 Cong ty C6 phàn Lilama 7 Xây 1p 51,00% 51,00% Cong ty con 

4 Cong ty C phàn Lilama 10 Xây lap 51,05% 51,05% Cong ty con 

5 COng ty C phàn Lilama 18 Xây lap 51 ,00% 51,00% Cong ty con 

6 COng ty C6 phn Lilama 69.1 Xây I5p 5 1,00% 51,00% COng ty con 

7 COng ty c6 phân Lilama 69.3 (ii) XOy lap 66,4 66,42% COng ty con 

8 COng ty C6 ph3n Cd khI Lap may Lilama Xây lap 51,00% 51,00°h COngty con 

9 Cong ty C6 phàn TLt van Qu6c tê' LI-IT Li van thiOt kO các nhà 
may cOng nghiêp 

60,00% 60,00°h COng ty con 

10 COng ty C6 phàn Lisemco Xây lap và óng tàu 79,98% 79,98% Cong ty con 

11 Cong ty o5 phn Tir vSn ThiOt kê Xây 
dung và COng nghê Lilama 

Tu' van thiat ke 45,45% 45,45% Cong ty lien kêt 

12 Cong ty C6 phàn Lilama 69.2 Xây lap 44,96% 44,96% Cong ty lien kêt 

13 Cong ty C ph3n Lilama 45.3 Xây lap 40, 83 % 40,83% Cong ty lien kt 

14 Cong ty C ph3n Lap may - ThI nghiêm 
Cd dn 

Thi nghiêm kigm tra cac 
day chuyën cOng nghê 

36, 18°h 36,18% Cong ty lien kOt 

15 COng ty C6 phàn Lilama 45.1 (iii) XOy lap 36,00% 36,00% COng ty lien ket 

16 Cong ty C6 phàn Lilama 45.4 Xây lap 35,06% 35,06% COng ty lien kOt 

17 Cong ty TNHH T van Thiêt kê' CIMAS Ti! van thiat k& 33,00% 33,00% COng ty lien ket 

18 COng ty C6 phàn Dau tu' Xây du'ng Lilama XOy di,tng và kinh 
doanh bat dông san 

32,3 1% 36,72% COng ty lien kOt 

19 Cong ty C phan Bat dông san Llama Kinh doanh bat dông 
sOn 

27,93% 27,93°h COng ty lien kat 

20 COng ty C6 phàn Lilama 18.1 XOy lOp 20,89°h 40,96% Cong ty lien kêt 
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(I) Theo Nghi quyê't sö 123/NQ-HDQT ngày 05 tháng 4 nàm 2018 ciia Hôi dng Quán tn, T6ng 
Cong ty d thông nhâ't chC trucng gop von thành lap Cong ty TNHH Lilama South East Asia 
SDN BHD tai Brunei vOl vOn &êu lê 3.800.000 BND (Wdng thfdng 3.000.000 USD), trong do 
T6ng Cong ty gop 3.762.000 BND (tudng du'dng 2.970.000 USD và 99% vOn diu l) và Cong 
ty c6 ph'ân Lilama 69.1 gop 38.000 BND (tudng dung 30.000 USD và 1% vOn diêu lê). Ti 
ngày 31 tháng 12 nám 2018, T6ng Cong ty và Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.1 dä gop dL vOn 
theo tiê'n do gop vOn vào Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD (tudng rng t' l 
100% vOn thjc có cOa cong ty con nay). 

(ii) Trong nám, Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.3 dä phát hành c6 phiê'u d tang vOn cô phn t 
ngu5n vOn chi'i sO hCtu và chào ban c phiê'u cho c6 dông hin hüu. Cht:i trung cOa T6ng 
Cong ty là không tiên hành mua c ph'án phát hành them cOa Cong ty C6 phn Lilama 69.3 
ma dáng k' ban dâ'u giá quyn mua c6 ph'ân phát hành them nay. Theo dO, t' Iê sO hOu ctia 
T6ng Cong ty tal Cong ty c6 ph'n Lilama 69.3 giám tif 66,77% xuOng con 66,42%. 

(iii) Trong nám, T6ng Cong ty d chuyn nhudng môt ph'ân vOn du tu vào Cong ty c6 ph'ân 
Lilama 45.1 thông qua dâu giá. Theo do, tç' lê sO hu cOa T6ng Cong ty tai COng ty c6 ph'ân 
Lilama 45.1 giám tf 51% xuOng 36%. Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018, Cong ty C6 phn 
Lilama 45.1 là COng ty lien ke't cOa T6ng COng ty. 

Thuyêt minh ye khâ nng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh hdp nhât cüa T6ng 
Cong ty 

SO lieu so sánh là sO lieu cUa báo cáo tài chInh hdp nhât dá dudc kim toán cho nam tài chInh 
kê't thOc ngày 31 tháng 12 nam 2017. 

Môt sO sO lieu cOa báo cáo tài chInh hdp nhâ't cho näm tài chInh kêt thOc ngày 31 tháng 12 
nám 2017 dä difdc d1u chinh h'Oi tO nhif trinh bay tal Thuyê't minh sO 4. 

2. C SO LAP BAO CÁO TAI CHiN H HYP NHAT vA NAM TAI CHiN H 

Cd sI lap báo cáo tài chInh hdp nhât 

Báo cáo tài chinh hdp nhâ't kern theo du'c trinh bay bng DOng Viêt Nam (VND), theo nguyen I 
tác giá gOc và phO hdp vOl chun muc kê' toán, chê' dO kê' toán doanh nghiêp Vit Nam và các HU 
quy dinh pháp l có lien quan dê'n viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh hdp nhâ't. I 

hA 
Báo cáo tài chInh hdp nhá't kern theo không nhm phán ánh tinh hInh tài chInh, ké't quà hot 
dông kinh doanh và tlnh hlnh luu chuyn tiën tê theo các nguyen tác và thông lê kê' toán dudc 
ch5p nhân chung tal các ntiOc khác ngoài Viêt Nam. 

Cd s chuyên d6i báo tài chInh cüa cong ty con 

COng ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD - COng ty con ctia T6ng COng ty sit dung DO 
Ia Brunel (BND) lam ddn vi ti'ên tê kê toán. Cho muc dich lap báo cáo tài chInh hQp nhâ't cho 
nám tài chInh k't thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 cia T6ng COng ty theo lut dinh ti Viêt 
Nam, T6ng COng ty dà thtfc hiên chuyn d6i báo cáo tài chInh cOa COng ty TNHH Lilama South 
East Asia SDN BHD cho näm tài chinh kOt thOc ngày 31 tháng 12 nám 2018 dudc Ip  bng Do 
Ia Brunel (BND) sang D'Ong ViOt Nam (VND) theo nguyen tác sau: 

- Tài san và nci phài tná dudc quy d61 ra Dông Viêt Nam theo t'? giá giao dich thic te' cuOi k'' 
là t' giá chuyn khoán cia ngân hang thu'dng rnai ndi doanh nghiêp thifOng xuyên có giao 
dich tai thOl digm báo cáo; 

VOn gop cOa chO sO hau dudc quy d6i na Dông Viêt Nam theo t' giá giao dich thu'c t tal 
ngày gop vOn; 

- Ldi nhuân sau thue' chua phân phOi phát sinh sau ngày d'âu tu du'dc quy d61 ra D'ông Viêt 
Nam bng cách tInh toán theo các khoán muc ctia Báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh; 
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Các khoán muc thuôc Báo cáo kê't qua hoat dông knh doanh và Báo cáo luu chuyn tiën 
tê dudc quy d61 ra Dng Viêt Nam theo tç' giá giao dich thut te' tal thai dim phát sinh 
giao dich. TruOng hdp t' giá blnh quàn k' kë toán xâ'p xi vài t' giá thyc tê' ti thai diem 
phát sinh giao dich (chênh lêch không vut qua 3%) thl có the áp dung theo t" giá blnh 
quân 

Chênh lêch t' giá phát sinh khi chuyen d61 Báo cáo tài chInh dudc Ip  bng d'ông ngoi tê 
sang Dng Viêt Nam dudc ghi nhân trên chi tiêu "Chênh lêch t' giá h61 doái" - M s6 417 
thuôc ph'ân V6n chü si hCtu cCia Bang can d61 k toán hp nhâ't. 

Quyêt toán cô phân hóa 

Báo cáo tài chinh hdp nhâ't cho nm tài chInh kê't thác ngày 31 tháng 12 nàm 2018 dã bao 

g'ôm các dfêu chinh theo kt luân ciia Kiem toán Nhà nuc ngày 07 tháng 3 nám 2019 v'ê 

quyêt toán giá tn ph'ân v6n nhà nuóc tal thai diem chInh thc chuyen thành cong ty c6 ph'ân. 

Den thai diem phát hành báo cáo nay, các cong viêc lien quan dê'n quyê't toán c6 ph'ân hóa 

dang dudc tiep tuc thut hiên và T6ng cOng ty chua nhân dudc quyê't dlnh  ca Cd quan có 

them quyên v'ê phê duyêt quyê't toán giá tn vOn Nhà nuOc tai ngày chinh thüc chuyen thành 

cOng ty c6 ph'ân. 

Nàm tài chInh 

Nm tài chInh ctia T6ng Cong ty bt d'âu t ngày 01 tháng 01 Va ke't thtc vào ngày 31 tháng 

12. 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau dày l các chInh sách kê toán chü yêu difdc T6ng COng ty áp dung trong viêc 1p  báo cáo 

tài chinh hp nhâ't: 

IRIc tInh kê toán 

Viêc 1p báo cáo tài chInh hdp nhâ't tuân thi theo chuâ'n muc k toán, chê' d kê' toán doanh 

nghip Viêt Nam và các quy dinh pháp l có lien quan dê'n viêc 1p và trinh bay báo cáo tài 

chinh hdp nhâ't yêu c'âu Ban T6ng Giám dO'c phài có nhc?ng u'dc tInh Va già dinh ánh hu'Ong dê'n 

sO' lieu báo cáo v cong nd, tài san và viêc trinh bay các khoán cOng nQ Va tài san ti'êm tang 

tal ngày lap báo cáo tài chinh hdp nhât cOng nhu các sO lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi 

trong suOt näm tài chInh. Mc dii các uOc tInh k toán dudc lap bang tt cá sLt hieu biê't cüa 

Ban T6ng Giám dOc, sO thu'c tO phát sinh có the khác vOi các u'Oc tInh, giá dnh dt ra. 

Cd sd hdp nhàt báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chinh hdp nhOt bao gOm báo cáo tài chinh riêng ci:ja Tcng COng ty và báo cáo tài 
chInh ctia các cOng ty do T6ng COng ty kiem soát (các cOng ty con) dudc 1p cho dOn ngày 31 
tháng 12 hang nm. Viêc kiem soát nay dat dudc khi T6ng Cong ty có khà náng kiem soát các 
chInh sách tài chInh và hoat dông ctia các cong ty nhân dCu U nhâm thu duc Idi Ich tt hot 
dông ctia các cong ty nay. 

Kê't qua hoat dông kinh doanh cüa các cOng ty con dudc mua lai hoàc ban di trong nm duc 
trinh bay trong Báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hdp nhâ't tt ngày mua hoc cho dOn 

ngày ban khoán d'àu tu 0 cOng ty con do. 

Trong truOng hdp c'ân thiOt, báo cáo tài chinh cCia các cOng ty con du'c diCu chinh de các 
chInh sách kê' toán dudc áp dung tai Tng COng ty và các cOng ty con là giO'ng nhau. 

TOt cà các nghiêp vu và sO du giOa các cOng ty trong c1ing tap doàn thrc loal bO khi hdp nhOt 
báo cáo tài chinh. 

LCi ich ciia c6 dOng khOng kiem soát bao g'Om giá tn các Icil ich ciia c dOng khOng kiem soát 

tal ngày hdp nhâ't kinh doanh ban du và ph'ân di ich ctia c dOng khOng kiem soát tnong su 

biê'n dông cca t6ng vOn chci sO hu ke tt ngày hdp nhOt kinh doanh. Các khoàn lô phát sinh 
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tal cong ty con phái dudc phàn b6 tudng trng vOl phn sO hCtu cia c6 dOng khOng kim soát, 
k câ trLtOng hp so lô ó IOn hdn ph'ân sO hüu ctia c6 dông không kim soát trong tài san 
thu'ân ct:ia cOng ty con. 

Báo cao tài chInh hdp nhâ't ciia T6ng Cong ty bao gôm báo cao tài chInh ctia COng ty C6 ph'ân 
Lisemco ("Lisemco" - cOng ty con cüa T6ng COng ty) vOl t6ng tài san Va nQ phài trà tal ngày 
31 théng 12 nm 2018 ian Iudt là khoâng 1.209 t" VND, 862 t' VND; doanh thu ban hang và 
cung câ'p dich vu, t6ng Idi nhuân kO toán truOc thuê' cho nám tài chInh kêt thic ngày 31 tháng 
12 nàm 2018 I'âri Iudt là khoáng 602 t' VND và am (-) 183 t' VND. T6ng Cong ty d hoàn 
thành viêc thoái toàn bô c phân sO hu tai cOng ty con nay theo phirdng thCrc ban d'u giá 
ngày 26 tháng 02 nám 2019. 

Hdp nhãt kinh doanh 

Tài san, cong nd và cOng nd ti'êm tang ct:ia cOng ty con duc xác dinh theo giá tn hdp I' tal 
ngày mua cOng ty con. Bat k' khoân phu trôi nào giOa giá mua Va t6ng giá trl hp l' cOa tài 
san dudc mua dtdc ghi nhân là ldi the' thu'dng mai. Bâ't k' khoan thiê'u hut nào gita giá mua 
và t6ng giá tn hdp l cOa tài san dudc mua dtrdc ghi nhn vào kOt qua hoat dông kinh doanh 
hdp nhâ't cta niên do kO toán phát sinh hoat dông mua Cong ty con. 

Ldi Ich ctia c6 dông khOng kim soát tal ngày hp rihâ't kinh doanh ban d'âu dudc xác dlnh trên 
cC sO tç' Iê cta c6 dông khOng kigm soát trong t6ng giá tn hdp I ciia tài san, cong nd và cOng 
n tiam tang duc ghi nhn. 

O'âu W VO Cong ty lien két 

COng ty lien kOt là môt cOng ty ma T6ng Cong ty có ành huOng dáng k nhung khOng phái là 
Cong ty con hay Cong ty lien doanh ctia T6ng Cong ty. Anh huOng dáng k thg hiên 0 quyën 
tham gia vào viêc dua ra các quyê't dinh  v chlnh sách tài chInh và hoat dOng ciia ben nhn 
d'áu tu nhung không cO ânh huOng ye mat kigm soát hoàc dông kim soát nhüng chInh sách 
nay. 

KOt qua hoat dOng kinh doanh, tài san và cOng nd ci:ja các cOng ty lien kê't dudc hdp nhâ't 
trong báo cáo tài chInh theo phudng pháp vOn chij sO hOu. Các khoàn gop vOn lien kê't dU 
trinh bay trong Bang can dO'i ké' toán hdp nhat theo giá g6c duc diêu chinh theo nhc?ng th 
d61 trong ph'àn vOn gop ciia T6ng Cong ty vào phn tài san thu'àn ctia cOng ty lien kê't sc 
ngày mua khoan du tu'. Các khoàn 10 ciia cOng ty lien kêt vu'c5t qua khoán gop vOn ciia T6n 
COng ty tal cOng ty lien ke't do (bao gôm ba't k các khoàn gop vOn dài han ma ye thu'c che' 
tao thành du tu' thu'ân cia T6ng COng ty tai cOng ty lien kOt do) khOng &rc ghi nhn.

/ 

Trong trLtOng hdp môt cOng ty thành viên ctia T6ng COng ty thu'c hiên giao dich vOl mt cOng 
ty lien kê't vOl Tang COng ty, iai/lô chu'a thifc hiên tu'Cng irng vOl ph'àn gop vOn ciia Töng COng 
ty vào cOng ty lien kêt, duCc loal trti' khOi báo cáo tài chInh hdp nhât. 

Ldi thê'thu'dng mai 

Ldi the' thu'Cng mai trén báo cáo tài chInh hdp nhât là phan phu trOi gi0a mt.fc giá phi hdp nhà't 
kinh doanh so vOl ph'ân di Ich ccia T6ng COng ty trong tang giá tn hp l' ciiia tài san, cOng nd 
và cOng nd tiCm tang cüa cOng ty con, cOng ty lien kê't, hoac ddn vi gOp vOn lien doanh tai 
ngày thu'c hiên nghiêp vu du tif. Ldi the' thu'dng mal duQc coi là mt loal tal san vO hlnh, di(c 
khã'u hao theo phu'Cng pháp du'Ong thâng tnên thai gian hru dung u'Oc tInh là 10 nàm (theo 
VAS11- Hdp nhâ't kinh doanh, thOl gian hO'u dung u'Oc tInh tOl da khOng qué 10 nàm). 

Ldi the' kinh doanh có du'cic ttf viêc mua cOng ty lien kê't và cC sO kinh doanh dông kim soét 
du'Cc tInh vào glé tn ghi s6 cOa cOng ty lien kOt và cC sO kinh doanh dng kigm soát. Ldi the' 
kinh doanh tO viêc mua céc cOng ty con duCc trinh bay niêng nhu' môt loai tài san có khác tnên 
Béng can dô'i kê'toán hdp nhà't. 
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Khi bàn cong ty con, cOng ty lien kêt hoc ddn vi gop vOn lien doanh, giá tn cOn lai ciia khoàn 
ldi the' thudng mal chua khà'u hao hêt dudc tInh vào khoàn lài/lO do nghiêp vu nhu'dng bàn 
cong ty tudng ing. 

Lãi t( giao dich mua ré 

Lâi tir giao dich mua ré là khoán chênh tech giOa giá phi khoàn d'àu ti vào cOng ty con nhO 
hdn ph'ân sO htu ciia cOng ty me trong giá tn hdp l ctia tài san thun cáa cOng ty con ti 
ngày mua. Lãi t giao dich mua ré u'dc hach toán ngay vào Báo cáo kêt qua hot dông kinh 
doanh hdp nhà't tai thai d1m phát sinh. 

Tién và các khoán tudng dudng tiên 

Ti'ên và các khoàn tudng dudng ti'ên bao g'Om ti'ên mat tai qu9, cáckhoán ti'ên gui khOng k" 
han, các khoàn d'âu tLr ngn han, có khà nàng thanh khoàn cao, dê dàng chuyn d6i thành 
ti'ên và It rCji ro lien quan den viêc biê'n dông giá tr. 

Các khoán dâu W tài chInh 

Các khoán dâu tu nàm gill' den ngày dáo han 

Céc khoàn d'âu tu nm giO' dên ngày dáo han bao gôm các khoàn d'âu tu ma T6ng Cong ty có 

' dinh và kha nàng girt dê'n ngày dáo han. Các khoàn d'âu tu' nm gUY dên ngày dáo hn bao 

gm: các khoàn ben gui ngàn hang có k" han (bao gCm ca các loai tin phiu, k'' phiêu, trái 

phiê'u). 

Các khoàn du tit nm giE? den ngày dáo han dudc ghi nhn bt du tO ngày mua và duc xác 
dlnh giá tn ban dàu theo glé mua và các chi phi lien quan dê'n giao dich mua các khoán d'âu 

ttf. Thu nhâp al tif các khoán d'àu tu' nm giü dOn ngày dáo han sau ngày mua duc ghi nhn 

trên Báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hdp nhà't trên cd sO dt,t thu. 

Dâu tu' vào cong cu von cáa ddn vi khác 

Du tLt vào cOng cu vOn cua dn vi khác phàn ánh các khoàn d'âu ti( cOng cu vOn nhu'ng T6ng 

Cong ty khOng có quyCn kim soát, d'Ong kim soát hoàc có ânh hu'Ong dáng k dO'i vOl ben 

dudc d'âu tit. 

Khoan d'âu tu' vào cOng cu vOn các ddn vi khác du'dc phàn ánh theo giá tn dinh giá al tai thdi 

d1m chinh thirc chuyn thành cOng ty c6 ph'an trif các khoàn dLt phOng giám giá d'âu tif. 
'4 

Nq phái thu 

Nd phài thu là sO ti'ên có thg thu hCi ctia khách hang ho5c các dOl tLtdng khác. Nd phài thu 

th,rdc trinh bay theo giá tn ghi s6 trit dl các khoán du phOng phâi thu khó dOl. 

Dir phOng phài thu khO del du'dc tnich lap cho nhO'ng khoan nd phái thu d qua han thanh toán 

tr sáu tháng trO len, hoac các khoán nd phái thu ma nguOi nd khO cO khà nàng thanh toán do 

bi thanh lv', phá san hay các khó khàn tifdng tu'. 

Các khoán cho vay 

Các khoán cho vay dudc xác dlnh theo giá gOc tr( di các khoàn du phOng phài thu khO dOl. Dti 

phOng phâi thu khO dOi các khoán cho vay cOa T6ng Cong ty dudc tnich lap theo các quy dlnh 

kê'toán hiên hành. 
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Hang ton kho 

Hang tôn kho dLrdc xác dinh trên cd sd gi gôc. Giá g6c hang t'ôn kho bao g'ôm chi phi nguyen 
vat lieu truc tiê'p, chi phi lao ông truc tiêp và chi phi san xuât chung, nêu có, d có thc 
hang t'ôn kho ô dia dim và trang thai hiên ti. 

Hang t'ôn kho dudc hach toán theo phung pháp kê khai thung xuyên. 

Chi phi san xuât kinh doanh dà dang cu6i nàm bao gm các chi phi nguyen nhiên vt lieu tryc 
tiêp, chi phi nhári cong trut tiê'p, chi phi sü dung may thi cOng, chi phi san xuàt chung dudc 
tap hdp và phân b6 cho các cOng trInh xây 1p, dich vu, khào sat, thiêt kê cong trinh chua 
hoàn thành tai ngày kê't thác niên do kê' toán hoc dä hoàn thành nhung chua dLc khách 
hang nghiêm thu giá tr khOi ludng hoàn thành. Chi phi san xuât kinh doanh dO dang dtfc xác 
dinh hoc dánh giá theo khOi lung thi cOng dO dang tai ngày kê't thác nàm tài chinh. 

Du phOng giám giá hang tn kho ciia T6ng COng ty dudc trIch lap theo các quy d!nh  kê' toán 
hiên hành. Theo do, Tang Cong ty dudc phép trIch lap du phOng giàm giá hang tn kho lôi 
thOl, hOng, kern phm châ't và trong truOng hcip giá g6c cta hang ton kho cao hdn giá tn 
thu'ân có th thuc hiên dtdc tal ngày kê't thóc niên d kê' toán. 

Tài san cô' dinh hü'u hInh và khâu hao 

Tài san cO' dlnh hüu hinh dLrdc trInh bay theo nguyen giá tri' giá tn hao mOn liy  kê'. 

Nguyen giá tài san c6  dinh hlnh thành do mua sm bao gOm già mua Va toàn b các chi phi 
khác lien quan truc tiêp dê'n viêc dt,ta tài san vào trang thai san sang scr dung. 081 vOl tài san 
c6 dinh hlnh thành do d'âu tu' xây du'ng cd bàn theo phu'dng thitc giao th'àu hoc ty' xây dy'ng 
và san xuâ't, nguyen giá là giá quyêt toán cOng trInh xày du'ng theo quy chê' quán l du tu' Va 
xây du'ng hiên hành, các chi phi khác cO lien quan tru'c tiê'p Va lê phi tru'Oc ba (nê'u có). 
Tru'Ong hdp du' an dâ hoàn thành và du'a vào stt dung nhu'ng quyê't toán chu'a du'dc phê duyêt, 
nguyen giá tài san c6 dinh du'dc ghi nhân theo giá tm tInh trên cd sO chi phi thyt tê' d bO ra 
d có du'c tài san c6 dinh. Nguyen già tam tInh sè du'dc diu chinh theo giá quyê't toàn du'dc 
các cd quan có thâ'm quy'ên phê duyt. 

Tài san cO dinh hO'u hlnh du'dc khâu hao theo phLtdng pháp du'Ong thàng du'a trên thOi gian 
hc?u dyng u'Oc tinh, cu the' nhu' sau: 

So' nàm 

Nhà cti'a, vat kiOn trtic 05 - 40 
May móc, thiê't b! - 03 - 20 
Phu'dng tiên van tái, thiêt bi truy'ên dan 03 - 20 
Thiê't bi, dung cu quan l 03 - 10 
Tài san cö dlnh khác 03 - 25 

Các khoân lãi, lô phát sinh khi thanh l, bàn tài san là chênh lêch giO'a thu nhâp tCf thanh l' a 
giá tn cOn lai ctia tài san và du'dc ghi nhân vào Báo cáo kêl qua hoat dOng kinh doanh hdp 
n hat. 

Các tài san cO dinh h1tu hlnh cia Tang Cong ty du'dc dánh giá lai khi thu'c hiên c ph'àn hóa 
doanh nghiep 100% vOn Nhà nu'Oc, nguyen giá và giá tn hao mOn lOy ke' du'c di'êu chinh theo 
kê't qua dánh giá lai dâ du'cic các cd quan có thâ'm quy'ên phê duyêt theo quy dinh. 

Thuê tài san 

Môt khoàn thuê du'dc xem là thuê tài chinh khi phn IOn các quy'ên ldi và r11i ro ye quy'ên sO 
hü'u tài san du'dc chuyn sang cho ngu'Oi di thuê. Tat cá các khoán thuê khác dt,tdc xem là 
thuê hoat dOng. 
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T6ng Cong ty ghi nhân tài san thuê tài chInh là tài san ciia T6ng COng ty theo giá tn hdp I' 
cCia tài san thuê tai thOl dim khOi du thuê tài san hoc theo giá tn hiên tai ccia khoàn thanh 
toán tin thuê t6i thiu, nêu giá tn nay thâp hdn. Nd phái trà ben cho thuê tudng ii'ng dtc 
ghi nhân trên Bang can dôi kê' toán hdp nhà't nhu' môt khoán nd phái trá ye thuê tài chInh. 
Các khoán thanh toán tiCn thuê &rdc chia thành chi phi tài chInh và khoán phài trá flQ g6c 
nhm dam báo tç' lê al suât dinh k'' CO dinh trên sO du nd cOn al. Chi phi thuê tài chinh &c 
ghi nhân vào kê't qua hoat dông kinh doanh hdp nhâ't, tr1r khi các chi phi nay trut tiê'p hlnh 
thành nên tài san di thuê, trong truOng hdp do sé dudc vOn hóa theo chinh sách kê toán cia 
T6ng COng ty ye chi phi di vay (xem trinh bay du'Oi dày). 

Môt khoán thuê dudc xem là thuê hoat dông khi ben cho thuê van dudc huOng ph'àn On các 
quy'ên li và phài chiu rCii ro v'ê quy'ên sO hu tài san. Chi phi thuê hoat dông dudc ghi nhân 
vào Báo cáo kêt qua hoat dông kinh doanh hdp rihâ't theo phudng pháp duOng thâng trong 
su6t thOl gian thuê. Các khoán ti'ên nhân dudc hoc phài thu nhm tao diCu kiên k kê't hdp 
dCng thuê hoat dông cüng difdc ghi nhân theo phtfdng pháp duOng thàng trong suOt thOi gian 
thuê. 

Các tài san di thuê tài chinh dudc khâ'u hao trên thOi gian hc?u dung U'OC tInh tu'dng tu nhtf áp 
dung vOl tài san thuôc sO hitu cüa T6ng COng ty. Tuy nhiên, rigu khOrig châc chn là ben thuê 
sè có quy'ên sO h?u tài san khi hê't han hdp d'Ong thuê thI tài san thuê sé dudc khâ'u hao theo 
thOl gian ngan hdn gicl'a thOi han thuê hoc thOi gian sCr dung hOu ich ciia tài san do: 

Sônàm 

Phudng tiên van tái 

May móc, thiê't bi 

Tài san cô' dinh vô hInh và khâu hao 

03 - 15 

05 - 20 

Tài san cO dinh vO hlnh th hiên giá tn quy'ên sif dung dâ't, các ph'ân m'êm may tinh, bàn 
quyên, bang sang the và du'dc trInh bay theo nguyen giá tth giá tn hao mOn lOy k. 

Quy'ên s dung dat là toàn bô chi phi thuc tO ma Tang COng ty dâ chi ra d CO dudc giâ'y 
chi.rng nhân quy'ên sCi dung da't. QuyCn str dung dat lâu dài không dudc tinh khOu hao. 

Phn m'êm may tinh và bàn quyCn, bang sang chO dudc ghi nhân ban d'âu theo giá mua Va 
du'dc khá'u hao theo phifdng pháp dtiOng thang trong vOng 02 nm dOn 10 nam. 

Các tài san c5 dinh vO hlnh ctia T6ng COng ty dudc dánh giá al khi thLlc hiên c phn hóa 
doanh nghiêp 100% vOn Nhà nuOc, nguyen giá và giá tn hao mOn lOy kO dudc di'êu chinh theo 
kêt qua dánh giá al dâ dLtdc các Cd quan có thm quyCn phê duyêt theo quy dinh. 

Bat dông san dâu W 

Bat dông san d'âu tu bao gCm nhà ctta, vat kiOn trác do Tng COng ty nam gir nham muc dIch 
thu ldi t vic cho thuê hoàc chO tang giá. Bât dông san dCu tu' cho thuê dudc tnlnh bay theo 
nguyen giá tr giá tni hao mOn lOy kO. Bâ't dông san d'àu tu' chO tang giá du'dc tnlnh bay theo 
nguyen giá trii' suy giam giá tni. Nguyen giá ccia bat dông san d'âu tu' du'cc mua bao gôm giá 
mua và các chi phi lien quan tnu'c tiOp nhu' phi dich vu tu' vOn vC luât pháp lien quan, thuO 
tru'Oc ba và chi phi giao dich lien quan khác. Nguyen giá bat dông san d'âu tu' tu' xây là giá tn 
quyê't toán cOng tnlnh hoàc các chi phi lien quan tru'c tiOp cüa bat dông san d'âu tu'. 

BOt dông san dau tu' cho thuê du'dc khOu hao theo phu'dng pháp du'Ong thàng tnên thOl gian 
hE?u dung u'Oc tinh tnong vOng 06 nam dOn 40 nam. 

Chi phi xây thing Cd bàn dd dang 

Các tài san dang tnong qua tnInh xây du'ng phuc vu muc dIch san xuâ't, cho thuê, quàn l hoc 
cho các muc dich khác du'dc ghi nhân theo giá gOc. Chi phi nay bao gm các chi phi c'ân thiOt 
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3ê hInh thành tài san bao göm chi phi xày 1p, thiê't bi, chi phi khác có lien quan phO hdp vi 

chinh sách kê' toàn cia T6ng Cong ty. Các chi phi nay sé uc chuyn sang nguyen giá tài san 

cO dinh khi các tài san udc bàn giao thfa vào st dung. 

Theo quy dinh v'ê quàn l d'âu tu và xây dLrng ctia Nhà nuOc, tiy theo phân câ'p quàn l, giá tr! 

quyê't toán các cOng trInh xây dung cd bàn hoàn thành c'ân dudc các cd quan có thâ'm quy'ên 

phê duyêt. Do ó, giá tn cu61 cuing cüa các cong trinh xây dung Cd bàn có thg thay d61 và phu 

thuôc vào quyê't toán thidc phê duyêt bOi các cci quan có thgm quyn. 

Các khoán trà tru'óc 

Chi phi trà truOc bao gm các chi phi thLrc tê' d phát sinh nhung CO lien quan den ket qua 

hoat dng san xuât kinh doanh c1a nhiu k' kê toán. Chi phi trà tru'Oc bao gôm khoán trà 

trifOc tiën thuê dat và các khoàn chi phi trà trufOc khác. Ti'ên thuê dâ't thg hiên sO' ti'n thuê dâ't 

dä duc trà tru'Oc. Càc khoàn chi phi trà truOc khác bao gm già tn cOng cu, dung cu, linh kiên 

loal nhO d xuâ't dOng, chi phi süa cha IOn tài san cO' d!nh,  chi phi Ian tral Va các khoàn chi 

phi trà trLtOc khàc. Ngoài ra T6ng Cong ty cOng theo döi giá tn thudng hiêu dudc ghi nhân 

theo biên bàn xàc dinh giá tn doanh nghiêp ngày 30 théng 6 nàm 2014 d dudc các cd quan 

có thâ'm quyën phê duyt. 

Tiën thuê dâ't trà truOc dudc phân b6 vào Báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hp nhâ't 

theo phudng phàp dvOng thâng tudng utng vOl th gian thuê. Các khoàn chi phi trà truiOc khác 

ducc dánh giá là cO khà nàng dem lai ldi ich kinh tO' trong tudng al, dudc vOn hóa duOi hlnh 

thurc các khoàn trà tru,tOc và phân b6 vào Bào cáo kOt qua hoat dông kinh doanh hdp nhâ't, sir 

dung phudng pháp duOng thng theo càc quy dinh kO' toán hiên hành. Già tr! thudng hiêu 

dudc phàn b6 và Bào cáo kO't qua hoat dông kinh doanh hp nhâ't trong thOl gian 05 nm k 

tr thOi aigm Cong ty me T6ng COng ty chinh thá'c chuyen thành cOng ty c6 ph'ân. 

Các khoân di.( phông phái trà 

Càc khoàn du phOng phài trà dudc ghi nhân khi T6ng COng ty có nghia vu nd hiên ti do kOt 

qua tit môt su kiên dà xày ra, và T6ng COng ty CO khà nng phài thanh toán nghia vu nay. Các 

khoân duf phOng du'dc xác dinh trên cd sO uOc tinh ciia Ban T6ng Giám dOc v các khoàn chi 

phi c'ân thiO't d thanh toán nghia vu n nay tai ngày kOt thuic nam tài chinh. 

Trái phiêu phát hành 

T6ng Cong ty phát hành trái phiê'u thu'Ong cho muc dich b6 sung vOn dài han cho hot dng 
cuia T6ng Cong ty. 

Giá tn ghi s6 ccia trái phiê'u thifOng dtidc phàn ánh theo mênh già tai ngày phát hành. 

Chi phi phát hành trél phiO'u du,tdc phân b6 d'ân phui hdp vOi k' han trái phiê'u theo phudng 

pháp du'dng thang và ghi nhân vào chi phi tal chinh. Tai thOl digm ghi nhn ban du, chi phi 

phát hành trái phiê'u dufdc ghi giàm mênh giá cuia trái phiO'u. Dinh ks', chi phi phát hành trái 

phiê'u dudc phàn b6 bng cách ghi tang giá tn ménh giá trái phie'u và ghi nhn vào chi phi tài 

chinh phui hdp vOl các quy dinh kO' toán hiên hành. 

Chi phi phái trâ 

Chi phi phài trà du'dc ghi nhân di,ta trên các uOc tinh hdp l' v'ê sO ti'ên phài trà cho các hang 

hóa, dich vu dà sü dung tnong nàm. 

Chi phi phài trà bao gôm các khoàn chi phi ll vay, các khoán chi phi phài tnà cho cOng trmnh 

xày lap va các khoàn chi phi phâi trá khác. 

Chi phi Iãi vay du'dc uOc tinh dua trên sO' tiën vay, thOl han và läi suât thuc tê' tng thOl ks'. 
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Chi phi phái trà cho cong trinh xày 1p  là chi phi thfdc trich trOc phii hdp vOl doanh thu hdp 

dOng xày dung dudc ghi nhân dua trên biên bàn nghiêm thu hoàn thành giüa Tng Cong ty 

vOi chti du t và gi[ra T6ng COng ty vOl các nhà th'àu phu. 

Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu ban hang  

Doanh thu bàn hang thfdc ghi nhân khi d'ông thOl thOa man tà cà nm (5) dl'êu kiên sau: 

(a) T6ng Cong ty dà chuyn giao ph'àn IOn rt:ii ro và di ich gn li'ên vOl quyn sO hDu san 

phà'm hoàc hang hóa cho nguOi mua; 

(b) Tng COng ty không cOn nm giü' quyn quàn l' hang hOa nhu nguOi sO h1ru hang hóa 

hoàc quyn kim soát hang hóa; 

(c) Doanh thu dtfdc xác dinh tudng d61 chac chan; 

(d) T6ng COng ty sé thu ddc di ich kinh tê tif giao dch ban hang; và 

(e) Xác dinh duc chi phi lien quan dên giao dich bàn hang. 

Doanh thu cung câ'p dich vu 

Doanh thu ctia giao dich v'ê cung câ'p dich vu dLtdc ghi nhân khi kOt qua ctia giao dich do dudc 

xác dinh môt cach ding tin cay. TrifOng hdp giao dlch  v'ê cung cap dich vu lien quan dê'n nhi'êu 

nam thl doanh thu dtidc ghi nhân trong nam theo kê't qua ph'ân cong viêc dä hoàn thành tal 

ngày ccia Bang can d51 k toán ciia nam do. Kt qua cüa giao dich cung càp dich vu duc xàc 

dinh khi thOa man tàl cà b6n (4) dlëu kiên sau: 

(a) Doanh thu thfdc xác dlnh tung d61 chc chan; 

(b) Co khà nng thu dudc di Ich kinh t tit giao dich cung ca'p dich vu 

(C) Xác dinh dtfdc ph'ân cong viêc dã hoàn thành tai ngày ctia Bang can d6i kê toán; và 

(d) Xác dinh difdc chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi dê' hoàn thành giao dich cung cp 

dich vu do. 

Doanh thu tif hdp dOng xây dung ciia T6ng COng ty thfdc ghi nhân theo chInh sãch kê' toán 

ca T6ng COng ty v'ê hdp dng xây ditng (xem chi tiê't du'Oi dày). 

Lái tr các khoàn d'àu tLt ditdc ghi nhân khi T6ng COng ty cO quy'ên nhân khoán lài. 

Hdp dông xây du'ng 

Khi kêt qua thic hiên hdp dng xày dung có thg dudc uOc tInh môt cách dáng tin cay và dudc 

khách hang xác nhân, doanh thu và chi phi lien quan dê'n hdp dông dudc ghi nhan tudng irng 

vOi ph'àn cOng viéc dä hoàn thành dudc khach hang xac nhán trong nam. 

Khi kt qua thuc hiên hdp d'Ong xây dLrng khOng thg dudc uOc tinh môt càch dáng tin cy, 

doanh thu chi ditdc ghi nhán tLtdng dudng vOl chi phi cia hdp dông d phat sinh ma vic duc 

hoàn trà là tifdng d5i chac chn. 

Doanh thu chu'a thu'c hiên 

Doanh thu chtfa thifc hiên chCi yêu phàn ành giá tn tiën nhân tru'Oc theo các hp dng cho 
thuê bà't dông san giUa Tang COng ty vOl càc khách hang cho thOi gian thuê trong tudng lai. 

Ngoài ra, T6ng COng ty cQng ghi nhân doanh thu chtfa thtfc hiên d51 vOl doanh thu dâ xuât 

hóa ddn nhung chu'a thilc hiên d'ây di nghia vy cho chti d'âu tu theo hdp dOng. 
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Ngoai té 

Các nghiêp vu phát sinh bng ngoai tê dijdc chuyn d61 theo t' giá tal ngày phát sinh nghip 
vu. S6  dit các khoán muc tiên tê có g& ngoai tê tal ngày kê't thtic niên ô kê' toán duc 
chuyê'n d6i theo t' giá tal ngày nay. Chênh Jéch tç' giá phát sinh uc hach toán vào Báo cáo 
kê't qua hoat ông kinh doanh hdp nhá't. 

s phuc vu muc dkh hp nhá't báo cáo tài chinh, tài san Va cong nd lien quan dê'n hoat ông 
cia COng ty con tai nuOc ngoài dudc chuyn d61 sang dn vi tiën t cüa báo cáo theo t' giá ti 
ngày kê't thüc niên do kê' toán. Các khoán thu nhâp Va chi phi dudc chuyn döi theo t' giá 
blnh quân ctia k' báo cáo trtr khi t' giá nay có biê'n dOng On trong ks', trong truOng hdp do Se 
áp dung t' giá tai ngày phát sinh nghiêp vu. Chênh lêch t' giá h51 doái, nê'u cO, sê duQc phán 
Joal vào ngun vO'n chL sO hau và thrdc ghi nhän vào khoán muc "Chênh lêch tç' giá hO'i oái". 
Chênh lêch t' giá dudc ghi nhn vào kt qua hoat dOng kinh doanh cia k' châ'm diit hoat 
dOng tai nuOc ngoài ctia COng ty con. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay thfdc ghi nhn vào chi phi san xuât, kinh doanh trong nàm khi phát sinh, trir khi 
dudc vOn hoe theo quy dinh ciia Chugn mifc k toán Viêt Nam sO 16 "Chi phi dl vay". Theo do, 
chi phi dl vay lien quan trut tiêp dê'n viêc mua, du tu xáy dung hoc san xuâ't nhüng tai san 
c'án mOt thOi gian tudng dOl dài d hoàn thành dua vào s dung hoc kinh doanh dtic cOng 
vao nguyen giá tai san cho dê'n khi tài san do dudc dti'a vao sct dung hoäc kinh doanh. Các 
khoán thu nhp phát sinh tO viêc du tu tam thdl các khoán vay ditdc ghi giám nguyen giá tài 
san có lien quan. DOl vOl khoán vay riêng phuc vu viOc xây dng tài san cO dlnh, bt dOng san 
d'âu tLr, al vay dudc vOn hóa k ca khi thOl gian xây dyjng dui 12 tháng. 

Thuê 

Thug thu nhâp doanh nghiêp thg hiên t6ng giá tn c11a sO' thuê' phài trá hiên tal Va SO' thuê' 

hoän lal. 

SO thug phái trà hiên tal dudc tinh dua trên thu nhâp chiu thug trong nm. Thu nhp chu 
thuê' khác vOl Cl nhuân truOc thuê dufdc trinh bay trên Báo cáo kê't qua hot dng kinh doanh 
hdp nhât vi thu nhp chiu thug không bao gm các khoán thu nhâp hay chi phi tInh thuê' hoc 
difdc khâ'u trCt trong các nàm khác (bao gôm cá lô mang sang, ngu cO) va ngoai ra không bo 
gôm các chi tiêu không chiu thug hoc không dudc khâ'u truf. 

ThuO thu nhâp hoan al du'dc tInh trên céc khoán chênh lêch gia giá trj ghi s va cd sO tinh 
thuê' thu nhp c1ia các khoán muc tal san hoc cOng nd trên báo cáo tài chInh hdp nhâ't a 
duQc ghi nhn theo phufdng pháp Bang can dO'i kg toán. Thug thu nhp hoän al phái trá phál 
du'Cc ghi nhn cho tâ't cá các khoán chenh lOch tam thOl cOn tài san thug thu nhp hoän al chi 
du'dc ghi nhn khi chec chen có d Idi nhuân tinh thug trong tu'dng al d khâu tru các khoán 
chênh lOch tam thOl. 

Thug thu nhâp hoan al duc xác dinh theo thug sugt di tinh së áp dung cho nàm tài san dLtc 
thu hi hay nd phái trá du'dc thanh toán. Thug thu nhp hoan al duc ghi nhn vào Báo cáo 
kgt qua hoat dOng kinh doanh hdp nhá't va chi ghi vao vOn ch sO hctu khi khoán thug do có 
lien quan dê'n các khoán myc du'dc ghi theng vao vOn chii sO hau. 

Táj san thug thu nhâp ho5n al va nd thug thu nhâp hoân al phal tra du'Cc bi trt khi Tang 
COng ty cO quyn hdp pháp d b1i tr giO'a tal san thug thu nháp hiOn hanh vOl thug thu nhâp 
hiOn hành phal nOp vá khi các taj San thug thu nhp hoàn lal va nd thug thu nhâp hoân al 
phai tra lien quan tOi thug thu nhâp doanh nghiOp du'Cc quan l bOi ciing môt cd quan thug va 
T6ng COng ty cO dii dinh thanh toán thug thu nhp hiOn hanh trên cd sO thuan. 
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Viêc xác dlnh thuê' thu nhâp cia T6ng Cong ty can cr vào các quy dlnh hiên hành v'ê thuê'. 

Tuy nhiên, nhOng quy dinh nay thay d6i theo tttng thOi k" v viéc xác dlnh sau cCing v thuê' 
thu nhp doanh nghiêp thy thuôc vào ke't qua kigm tra ciia cC quan thuê' có thâ'm quyën. 

Các Ioai thuê' khác dttdc áp dung theo các Iuât thuê' hin hành ta Vit Nam. 

4. DIEU CHIN H HÔI TO MÔT SO SO LIEU CUA BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT CHO NAM 
TAI CHINH KET THUC NGAV 31 THANG 12 NAM 2017 

Hôi dng Quán tn Va Ban T6ng Giám dc T6ng Cong ty dã quyêt dinh d1u chinh h'Oi t6 mt 56 

s6 lieu cia báo cáo tài chInh hdp nhât cho nàm tài chInh kê't thtic ngày 31 tháng 12 nam 2017 

do ánh hung ctia viêc di'êu chinh theo Báo cáo kê't qua Kim toán Nhà nuOc ngày 07 tháng 3 

nam 2019 vê quyê't toán giá tn ph'ân vOn nhà nuOc tai thOl d1m chInh thttc chuyn thành 

cOng ty c6 ph'ân tai COng ty me - T6ng Cong ty 1p may Vit Nam - CTCP. Cy th nh sau: 

Bang can dôi kê' toán hdp nhât tai ngày 31 tháng 12 nám 2017: 

SIT 

I.  

Khoàn muc Ma so SO dã báo cáo f)iêu chinh hôi to 
S6 sau 

diëu chinh hôi tO 

Các khoán phái thu ngán hn 130 

VND VND VND 

1. Phâithu ngn han khâc 136 436.601.263178 200.000.000 436.801.263.178 

II.  Nd ngãn han 310 

1. Phâitrâ ngn han khác 319 456.366.149.876 9.725.298.101 466.091.447.977 

III. VOn chüshüu 410 

1. Ldi nhun sau thuê' chua phân phô'i 421a 126.500.335.328 (9.525.298.101) 116.975.037.227 

JOy k6 ê'n cuôi nàm truOc 

5. lIEN VA CAC KHOAN TUYNG DUcYNG TIEN 

Sôcuôinám Sôdâunäm 
VND VND 

Ti'ên mat 7.738.489.758 8 .587 .944 .156 

Tiën gCii ngân hang khOng k' han 9 52 .037 .7 56 .23 1 1.314.015.056.030 

Các khoân tuing dttdng tin (i) 1.156.919.225.615 1.480.605.657.404 

2.116.695.471.604 2.803.208.657.590 

(i) Các khoán tudng duCng tin phàn ánh giá tr! các khoán tin gCil có k'' hn g6c không 

qua 3 tháng tai các ngán hang thudng mal. 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - cic MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiêp theo) 

6. CAC KHOAN DAU TU TAI CHIN H 

Sô cuôi nàm Sôdâu nàm 

a. D'âu tu nãm giü den ngày dáo hn 
Giá gô'c 

VND 
Giá tn ghi s6 Gi gO'c 

VND 
Giá tn ghi s6 

al. Ngän hn 186.596.863.025 186.596.863.025 188.457.053.961 188.457.053.961 

- lien gui có k hn (i) 186 .596 .863 .02 5 186.596.863.025 188 .4 5 7. 053 .96 1 188 .457. 053 .96 1 

a2. Dài han 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

- Trái phiê'u 20. 000 .000 20.000.000 20 .000 .000 20 .000 .000 

So cuôi nãm Sô'd'âu näm 
VND VND 

b. Dâu tu' gop vô'n vào dn vi khác 
Giá gôc Dy phOng Giâ gô'c Di.t phOng 

Cong ty C6 ph'n ThuY diên Hüa Na 85 .696 .088 .606 85 .696 .088 .606 

COng ty C6 ph'ân Xi mng PhO Sdn 70.500.000.000 70 .500 .000 .0 00 

COng ty C6 ph'ân Chê' tao giân khoan D'âu khi 37 .799 .0 36 .703 37 .799 .036 .703 37 .799 .036 .703 37 .799 .0 36 .703 

Cong ty c6 phn Xi mng Song Thao 35 .7 16 .560 .384 35 .7 16 .560 .384 

COng ty C6 ph'n Xi mng Thng Long 16 .169 .971.505 16 .169 .97 1.505 

COng ty TNHH Kêt câ'u thép Toàn c'âu Vina-Japan 7 .535 .475 .000 2.464.656.839 

Cong ty C6 ph'ân Cd - Diên - Môi tritng Lila ma 2.863.166.195 2 .863 .166.195 

COng ty C6 ph'ân Phü M9 Trung Vit (Lilama SHB) 2 .165 .892 .592 2 .165 .892 .592 

Dit n -rhuy diên Hung Ldi 300 .000 .000 3 00 .000 .0 00 300 .000 .000 300 .000 .000 

GOp vô'n tham gia BOT vui T6ng Cong ty Xây dçtng Thng Long 27.150.000 27.150.000 

Cong 251.237.865.985 38.099.036.703 258.773.340.985 40.563.693.542 

(i) Tai ngày 31 tháng 12 nm 2018, các khoán u tu nm giU dên ngày dáo han ngn hn phân nh giá tr cc khon ti'ên gui có k' han tai 
các ngân hang thLtdng mai c6 phn vói thai han gô'c trên 3 thng và thai hn cèn al không qua 12 tháng. 

T6ng Cong ty chu'a ánh giá giá tn hp I cia cc khoán dâu tu tài chInh tai ngày kêt thuc niên ô kê toán do cac quy dinh hiên hành chua có 
hu'Ong dn cu th ye viêc xác dinh giá tn hp l' ciia cac khoan cl'âu tu tài chInh. 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiêp 

7. PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG 

theo) 

Sô'cuôi nãm 

MAU SO B 09-DN/HN 

Sôdâu nãm 

VND VND 
Ban QLDADiên ut D'u khI SOng Hu 1 - PVN 1.636.172.250.267 1.184.744.843.132 
Ban diêu hành Dif n Nhiêt dlên Thi Bmnh 2 - PVC 398.711.959.245 241.387.048.092 
Cong ty TNHH Cong nghiêp nng Doosan Viêt Nam 299.610.610.683 85.035.328.290 

CôngtyCpftânXimngXuânThành 116.810.011.516 35.440.188.153 

COng ty C6 phn Xi mng SOng Thao 116.263.060.588 156.217.320.810 

COng ty Technopromexport 109.585.422.938 109.585.422.938 

Cong ty c6 phn Thép HOa Phât Dung Quât 80.144.637.881 - 

Ban QLDA Nhà may Thüy diên Sdn La 54.351.065.910 105.220.544.820 

cong tdnh Diên UOng BI mO rông-BQL Du an 100.379.399.974 
Nhiêt diên 1 
COng ty TNHH Jurong Engineering 57.508.589.893 97.213.175.279 

Cac khoân phai thu khach hang khac 1.280.994.090.352 1.262.721.505.386 

Cong 4.150.151.699.273 3.377.944.776.874 

Phái thu khách hang các ben lien quan 30.935.875.354 3.798.023.156 
(chi tiêt tai Thuyê't minh sô 40) 

8.  TRA TRUOt CHO NGU'O'I BAN NGAN HAN 

So' cuôi nãm SO' dâu näm 
VND VND 

T6ng cong ty Xây dung Bch Oâng 453.752.587.741 453.752.587.741 

HAM ON RESEARCH-COTTRELL 1AUA S.P.A 160.673.275.607 

Cong ty TNHH Thitdng Mal K Thut van Hi 112.607.069.608 
Phát 

T6ng COng ty C6 ph'an Xây 1p du khIViêt Nam 85.209.720.635 244.056.137.776 

Ban Diu hành Du an Nhà may Diên VOng Ang 46.716.011.731 50.646.280.524 

cong ty c6 ph'ân Lilama Ha Ni 35.208.754.102 34.008.754.102 

COng ty c6 phn Xây dung Minh Anh 33.747.660.073 37.564.756.993 

T6ng Cong ty Xây thing Ha Nôi - cc 20.677.022.291 181.458.342.696 

cac dO'i tudng khac 279.508.502.583 290.823.381.916 

Cong 1.228.100.604.371 1.292.310.241.748 

Ira tru'óc cho ngu'cii ban là ben lien quan 
(Chi tiêt tal Thuyêt minh so 40) 60.716.515.494 32.468.431.348 

9.  PHAI THU VE CHO VAY NGAN HAN 
Sô'cuô'i nàm Sô'dâu nàm 

VND VND 
cong ty c phn Lilama 45.1 

cong ty c6 phn Lilama 45.3 

cong ty c6 ph'ân Du tu Xây dyjng Lilama 

cong ty c6 ph'ân D'âu tii - Xay thing Lilama SHB 

COng 

Phâi thu ye cho vay tü' ben lien quan 
(chi tiêt tai Thuyê't minh so' 40) 
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127 .425. 130 .046 

25 .624 .278 .455 26 .754 .833 .92 1 

3 .62 1.834.987 11.700.549. 122 

13 .973 .308.000 13.973.308.000 

170.644.551.488 52.428.691.043 

156.671.243.488 38.455.383.043 



TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQ'P NHAT (Tiêp theo) 

10. PHAITHUKHAC 

Sô cuôi nãm Sô'dâu näm 
(Diêu chinh hôi to) 

a. Ngàn han 

Phi thu v'ê c6 ph'ân hóa 

Phái thu Ii cho vay, Iãi tiên gui 

VND 

200.000.000 

70.994.766.964 

VND 

200.000.000 

5 1.030.268.394 

Tam trng cho nhâri viên 60 .2 19.420 .909 95 .890 .8 17 .7 00 

Phái thu tiên quyên sr dung 5t chung cit 21 49 .89 1.712 .464 51.941.337 .9 53 

Cm c6, k cudc, k qu ngn han 35 .734.358 .329 22 .437 .7 14.483 

Chi phI dri bii giâi phóng mat bng tai dit an Nhà 
máyTtrKç' 

15.009.785.232 15 .415 .245 .2 32 

Phái thu bo higm tài san 8 .330 .407 .947 8 .330.407 .947 

Phai thu Dôi cong trinh 162 .379 .853 .654 78 .229 .433 .597 

Ban dit an diên Song Hâu 1 10 .000.000.000 15 .288. 672 .0 29 

Khác 93.990.365.864 98 .037 .365 .843 

Cong 506.750.671.363 436.801.263.178 

b. Dài han 

Cm c6, k' cuc, k qu9 dài han 23 .60 1.442 .532 32 .553 .850 .299 

Cong 23.601.442.532 32.553.850.299 

Phãi thu khác các ben lien quan 
(Chi tiêt tai Thuyê't minh s6 40) 

22.605.842.949 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tip theo) 

11. NO'XAU 

Sô cuôi nàm So' dâu nàm 

Giá g5c Giá tn 
có thg thu hôi 

VND 
Dii' phOng Giá gôc Giá tn 

có the' thu hOi 

VND 
DiJ phOng 

- Ban iêu hành Du 
an Nhiêt dIn Thai 

172 .2 18 .73 1.375 105.703.988.860 66.514.742.515 - - - 

Blnh 2 
- Cong ty C ph'ân 154 .498 .890 .2 22 12.883.997.222 141.614.893.000 - - 
Lilama 45.1 
- Cong ty c6 ph'n 116.263.060.588 34.878.918.176 81.384.142.412 156.217.320.810 78.108.660.405 78.108.660.405 
Xi mng Song Thao 
- Cong ty 109.585.422.938 54.792.711.469 54.792.711.469 - - 
Techno pro mexpo r-t 
- Cong ty C6 ph'n 87.928.473.803 3.618.301.626 84.310.172.177 75.867.468.383 75.867.468.383 
Lilama Ha Nôi 
- Cong ty C ph'ân 42 .208 .649 .2 11 29.189.005.862 13.019.643.349 42.208.649.211 34.189.005.682 8.019.643.529 
Xi mang Thanh LiOm 
- Cong ty c6 ph'ân 27 .898 .4 16 .296 1.965.848.845 25.932.567.451 26.754.833.921 26.754.833.921 
Lilama 45.3 
- Cong ty c6 phn 25 .085. 543 .998 1.452.137.215 23.633.406.783 24.534.607.517 2.200.827.055 22.333.780.462 
Du tir - Xây dgtng 
Lilama SHB 
- Cong ty C ph'an 34.369.174.732 24.037.128.951 10.332.045.781 23.225.522.601 15.993.090.554 7.232.432.047 
San xuât Soda Chu 
La I 
- Kamadhenu 28.845.370.306 2.530.017.547 26.315.352.759 28.241.018.144 3.467.818.004 24.773.200.140 
Ventures Ltd 
- COng ty C pftân 15.097.651.580 - 15.097.651.580 17.284.679.580 17.284.679.580 
ThOy in Song 
Va ng 
- Cong ty TNHH 11.323 .093. 592 - 11.323.093.592 11.323.093.592 11.323.093.592 
Songsan - Vinashin 

- Ban diOu hành dir 
an ThOy dn Dng 

13 .884. 2 5 1. 578 - 13.884.251.578 13.884.251.578 13.884.251.578 

Nai 5 - Tang Cong 
ty Song Dà 
- Các 1i tung 
khác 

143.927.974.267 38.909.715.363 105.018.258.904 72.798.671.761 32.796.784.901 40.001.886.860 

Cong 983.134.704.486 309.961.771.136 673.172.933.350 492.340.117.098 166.756.186.601 325.583.930.497 

Tai ngày 31 thng 12 nàm 2018, T6ng Cong ty trIch 1p dir phông cho cc khoàn nd xâ'u cn cü' theo quy dinh cCia Thông tu' s6  228/2009/TT-BTC ngày 
07 tháng 12 nm 2009 cüa Bô Tài chInh. Gi g6c là gi tn cc khoàn cong n dä qua han du'dc xac dinh là nd xâu, gia tn có th thu h'Oi cia các khoàn 
nd xâ'u du'dc xac dirih bang gié gô'c ccia các khoán cOng nd trc.t di giá tn dy' phOng. 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiêp theo) 

12. HANG TON KHO 

So cuOi nàm SO dâu nãm 

 

Già gOc 
VND 

Di phOng Giá g6c 

788 .205 .828 

119.543.673.658 

4.499.643.004 
3.611.587.672.146 

1.535.123.623 
5 13 .768. 190 

VND 
Dit phOng 

Hang mua dang di 
dng 

Nguyen lieu, vt lieu 

Cong cu, dung cu 
Chi phI san xuât, 
kinh doanh dO dang (I) 
Thành phm 
Hang hoa 

8 .890 .475 .299 

103.261.875.092 

4.559.534.247 
3 .442 .926 .686.5 13 

2 .439 .855 .706 

2.372.758.284 2.268.146.295 

Cong 3.562.078.426.857 2.372.758.284 3.738.468.086.449 2.268.146.295 

(i) Chi phi san xu5t, kinh doanh dà dang là chi phi cta các Cong trInh sang trong qua 
trinh xây dt,tng. 

Tal ngày 31 thang 12 nàm 2018, chi phi san 
trlrih nhusau: 

xuàt, kinh doanh d dang chi tiê't theo các cong 

Sô'cu6i nàm Södâu nàm 
VND VND 

Nhà may Nhiêt diên Song Hu 1 832.715.073.209 477.905.844.882 

Nhà may Nhiêt diên VOng Ang 1 (ii) 343.240.952.661 336.469.954.123 

Nhà may Nhit diên Barh An Do 215.053.416.575 188.984.394.755 

COng trmnh Xi màng Tan Thang 205.875.585.679 - 

Nhà may Nhit diOn Duyên Hal 3 139.551.319.739 182.439.065.906 

Nhà may Phàn dam A/U Brunel 120.097.099.032 

Nhà may Nhiêt dlên Long Phci 100.129.997.901 50.485.847.034: 

Nhà may BOt giy VNT 19 98.331.004.880 81.760.492.652) 

Nhà may Nhiêt dlên Thai Blrih 2 77.035.752.298 181.579.132.572 

Nhà may Nhiêt diên Vinh Tan 4 185 .162. 597 .808 

Nhà may Nhit diên Vinh Tan 4 m rông 82 .5 14 .679 .452 

Cong trmnh Tram bin ap Long Phii 72 .653 .083.360 

Cong trinh Xi mng Xuân Thành 71. 169 .6 26 .757 252.296.623.908 

Nhà may LQc du Nghi Sdn 145 .703. 170 .75 1 

Cãc cong trinh khác 1.084.559.094.970 1.528.800.547.755 

Cong 3.442.926.686.513 3.611.587.672.146 

(ii) Chi phi san xuât kinh doanh d dang cCia cong trinh Nhà may Nhiêt d1n vOng Ang 1 

tal ngày 31 tháng 12 nam 2018 bao gôm s6 tiên 311.325.722.602 VND th hin gia 
tn thiê't bi T6ng Cong ty thay the' cho chiii d'âu ti! do hOng hoc trong qua trinh vn 
hàrth. 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HO'P NHAT (Tiép 

13. CHI PHI TRA TRUàC 

a. Ngàn han 

theo) 

Sôcuôi nàm 

MAU SO B 09-DN/HN 

Sô'dâu nàm 
VND VND 

Cong cu, dung Cu xugt ding 3.081.415.116 592.361.506 

Chi phi sCa ch&a On tài sn c6 dinh 3.053519.315 

Chi phI trâ truOc ngn han khc 4.710.160.242 2.206.099.699 
Cong 

b. Dài han 

10.845.094.673 2.798.461.205 

COng cu, dung cu xuât diing 62.464.038.338 76.934.853.885 

Chi phIthuê dâ't 31.187.790.378 32.045.368.318 

Chi phI tr truOc dài han cOng trinh Nhà may 8.825.525.291 13.309.861.531 
Nhiêt diên Song Hâu 1 

Chi phi Ian tri 8.305.857.775 14.063.524.395 

Chi phI tra truOc dài han cOng trinh Nhà may 6.032.437.070 7.872.109.932 
Nhiêt dlên Long Phó 

Chênh Iêch xác dinh Iai giá tn doanh nghiêp 2.554.042.243 4.356.467.559 

Chi phi Iäi vay chua phân b6 - 18.440.308.438 

Chi phI trá truOc dài han khac 51.391.612.150 58.772.758.439 

Cong 170.761.303.245 225.795.252.497 

H 
ft 

ft 

ft 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ft 

ft 

ft 

I 
I 
ft 
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP MAU so B 09-DN/HN 

THUYET MINH BAO cAo TAI CHfNH HOP NHAT (Tiê'p theo) 

14. TANG, GIAM TAX SAN CO DTNH  HcU HINH 

Nhà cü'a, 
vat kiên trtic 

May móc, 
thiê't bi 

Phu'dng tiên vn tái, 
thiêt bj truyén dan 

Thiêt bi 
dyng cu quOn ly 

Tâi san 
co dinh khác 

T6ng 

NGUYEN GIA 
VND VND VND VND VND VND 

S6dudâu nàm 1.238.445.475.112 1.083.690.527.450 755.942.265.110 27.605.347.089 55.877.151.628 3.161.560.766.389 
O'áu W xây dçtng cd ban 
hoàn thành 

1.600.362.537 1.600 .3 62 .5 37 

Mua sm môi 472 .387 .400 13.124.460.3 00 82 .578 .000 425.140.711 155 .638 .500 14.260.204.9 11 
Mua al tài san c6 dinh thuê 
tài chinh 

28.9 12.295.143 14.2 18 .045 .442 43.130.340.5 85 

Thanh I, nhLtdng ban (1.953.073.8 15) (13. 195 .5 18.163) (17.362.930.803) (2 .670. 19 1.2 52) (277.166.667) (35 .458 .880.700) 
Giám do mt quyn kim 
sot tal Cong ty con 

(375.5 19.594.897) (163.150.260.434) (36 .966 .897 .407) (744 .280 .469) (5 73 .5 11. 164) (576.954.544.37 1) 

Tang/giam khác (8.262.127.937) 7 .949 .6 53 .458 (3 12 .474.479) 
So du cuôi nám 854.783.428.400 949.381.504.296 715.913.060.342 24.616.016.079 63.131.765.755 2.607.825.774.872 

GJA TRI HAO MON LUY KE 
SO du dâu näm 442.762.016.875 789.120.193.120 605.740.104.608 25.070.483.796 52.113.232.626 1.914.806.031.025 
Khâ'u hao trong nm 49. 176 .632 .698 64.876.265.209 43.546.712.421 1.245.352.152 4.348.099.670 163.193.062.150 
Mua lal tài sOn CO dnh thuê 
tài chlnh 

14.791.910.368 9 .469 .930 .47 1 - - 24.261.840,839 

Thanh l', nhu'dng bOn (1.949.542.268) (13.165.239.3 57) (16.749.288.720) (2.670.191.252) (24 1.653.462) (34 .775 .9 15 .05 9) 
Giâm do mOt quy'ên kim 
soat ti Cong ty con 

(109.364.414.609) (129,668.068.239) (36 .0 13 .3 29 .5 09) (622 .984.577) (5 73 .5 11. 164) (276 .242 .308 .098) 

Giám khac (12 1.045.624) (12 1.045.624) 
SO du cuô'i nãm 380.624.692.696 725.955.061.101 605.994.129.271 23.022.660.119 55.525.122.046 1.791.121.665.233 

GIA TRI CON LAI 
SO di! clâu nàm 795.683.458.237 294.570.334.330 150.20 2.160.502 2.534.863.293 3.763.919.002 1.246.754.735,364 

So di! cuôi nàm 474.158.735.704 223.426.443.195 109.9 18.93 1.07 1 1.593.355.960 7.606.643.709 816.704.109.639 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HOP NHAT (Tiëp theo) 

Giá tn con lai cüa tài san cO dinh hau hlnh ding d àm bào cho phát hành trái phiê'u tal ngày 
31 tháng 12 nm 2018 là 59.030.110.109 VND (ngày 31 thang 12 nm 2017: 77.586.156.601 
VND). 

Giá tn cOn al ti ngày 31 thang 12 nàm 2018 ccja các tài san dJdc sir dung d dam bâo cho 
các khoàn vay là 577.141.437.651 VND (ngày 31 tháng 12 nam 2017: 1.072.522.165.874 

VND). 

Nguyen giá ca tài san cô' dnh hCru hlnh bao g'Om các tài san dä khâu hao hê't nhung van cOn 
sCr dung vOl giá tn là 852.828.290.430 VND (ngày 31 tháng 12 nàm 2017: 717.092.771.155 
VND). 

15. TANG, GIAM TAI SAN CO DINH THUE TAI CHINH 

May móc, 
thiêt bi 

Phu'dng tin, 
vntái 

Tdng 

VND 
NGUYEN GIA 

VND VND 

Sô'du'd'âu nàm 218.054.814.109 85.139.657.824 303.194.471.933 

àu tu' xây dung cd ban hoàn thành 222.259.616 222 .259 .6 16 

Thuê tài chinh trong nàm 26.682.992.700 865 .807 .273 27 .548 .799 .973 

Chuyn sang tài san co dnh hO'u hlnh (28 .898 .805. 143) (14.210.191.442) (43 .108 .996 .58 5) 

Giàm do mat quy'ên kigm soát tai Cong 
ty con 

(2.595.000.000) (17.505.258.659) (20. 100 .258 .6 59) 

So du' cuôi näm 213.466.261.282 54.290.014.996 267.756.276.278 

GIA TR HAO MON LUY KE 
Sô'du'd'âu nàm 51.129.334.918 24.534.812.900 75.664.147.818 
Khàu hao trong nàm 23.027.396,429 9.198.790.634 32.226.187,063 

Chuyn sang tài san co dinh hO'u hInh (14.791.910.368) (9.469.930.471) (24.261.840.839) 

Giám do mat quyën kim soát tal Cong 
ty con 

(509.115.588) (2.965.190.725) (3.474.306.313) 

So' du' cuôi nàm 58.855.705.39 1 21.298.482.338 80.154.187.729 

GIA TR CON LAI 
Sô du' d'âu nãm 166.925.479.19 1 60.604.844.924 227.530.324.115 

SO' du' cuOl nàm 154.610.555.891 32.991.532.658 187.602.088.549 

H 

I 
I 
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16. TANG, GIAM TAI SAN CO D!NH  Va HINH 

Quyên 
sdungdâ1 

Phân mêm 
máytInh 

Bàn quyên, 
bang sang chê 

T6ng 

NGUYEN GIA 
VND VND VND VND 

So du' dâu nàm 25.073.837.047 3.667.167.784 1.868.910.820 30.609.915.651 
Tang trong nàm - 1.526.849.000 1.526.849.000 
Giàm do mt quyën kigm so& tal 
Côngty con 

(2.658.318.000) - (2.658.318.000) 

Sôdu'cuôi näm 22.415.519.047 5.194.016.784 1.868.910.820 29.478.446.651 

GIA TRI HAD MON LUY KE 
S&du'd'âunàm 1.57 1.355.693 1.622.804.006 3.194.159.699 
Khâu hao trong nam 603 .244 .674 139 .857 .201 743.10 1.875 
So di! cuOl nãm 2.174.600.367 1.762.661.207 3.937.261.574 

GIA TR CON LAI 
Tai ngày âu nãm 25.073.837.047 2.095.812.091 246.106.814 27.415.755.952 

Tal ngày cuO'i nãm 22.415.519.047 3.019.416.417 106.249.613 25.541.185.077 

Giá tn con al tai ngày 31 tháng 12 nám 2018 ci.ia các tài san dfdc sCi dung d ám báo cho 

các khoán vay là 5.656.177.835 VND (ngày 31 tháng 12 nám 2017: 5.656.177.835 VND). 

17. TANG, GIAM BAT DONG SAN DAU T1r 

NGUYEN GIA 

Nhà ca, 
vat kiên trüc 

VND 

Sô'du'cTâu nãm 166.937.337.492 

fu tu xây du'ng cd bàn hoàn thành 751.4 10 .391 

SÔ di cu6i nãm 167.688.747.883 

GIA TRI HAO MON LLJY KE 
Sôdu'dâu näm 63.941.453.339 

TrIch khâu hao trong nm 7.240.492.246 

56 du' cuôi nàm 71.181.945.585 

GIA TRI CON LAI 
Tai ngày d'âu nàm 102.995.884.153 

Tai ngày cuôi nàm 96.506.802.298 

Theo quy dlnh tai Chuâ'n muc kê' toán Viêt Nam s6 05 - Bâ't Jdng sen du tu', giá tr hp l cta 

bâ't dông san du tu' tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018 cân duic trinh bay. Tuy nhiên, Tng 

COng ty hiên chu'a xác dinh du'cic giá tn hdp l nay nên giá tn hdp I' ctia bâ't dông san du tu' 

tal ngày 31 tháng 12 nàm 2018 chu'a th.tdc trinh bay trên Thuyê't minh báo cáo tài chInh hdp 

nhâ't. D xác dinh du'dc giá tn hdp I' nay, T6ng Cong ty së phái thuê môt cong ty tu' vâ'n dôc 

lap dánh giá giá tn hdp l cüa bat dông san d'âu tu'. Hiên tal, Tang COng ty chu'a tim u'dc cOng 
ty tu' van phii hdp thu'c hiên Cong VIeC nay. 
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18. CHI PHi XAY DU'NG C BAN D DANG 

So' cuôi näm 

MAU SO B 09-DN/HN 

Sô'd'âu nãm 
VND VND 

Du n Nhà hon hdp cao t'âng ó và lam viêc ti 35.570.711.953 35 .560 .7 11.953 
Qun 9, thành ph6 H'ô ChI Minh 
Du' an khu van phèng T6ng Cong ty tal duOng 
vành dal 3 

4.025.382.349 4.025.382.349 

Du' an d'âu tu' xây dung nhà 0 tai D'àm Bc Giang 3 .727.8 13 .256 3 .727 .8 13 .256 
Khu cong nghiêp Gia Minh - Thiy Nguyen 3 .52 1.805.938 3 .521.805 .938 
Dif an Nhà may chê' tao Thiê't bi Lilama 69.3 Tt' 2 .243 .489 .708 176 .746.457 
Cac cong trinh phu trd 1.110.863.804 1.827.157.279 
Du an Nhà may Thtiy diên Sardeung 39.097.009.103 
Stta cha nhà may cd khI Lilama 45.1 8 .002 .488.274 
Nhà may ket câ'u thép Tuy Ha 2.081.575.175 
Cac cOng trInh khac 3 .382.362.0 13 2 .784.658 .607 
Cong 53.582.429.021 100.805.348.391 

19. DAU TU VAO CONG TY LIEN KET 

SO' cuôi nàm SOdâu näm 

VND VND 
Giá gô'c khoàn d'âu tu' vào càc cOng ty lien ke't 200.562.903.176 182 .923 .204 .600 
Lài liy  k t1t các cOng ty lien kêt 53 .125 .588.584 66.9 34.8 16 .385 

Cong 253.688.491.760 249858.020.985 

Cong ty lien kêt 

S6cuOlnàm Sodeu nim 

GiO gOc 
VND 

GIO th ghi s6 theo 
phudngphOpvOnchO 

sOhu 

GiO gOc 
VND 

GO t ghi s6 theo 
phudngphOpvOnchO 

sO h0u 

Cong ty C6 ph8n Lp may - Thi nghiêrn Cd dn 3.907.800.000 10.394.102.172 3.907.800.000 9.935.149.280 

COng ty C6 ph8n Lilama 45.3 (i) 7.002.100.000 19.528.243,032 7.002.100.000 31.332.542.021 

COng ty C6 ph8n Lilama 45.4 5. 188 .680 .200 5. 188 .680 .200 

COng ty C6 ph5n Td vOn met kO XOy duflg Va 1.100.135.974 1.009.464.032 1.100.135.974 1.052.831.569 
COng nghê Lama 
Cong ty C6 phOn BOt dông sOn Lilama 29.697.241.118 30. 100. 802 .7 32 29,697.24 1.118 30.099.543.50 3 

Cong ty TNHH T vOn Thét kO CIMAS 23.380.334.584 23.425.191.888 23.380.334.584 23.336.554.155 

COng ty C6 phOn Lilama 69.2 (ii) 14.629.473.600 48,706.38 1.190 14. 629 .473 .600 49.158,9 38 .6 12 
COng ty C6 phOn D6u ttlXOy dung Lihma 86. 548 .866 .279 93. 577.865.857 86.548.866.279 93.473,889,000 
COng ty C6 phan Lilama 18.1 10. 200 .000. 000 11.385,254.986 11.468.572.845 11.468. 57 2 .845 
COng ty C6 phOn Lilania 45.1 (iii) 18 .908 .27 1.42 1 15. 56 1. 185 .87 1 
Cng 200.562.903.176 253.688.491.760 182,923.204.600 249.858.020.985 

(I) Giá tn hdp l ctia khoàn du ttf vào cOng ty lien kê't COng ty c6 phn Lilama 45.3 (ma 
c6 phiê'u L43) thidc xac dinh theo gi dóng cüa niêm yê't trên san HNX ti ngày kê't 
th3c näm tài chInh là 4.715.700.000 VND (tai ngày 31 tháng 12 näm 2017 là: 
6.430.500.000 VND). 

(ii) Gia tn hclp l cOa khoán du tu' vào cOng ty lien kêt COng ty C ph'ân Lilama 69.2 (ma 
c6 phiê'u L62) duc xâc dinh theo glé dóng cta niêm yt trên san HNX ti ngày kê't 
thtic nam tài chInh là 24.621.399.000 VND (tal ngày 31 tháng 12 nam 2017 là: 
27.978.862.500 VND). 
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(iii) Trong nm, T6ng Cong ty dä chuyn nhung môt phn vô'n d'âu tu vào Cong ty C 
ph'ân Lilama 45.1 thông qua dà'u gi. Theo do, t' l sO hOu cüa T6ng Cong ty ti Cong 
ty C6 phn Lilama 45.1 giàm tt1 51°h xuông 36%. Tal ngày 31 tháng 12 nm 2018, 
Cong ty C phn Lilama 45.1 là COng ty lien kêt cta T6ng COng ty. 

Ngoài các khoàn d'âu tif vào các cOng ty dã niêm yê't trên cc san HNX và HOSE dudc xc dinh 
gith tn hdp l theo giá dóng cta tai ngày kê't thüc nàm tài chInh, T6ng COng ty chua dánh giá 
giá tn hdp I ctia các khoàn du tu tài chInh cOn lai tal ngày kêt thic nm tài chInh do các quy 
dinh hiên hành chira có huOng dn cv thg v viêc xc dinh gi tn hdp l' ci'ia các khoàn d'âu tit 
tài chInh. 

11 
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20. PHAI TRA NG1fYI BAN 

Sôcuôi nàm Sô'cThu nãm 

a. Các khoàn phài trá nguäi ban ngàn hn 

Giá tn 
VND 

SO có kha nng 
trà nd 

GI tn 
VND 

56 có kha nng 
tra nd 

Doosan Heavy Industries and Construction Co., 1.926.769.087.016 1.926.769.087.016 2.208.116.742.938 2.208.1 16.742.938 
Ltd (Du' an Nhiêt diên Song Hu 1) 

Babcock & Wilcox Beijing Co.Ltd 290 .846 .386 .686 290 .846 .386 .686 284 .649 .625 .056 284 .649 .625 .056 

Lien doanh Tp doàn TOSHIBA và Tap oàn 190 .564 .768 .367 190 .564 .768 .3 67 186.498.162.28 7 186.498.162.287 
SOJITZ 
Maccawber Beekay Pvt.Ltd 87 .3 37 .273 .312 87 .337 .273 .3 12 

Các d51 tu'çng khãc 1.774.634.647.655 1.774.634.647.655 1.424.200.954.720 1.424.200.954.720 

Cong 4.270.152.163.036 4.270.152.163.036 4.103.465.485.001 4.103.465.485.001 

b. Các khoàn phài trâ ngu'c%i ban dài han 
COng ty C6 ph'an Dich vu COng nghiêp LILAMIS 2.231.137.009 2.231.137.009 6.227.769.772 6.227.769.772 
(M ISI) 

Côngty C6 ph'ân Song tàu Va Chê tao thit bi 1.415.708.842 1.415.708.842 5.756.682.167 5.756.682.167 
Lilama 69-3 Ci:ta Ong 

Các d61 tu'dng khac 1.168.659.988 1.168.659.988 28.205.823.207 28.205.823.207 

Cong 4.815.505.839 4.815.505.839 40.190.275.146 40.190.275.146 

Phài trá nguäi ban là các ben lien quan 
(chi tiêt tai Thuyê't minh s6 40) 

68.343.076.892 68.343.076.892 21.307.957.812 21.307.957.812 
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21. NGI%O'I MUA TRA TIEN TRU'CYC 

SO cuôi nàm 

MAU SO B 09-DN/HN 

Sô'dâu nãm 

a. Ngàn han 

VND VND 

ThysenKrupp Industrial 242.292.352.186 18 .066 .555 .795 

Nhân tam (mg t(tT6ng Cong ty Bào higm PVI (I) 150 .700 .200 .000 150 .700 .200 .000 

BQL Du an OTXD trLrc thuôc SO Y té tinh Kiên 146 .428 .56 1.000 290.151.989.000 
Giang 

Cong ty c6 ph'ân Xi mang Ten Thng 106.094.319.655 

Chi nhánh T6ng Cong ty CP Dich vu K9 thuât D'eu 78 .509 .402 .896 74 .7 10 .805 .9 14 
Khi Viêt Nam - Ban dif an Nhiêt diên Long Phó 1 

Hitachi Mitsubishi Hydro Corporation 59 .089 .783 .0 38 4.977.427.863 

COng ty TNHH COng nghiép nàng Doosan Viêt 28 .847 .781.26 1 2 19 .679 .97 1.691 
Nam 

COng ty C6 ph'ân Xi mäng Xuân Thành 134 .685 .443 .5 12 

DO'i tifdng khác 484 .789 .979 .206 694 .678 .6 18.168 

Cong 1.296.752.379.242 1.587.651.011.943 

b. Dài han 

Cong ty C6 phn Than Nüi Béo 13 .294 .560 .79 1 30 .92 1.303 .9 13 

Hitachi Mitsubishi Hydro Corporation 11.937.824.592 22 .255 .9 50 .970 

COng ty C phn Xi mang Xuân Thành 9 .779 .250 .552 7 .546 .570 .705 

Viên nghiên thu cd khI NARIME 5 .100 .030 .000 

Các d6i tifdng khác 2.541.000.000 

Cong 40.111.665.935 63.264.825.588 

Ngu'?%i mua trá tiên tru'âc là các ben lien quan 
(chi tiêt tai Thuyê't minh so 40) 

9.050.294.59 1 

(i) Th hiên khoân nhân (mg trimOc chi phi khac phuc t6n that Rotor c(ia du' an Nhà may 

Nhiêt diên vOng Ang t(rT6ng Cong ty Báo him PVI theo thOa thuân tam thOi giima cac 

be n. 
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22. THUEVA CAC KHOAN PHAI THU/PHAI NÔP NHA NU'cYC 

Sôdâu nàm 
Bü trü' viii $6 

phài flop 
So dã flop thüa 

trong nàm 

Giâm do mat quyên 
kiêm soát tai Cong 

ty con 

MAU SO B 09-DN/HN 

Sf1 cuôi näm 

VND VND VND VND VND 

a. Các khoân phài thu 
Thuê' gi tr gia tng d'âu ra 

Thuê' xuât, nhp khu 

Thuê' thu nhâp doanh nghip 

5.398.989.478 

1.743 .892 .8 12 

13.017.026.000 

292 .396 .0 13 

9 .276 .947 .233 

5 .69 1.385 .49 1 

1.743 .892 .8 12 

22.293.973.233 

Thug thu nhp Ca nhân 525.425.120 525 .425.120 

Thud nhà ât, tiên thuê tâ't 20 .344.604.375 2.784.657.786 17.5 59 .946. 589 

Thuê' bào ye môi trung và câc Ioi thuê' 
kha c 

11.286,984 11. 286 .984 

Cong 41.041.224.769 3.310.082.906 9.569.343.246 47.300.485.109 

Sôdâu nàm 
Sf1 phái nôp 

trong nàm 
Sô'dã thu'cnôp 

trong nàm 

Giàm do mat 
quyén kiêm soát 

tai Cong tv con 
Sf1 cuô'i nàm 

b. Các khoán phái nôp 
Thuê gia tn gia tng dâu ra 

VND 

53.435.287.58 1 

VND 

275 .9 27 .337 .930 

VND 

261.435.493.615 

VND 

10 .855 .82 1.048 

VND 

57 .07 1.3 10 .848 

Thuê' giá trj ga tang hang nhâp khgu 358.116.142.508 3 58 .116. 142 .508 

Thuê xuât, nhâp khu 52.282 .3 23 .752 52 .282 .323 .752 

Thuê' thu nhp doanh nghip 17.869.251.057 35 .948 .702 .6 15 33 .772 .085 .208 1.3 10.158.790 18.735.709.674 

Thug thu nhâp c nhân 2 .3 15 .606 .217 2 1.890.778.287 16 .464 .73 1.084 508 .343 .328 7 .23 3 .3 10 .092 

Thug tài nguyen 686 .88 1.749 1.930.641.05 1 2 .476 .0 18 .703 141. 504 .09 7 

Thue nhà dat, ti'ên thuê dt 1.039.593.000 8.479.503.628 8. 103 .699 .874 1.415.396.754 

Thuê' bâo ye môi trLtng Va CC Ioi 
thuê khác 

8. 185 .032 .342 7.891.395.299 293 .637 .043 

PhI, lê phIvà cc khoán phâi np khâc 18.766.226.689 3 .5 13 .841.458 123 .908 .79 1 1.632.313.494 20.523.845.862 

Cong  94.112.846.293  766.274.303.571 740.665.798.834  14.448.140.757 105.273.210.273 
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23. CHI PHI PHAI TRA 

a. Ngän han 

So' cuài näm So' cTâu näm 
VND VND 

Du an Nhà may Nhiêt diên Song Hâu 1 - PVN 616.877.756.460 356.136.552.577 

Du an Nhà may Nhiêt diên VOng Ang 1 115.594.140.454 119.655.291.132 

DLt an Nhà may Nhiêt dlên Vinh Tan 4 65.841.006.852 9.576.302.280 

Du an Xi mang Xuan Thành 46.344.305.833 - 

Chi phi Ii vay, al trái phiê'u 28.339.280.570 67.170.191.088 

Du an Nhà méy Nhiêt diên Th Blnh 2 16.669.937.307 3.340.456.023 

DLt an Nhà may Thtiy dlên Sdn La 15.016.333.932 15.016.333.932 

Du' an Thiiy dlên Hia Na 6.618.988.250 10.404.006.738 

Du' an Nhà Qu6c hôi, HÔI trung Ba Dlnh 7.423.728.851 10.515.517.676 

Cac d61 tudng khác 163.627.998.281 344.543.134.178 

Cong 

b. Dài han 

1.082353.476.790 936.357.785.624 

Các d61 tudng khac 2.859.986.514 2.859.986.514 

Cong 2.859.986.514 2.859.986.514 

24. DOANH THU CHUA THUC HIEN 

a. Ngàn han 

SôcuO'i näm SOdâu nàm 
VND VND 

Doanh thu cho thuê mat bng nhân tru'óc 4.838.722.838 4.533.185.931 

Cong 

b. Dài han 

4.838.722.838 4.533.185.931 

Doanh thu cho thuê mat bang nhân trL(Oc 87.204.078.599 90.765.724.377 

COng 87.204078.599 90.765.724.377 
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25. PHAI TRA KHAC 

SO cuOl nàm So' dâu nãm 
(Diêu chinh hôi tO) 

a. Ngàn han 
VND VND 

Kinh phi cong oàn 9.165.352.740 11.193.705.127 

Bo higm x hôi, y tê', that nghiêp 59.099.961.499 80,079,125.317 

Läi châm flop tin bào higm 21.459.721.864 16.131.493.894 

Phâi trâ ye c phCn hóa 10.636.293.980 10.636.293.980 

Phi trá kho bac Nhà nu'àc (I) 30.719.805.800 30.719.805.800 

Nhân trng triiOc tiCn chuyn nhudng c6 phCn (ii) 51.919.158.500 - 

Nhân k qu, k' cudc 840.000.000 652.000.000 

Phài trà DÔI cOng trinh 94.000.607.710 84.895.434.519 

Phái trà khác 168.528.858.356 231.783.589.340 

Cong 446.369.760.449 466.091.447.977 

b. Dài han 
Nhân k' qu, k cudc dài han 4.221.309.258 10.823.389.481 

COng 4.221.309.258 10.823.389.481 

Phài trà khác là các ben lien quan 
(chi tiêt tai Thuyêt minh so' 40) 

306.264.728 87.702.770 

     

     

(I) Thg hiên s6 tiCn dã giâi ngân tt tài khon cia T6ng Cong ty tal Kho bac Nhà nifOc cho 

COng ty C phn Lilama 18 nhâm ho trd di di vn phOng lam viêc và xây dung nhà 

hOn hdp cao fang tal Quân 9, Thành ph6 Ho Chi Minh. 

(ii) Th hiên sô ti'ên nhân tif cac nhà du tu tráng giá theo kê't qua ban dâ'u giá ph'ân 

v6n ctia T6ng COng ty tai Cong ty Cc ph'ân Lilama 69.2 tuy nhiên chua hoàn tat th 

tuc chuyn quyCn sO htu chttng khoán tai ngày 31 tháng 12 nam 2018. 
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26. VAY vA N THUE TAI CHIN H NGAN HAN 

Sô'dâu nâm Trong nãm Sô'cuôi nàm 
VND 

Giátri So' cO khà n8ng 
tra nd 

Vay ngn han 3,387.950.083.476 3 .387 .950. 083 .476 

- Vay ngân hang 3.343.564.130.617 3.343.564.130.617 

- VaydôiWdngkhác 44.385.952.859 44.3 85,952.859 

Vay dài hn den hn trâ 71.949.972.898 71.949,9 72 .898 

Nd thuê tài chInh dài han den 58.002.166.307 58 .0 02. 166 .307 
hantrâ 

Thng 

5 .3 28 .72 1.805 .2 20 

5.288.107,005,220 

40.6 14,800.000 

34.5 67 .629 .852 

46.984.363.142 

Giam 

5. 194 .937 .493 .349 

5.156.972.560.404 

3 7.964.932.945 

78.174 .6 15 .747 

57.594.305.500 

VND 
Gim do mat quyOn kiê'm 

soát tal cong ty con 

266.633.605.945 

252.304.421.890 

14.32 9.184.055 

2 .27 1.057 .453 

GI tn 

3.255,100,789.402 

3.222,394.153,543 

32.706,635,859 

28.342,987,003 

45,121,166,496 

VND 
SO có khâ nng 

tra nd 

3.255.100.789.402 

3.222.394.153.543 

32.706.635.859 

28.342.987.003 

45.121.166.496 

Cng 3,517.902.222.681 3.517.902.222.681 5.410.273.798.214 5.330.706.414.596 268.904.663.398 3.328.564.942.901 3.328.564.942.901 

27. VAY vA NY THUE TAI CHIN H DAI HAN 

Sô'dâu nàm Trong nm So' cuôi nàm 
VND VND VND 

Giá tn SO cO khâ nng Tng GiOm Giâm do mat quy'ên kim Giá tn SO' cO khà nàng 
tra nd soát tai cOng ty con trO nd 

Vaydàihn 179 .948 .448 .044 179 . 948 .448 .044 12,583,837,496 39.566.149.524 130 .5 55 .7 86 .0 67 22 .4 10. 349 .949 22 .4 10 .349 .949 
- Vayngânhàng 74,612,396,088 74.612.396.088 9.504.037.496 39.566.149.524 22.316.324.387 22.233.959.6 73 22.233.959.6 73 

- COng ty Mua ban ndvà Tàisàn tOn 105.159.661,680 
dong doanh nghiêp 

105.159.661.680 3 .079.800.000 108,239.4 61.680 

- Vay dô'i tudng khác 176.390.276 176.390.276 176.390,276 176.390.276 

Nd thuê tài chInh dài han 7 1.273 .556 .627 7 1.273.556.627 23 .895 .996 .280 46 .63 1. 106 .76 1 2.618.621.329 45 .9 19 .824 .8 17 45 .9 19 .8 24 .817 

Trái phiêj phat hành 582.9 19,796.367 582.9 19,796,367 4 .593 .785 .457 202 .0 00 .0 00 .000 385.513.581.824 3 85 .5 13 .581.824 

834. 14 1.80 1.038 834. 141.80 1.038 4 1.073 .6 19.233 288.197.256.285 133.174.407.396 453 .843 .756.590 453.843.756.590 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiêp theo) 

Các khoán vay, n thuê tài chInh dài han và trái phiê'u phát hành thidc hoàn trà theo I!ch  biu 
sau: 

Trong yang môt näm 

Trong nm thá hai 

Tr nàm thCt ba ê'n nm thC! nm 

Sau nm nm 

28. THUE THU NHAP HOAN LAI PHAI TRA 

Sôcu6i näm Sôdâu nàm 
VND 

73 .464.153 .499 

140 .548. 122.584 

VND 

129.952.139.205 

2 17.987.160.294 

313.209.762.940 616 .068 .769 .678 

85 .87 1.066 85 .87 1.066 

527.307.910.089 964.093.940.243 

73.464.153.499 129.952.139.205 

453843.756.590 834.141.801.038 

Sôcuôi nàm Sô5âu nàm 
VND VND 

20% 20% 

76.207.038.884 66.046.404.176 

(13.425.932.741) (4.530.309.671) 

62.781.106.143 61.516.094.505 

Trif: S phái trá trong yang 12 thng 
(thrdc trinh bay phn nd ngn han) 

S6 phài trá sau 12 tháng 

Thuê' suât thug TNDN sCt dung d xc dlnh gi tn 
thug thu nhp hon Ii phài trà và tài sn thuê 
thu nhâp hoän al 

Thuê' thu nhp hon al phi trá phát sinh tit các 
khoán chênh Iêch tam thai chiu thuê' 

S5 bà trif vài tài san thuê' thu nhâp hoän al 

Thuê thu nhâp hoãn Iai phài trà 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HOP NHAT (Tiê'p theo) 

29. VÔNCHUSO'HU'U 

Thay di trong v6n chCi s hüu: 
Vô'ngóp 

ca chü si hCu 
VOn khác 

cüachüsOhü'u 
Chênh tech 
dánhgiáIi 

tàisán 

Chênh tech 
t giá hôi doái 

QuâutL( Qu khácthuôc 
phát trin vOn chü sO hiu 

ldi nhuân 
sauthuê' 

chi!a phân phô'i 

Ldi Ich c6 dông 
không kim soát 

T6ng 

VND VND VND VND VND VND VND VND VND 

So' d( âu nàm truc 
(Oiêu chinh hôi t6) 

797.261.040.000 17.000,794,304 (1.310.518.885) 162,702,887.066 8.026.351.998 202.324.998.232 671.253 .550 .94 1 1.857.259.103.656 

Li nhun trong n8m - 248,835,090.349 18 .701.2 18. 877 2 67 .536 .309 .226 

Ph8n phOi Idi nhun 529,213.757 49.535.922.190 1.599.135.342 (51.664.271.289) (44 .699 .64 1) (44 .6 99 .641) 

Thch Qu khen thuOng, phc (37.700.421.924) (10.797.133.606) (48 .497 .5 55 .53 0) 
Ii 

Chin c6 tc bng Uên mt (17.938.373.400) (18. 87 6 .0 60 .200) (36.8 14 .433 .600) 

Thay di do giàm t Iê sO hQu 
khoândâutu 

(93.048.231) 1,747,576,513 (13.736.704.249) (1.823.305.350) 13,905,481.317 (112.370.597.858) (112. 370 .5 97 .858) 

Diêu chinh khác 45 .589 .400 8 .047 .624. 29 1 (12.898.212.671) (4 .804 .998 .980) 

SOdud8u nàm nay 
(DiêuchinhhOitO) 

797.261.040.000 17.482,549,230 437,057,628 198,502,105.007 7,802,181,990 365,810,127.576 534,968,065.842 1,922,263,127.273 

Litrongn8m - (170.350.353.637) (19.435.500.222) (189.785.853.859) 

Chénh tech tj gi do chuyn 
diOng ti8n bo co 

(5.981.346.488) (5 .98 1.3 46 .48 8) 

COng ty con 18ng vOn trong 
n9n 

441.090.000 44 1.090.000 

COng ty con giám vOn trong 
n5m 

- (8.960.000.000) (8 .960 .000 .000) 

Thay di tài sOn thu9n khi (78 .870 .647) 78 .870.647 
CO ng ty con tO ng vOn 

Thay d6i do thoOl vOn tai cong 
ty con 

(51.961.812.704) (1.167.970.849) (287.571.910) 54,401,552.445 (58.073.801.096) (57.089.604.114) 

PhOnphOiIinhun 28,108,986.875 96,397.397 (28 .205 .384 .27 2) 

Trich Qu khen thuOng, phOc (14.878.911.069) (5.706.792.680) (20.585.703.749) 

Chin c6 ttc bng tiên met (47.835.662.400) (10 .824 .083 .967) (58.659.746.367) 

Diëu chinh khOc 154.772.149 (6 .770 .036) 148 .002.113 

S6thcu6inàm nay 797.261,040,000 17,482,549.230 (51,524,755.076) (5.981.346.488) 225,443,121.033 7,611,007.477 159,017,270.145 432,481,078.488 1.581.789.964.809 
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THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH HYP NHAT (Tiê'p theo) 

(I) Chia cc tttc bang ti'ên mt tal Cong ty me T6ng Cong ty ghi giâm vào di nhuân chifa phàn ph6i trên bào cào tài chInh hp nhà't là c6 t1rc 

nàm 2017 1udc chia theo Nghi quyêt sô 426/NQ-HQDT ngày 24 thàng 10 nm 2018 ctia Hôi d'Ong Quàn trl T6ng COng ty. C6 tc dtfc chi 

trá t" Iê 6% bang ti'ên t nguôn Idi nhuân chua phân phOl tai ngày 31 thàng 12 nm 2017 trên báo cào tài chInh riêng ccia cOng ty me. Chia 

c6 tttc tai CC Cong ty con là c6 titc bang tiên thtc chia theo cãc Ngh quyêt cüa Hôi d'ông Quàn tn càc cong ty con và ghi giàm vào Idi Ich c6 

dOng không kim soát trên báo cào tài chmnh hdp nhâ't. 

Ce phiêu So cuô'i nàm So dâu nãm 

SO lu'dng c6 phiê'u cia bàn ra Cong ch6ng 79 .726. 104 79.726.104 

- c6ph1e'uph6thông 79.726.104 79.72 6.104 

SO hfdng c6 phiê'u dang kru hành 79 .726. 104 79.726.104 

- c6 phi&i phô thông 79.72 6.104 79.72 6.104 

Von di'êu Iê 

Theo Giâ'y chitng nhn dng k' doanh nghiêp thay d61 'an 2 ngày 06 thàng 4 nàm 2016 do SO Kê' hoach và D'àu tu thành phO' Ha Nôi cap, vOn diêu 

Iê cUa T6ng COng ty là 797.261.040.000 VND. Tai ngày 31 thàng 12 nàm 2018, vOn diêu lê d 

Sô'cuôi nàm 

dudc các c6 dOng gop dti nhLt sau: 

Sô'dâu nãm 

Co dông Vô'ndãgóp Sô'Iu'cing % Vôndãgóp Sôlu'dng % 

VND C6 phiê'u VND C6 phiOu 

Bô Xây drng 780.324.040.000 78.032.404 97,88 780.324.040.000 78.032.404 97,88 

Các c6 dOng khàc 16.937.000.000 1.693.700 2,12 16.937.000.000 1.693.700 2,12 

Cong 797.261.040.000 79726.104 100 797.261.040.000 79.726.104 100 

Theo Quyê't dinh sO 593/QD-SGDHN ngày 09 tháng 8 nam 2017 và Thông báo sO' 1031/TB-SGDHN ngày 09 tháng 8 nam 2017 cüa SO Giao dch 

chtng khoàn Ha NÔI, cO phiu ciia T6ng COng ty Lap may Viêt Nam - CTCP dtfc giao dich trên th tru'Ong UPCoM (thuôc SO Giao dich chüng khoàn 

Ha Nôi) vOl ma chCi'ng khoàn là LLM, sO lifdng chitng khoán dng k' giao dich là 79.726.104 c phiê'u, mênh giá 10.000 VND/c6 phiêu, giá tn chiThg 

khoàn dàng k giao dich là 797.261.040.000 VND, ngày giao dich d'àu tiên là ngày 16 thàng 8 nàm 2017. 

-
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiêp theo) 

30. KHOAN MUC NGOAI BANG CAN DOX KE TOAN HOP NHAT 

Ngoai tê các Ioai 

Sô cuôi nàm So dâu näm 

Do Ia M (USD) 44.352.545,94 50 .099.496 

Euro (EUR) 22 .417,03 61.164 

Yen Nhât (JPY) 5.109 5.109 

D'Ong RUB (RUB) 39,17 428.764 

DO a Brunei (BND) 3 14. 630,89 

31. BÔ PHAN THEO LINH VU'C KINH DOANH VA BÔ PHAN THEO KHU VIJC DIA LY 

Bô phn theo Iinh vuc kinh doanh 

Trong nám, hoat ông chü yê'u cCia T6ng Cong ty là thi cong 1p dat thiêt bi may móc, xây 

dung cOng trinh. Do do, T6ng COng ty khOng trinh bay báo cáo bô phan theo linh vuc kinh 
doanh. Doanh thu, giá vOn d dudc trInh bay chi tiê't theo doanh thu và giá vOn bàn hang và 

cung cO'p dich vu tal Thuyêt minh sO 32 và Thuyê't minh sO 33. 

B phân theo khu vi.c dia ly 

Hoat dông kinh doanh ngoài lành th6 Viêt Nam mOl phát sinh trong nàm nay, tuy nhiên chifa 

phát sinh doanh thu trên báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hdp nhâ't, hoat dông san xuât 

và kinh doanh cCia T6ng COng ty chCj yOu thuc hiên trên Iành th Viêt Nam. Do do, Tang COng 

ty không trinh bay báo cáo bô phân theo khu vuc dia l. 

32. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VV 

Nàm nay Nãm trc 

VND VND 
T6ng doanh thu ban hang và cung cap dlch vu 13.362.829.440.849 19.196.516.907.729 

Trong do: 

Doanh thu hdp dông xây Ip, chO tao thiêt bi 13.134.027.881.910 18.692.328.103.590 

Doanh thu bàn hang hóa 180.678.360.850 285.479.003.329 

Doanh thu cung cap dich vu 45.727.395.551 203.775.592.286 

Doanh thu kinh doarih bt dông san 13.387.159.23 1 

Doanh thu hoat dông khác 2.395.802.538 1.547.049.293 

Các khoán giám tr( doanh thu 

Doanh thu thuân ye ban hang và cung cap 
dich vu 

13.362.829440.849 19.196.516.907.729 

Doanh thu vdi các ben lien quan 
(chi tiêt tai Thuyêt minh sO 40) 

16.272.297.149 6.070.852.159 

44 



TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HOP NHAT (Tiêp theo) 

33.  GIA VON HANG BAN vA DICH VV CUNG CAP 

Nãm nay Nàm trudc 

Giá von hoat ông xây Ip, chê' tao thiêt bi 

Giá v6n hang ban 

Giá v6n dich vu d cung câ'p 

Giá von kirih doanh bat ông san 

Gá vO'n hoat dông khác 

VND 

12.487.900.637.434 

168 .813 .083 .573 

29 .745 .571.9 04 

1.8 17 .742 .682 

VND 

17 .535 .437 .259 .032 

243 .599 .990 .063 

169.391.007.077 

9.126.144.439 

71.534.960 

Cong 12.688.277.035.593 17.957.625.935.571 

34.  CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 

Nãm nay Nàm tru'óc 
VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 2.308.917.682.825 1.991.077.904.610 

Chi phi nhân cOng 1.567.268.534.384 2.091.181.901.662 

Chi phi khâ'u hao tài san cO dlnh, bt ông san 
duttfvà phân b6 lithê'thudng mai 

209.626.036.618 251.853.345.550 

Chi phi dif phOng 324.536.705.462 83.378.459.185 

Chi phi dich vu mua ngoài 1.328.258.607.111 2.576.291.960.319 

Chi phi thuê th'âu phu 7.012.654.283.055 11.749.157.179.496 

Chi phi khác bng tiën 159.102.563.727 262.368.533.226 

Cong 12.910.364.413.182 19.005.309.284.048 

35.  DOANH THU HOAT DÔNG TAI CHINH 

Nàm nay Nàm tru'dc 
VND VND 

Li ti'ên giil, lãi cho vay, tral phiêu, tin phiê'u 52 .086.495.907 57 .204.7 17 .793 

Lài thanh I cc khoan ciâu tu tài chInh 64.960 .576 .52 1 15 .685 .095 .393 

Li chênh lêch t' gi 58.496.732.922 124.066.099.587 

Doanh thu hoat dông tài chinh khac 635 .056 .850 1.106 .3 59 

Cong 176.178.862.200 196.957.019.132 

36.  CHI PHI TAI CHINH 

Nàm nay Nàm tru'óc 
VND VND 

Läi tiên vay, al trái phiêu 344.648.783.993 475.351.646.872 

Lô thanh l các khoan d'âu tLr tài chInh 2.414.090.550 23.466.378.333 

Lô chênh lêch t giá 43.395.320.641 114.112.557.701 

Dli phOng giàm giá chttng khoán kinh doanh, 
t6n thât dau ti! và al cho vay khO dôi 

3.338.978.164 42.116.216.813 

Chi phi tài chinh khác 3 .632 .781.443 5 10 .455 .278 

Cong 397.429.954.791 655.557.254.997 
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145.166.563.047 

1.426.410.164 

3.379.142.445 

18.434.342.980 

341.83 1.139.850 

3 .43 1.89 1.098 

25 .559 .359 .442 

62 .697 .397 .3 16 

174.771.954.187 

2 .459 .943 .555 

691.815.041 

17.033.577.092 

125 .9 53 .9 57 .862 

1.801.186 .93 1 

30 .394.170 .09 5 

85.492.810.668 

601.926.246.342 438.599.415.431 

980 .0 12 .0 00 947.124.000 

483 .549 .858 413 .202 .839 

2 14.453 .770 101.700 .9 5 1 

1.678.015.628 1.462.027.790 

TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT (Tiêp theo) 

37. CHI PHI BAN HANG vA CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP 

  

 

Nàm nay 

 

Nàm trdc 

   

    

VND VND 
Các khoán chi phi quân ly doanh nghiêp 
phát sinh trong nãm 
Chi phi nhân viên quàn F' 

Chi phi vat lieu quân I' 

Chi phi dô dCing van phàng 

Chi phi khâu hao TSCD, phân b6 ldi the' thLtdng 
mai 

Chi phi du phàng phài thu khó dài 

Thuê', phi và lê phi 

Chi phi dich vu mua rigoài 

Chi phi khác 

Cong 

Các khoán chi phi ban hang phát sinh trong 
nàm 
Chi phi ktdng và các khoán trich theo lLrdng 

Chi phi nguyen vat lieu, cong cu dung cu, khâ'u 
hao 
Chi phi bàn hang khác 

COng 

38. CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP 

Chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp hiên hành: 
Nãm nay 

VND 
Nàm tru'dc 

 

VND 

- Chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp tInh trên 
thu nhâp chiu thue' nàm hiên hành 

- Di'êu chinh chi phithuêthu nhâp doanh nghiêp 
càc nam truc vào chi phi thuê' thu nhâp doanh 
nghiêp nam hiên hành 

T6ng chi phi thuë thu nhâp doanh nghiêp 
hiên hành 

30 .606 .424 .3 73 26 .244 .536 .902 

4.986.298.845 5 27 .569 .7 10 

35.592.723.218 26.772.106.612 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H HOP NHAT (Tiêp theo) 

Chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp hiên hành trong nàm thfc tInh nh sau: 

Nàm nay Nàm tru'dc 
VND VND 

(Lô)/Idi nhuân trudc thuê' 

Trà: 

- Lô nàm truc chuyé'n sang 

- Thu nhâp không chiu thuê' 

- Các khoán chênh /êch tam thôl 

Công: 

- Các chi phI không dutic trCf 

- Các khoán lam tang thu nhp chiu thuê' 

- Các khoàn chênh Iêch tam thai 

Thu nhâp chiu thuê' nàm hiên hành sau diêu 
chinh 

- Lô cüa cong ty con 

Thu nhâp chiu thuê' nàm hiên hành 

Trong do: 

Thu nhâp chiu thue'sugt22% 

Thu nhâp chiu thuê'suâ't 20% 

Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp tInh trên 
thu nhâp chiu thuê' nãm hiên hành 

Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hoãn Iai: 

- Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hoãn al 
phát sinh tà các khoán chênh Iêch tam thOl phâi 
chiu thuê 

T6ng chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp 
hoãn Iai 

(152.935.915.549) 353.748.495.871 

9.1 95.535.944 105.436.762.315 

4.895.263.995 1.188.499.537 

- 296.064.598.600 

56.448.256.170 85.848.578.757 

23.773.663.602 29.038.635.353 

24.745.085.624 

(62.059.710.092) 65.945.849.529 

(215.091.831.959) (65.244.905.983) 

153.032.121.867 131.190.755.512 

319.290.000 

153.032.121.867 130.871.465.512 

30.606.424.373 26.244.536.902 

Nàm nay Nàm trudc 

VND VND 

1.257.215.092 59.440.080.033 

1.257.215.092 59.440.080.033 

Cong nd tiêm tang ye thué' thu nhâp doanh nghiêp: 

Theo Nghi dinh s6 20/2017/ND-CP ngày 24 tháng 02 nm 2017 cua Chinh phi quy dlnh v'ê 

quàn l thuê' d61 vol doanh nghiêp có giao dich lien kê't ("Nghi dinh 20"), t6ng chi phi li vay 

phát sinh trong k'' cia nguäi nôp thuê' dudc trCr khi xác dinh  thu nhp chu thuê' thu nhâp 

doanh nghiêp khOng vttt qua 20% ct)a t6ng di nhuân thun t hot dông kinh doanh cong 

vOl chi phi läi vay, chi phi khâu hao trong ks'. Thuc tê, Tang COng ty có phát sinh giao dich 

lien kê't nhung khOng có giao dich vay tiCn vOl ben có quan he lien kt. Ngày 02 tháng 3 nm 

2018, T6ng COng ty dà có Cong van sO 192/TCT-TCKT gui BO Tài chInh trinh bay tlnh hInh 

thuc te' cüng nhu' cac khó khän, vtidng mc khi ap dung Nghi dinh 20 và kiê'n nghi BO Tài 

chinh xem xét d'ê xuâ't ChInh phü sita d61 chInh sàch phà hdp vOi dc thu cua t1(ng Iinh vc 

kinh doanh däc biêt là linh vuc xày 1p, chê tao cd khI. Dê'n thOl dim phát hành báo cáo tài 

chinh hdp nhâ't nay, chua có trâ 101 chInh th6c cua các cd quan có thgm quyCn, theo do Ban 

T6ng Giám d5c T6ng COng ty quyê't dlnh chua loi trà chi phi lài vay vifdt mii'c quy dinh khi 

xác dlnh thu nhâp chiu thug thu nhâp doanh nghiêp theo quy dinh tal Nghi dinh 20 nêu trên. 
T6ng COng ty xác dinh dày là khoán cong nc thuê tiCm tang chua chac chän. Viec diCu chinh 

(nê'u có) Se duic Tng COng ty thitc hiên khi có huOng dan chinh thác ttt các cd quan có thgm 

quy'ê n. 
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(170.350.353.637) 248.835.090.349 

(13.94 1.976.074) (14.878.911.069) 

(184.292.329.711) 233.956.179.280 

79 .726.104 79 .726 .104 

(2.312) 2.934 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiê'p theo) 

39. (LO)/LAI CO BAN TREN CO PHIEU 

Viêc tInh toán (Iô)/lãi cd bàn trên c6 phiê'u cho nám tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nám 
2018 dua trên s6 Idi nhuân thuôc v c6 dông s hOu c6 phiê'u ph6 thông và s6 ludng blnh 
quàn gia quy'ên cia s6 c6 phiêu ph thông dang ftru hành trong nm, cu th nhu sau: 

Nàm nay Nàm tri.tóc 
(Trinh bay lal) 

(Lô)/Içi nhuân trong nàm phãn 1,8 cho các c6 dông 
sf hc?u c6 phiê'u ph6 thông cüa Cong ty m (VND) 

TrIch Qu khen thuông, phác ldi t Idi nhuân cüa cong 
ty me và các cong ty con (I) 

(Lô)/Idi nhun dung d tInh (Iö)/Iãi cd bàn trên c6 
phiêu (VND) 
So c6 phiêu ph6 thông dang Iuu hành blnh quân trong 
nàm (c6 phiêu) 
(Lô)/Iai Cd bàn trên c6 phiê'u (VND/c6 phiêu) 

(I) Li cd bàn trên c6 phiê'u nm truàc dttdc trinh bay al theo s6 thu'c té' trIch Qu khen 
thdng, phic di trong nm nay tt1 di nhun con al nàm trtiOc (sO trinh bay trên báo 
cáo tài chInh hdp nhà't cho nàm tài chInh ke't thic ngày 31 tháng 12 nám 2017 là 
2.629 VND/c6 phiOu). T6ng Cong ty uOc tInh sO trIch Qu9 khen thifOng, phác li cho 
muc dIch tInh läi cd bàn trên c6 phiê'u cho nàm tài chInh kê't thác ngày 31 tháng 12 
nám 2018 dua trên t" lê du kiên trIch Quç? khen thu'Ong, phiic li t li nhun sau 
thuê nàm 2018 cüa Cong ty me và céc Nghi quyêt Dal hôi d'ông c6 dông nm 2019 
ciia các cong ty con. 

40. NGHIEP vu vA SO DLc vth CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sách các ben lien quan có giao dich và so' dii chá yêu trong nám: 

Ben lien civan 

Cong ty c6 phn Lap may - ThI nghiêm Cc diên 
Cong ty c6 phn Lilama 45.3 
Cong ty c6 phn Lilama 45.4 
Cong ty c6 phn Tu van Thiêt k Xây du'ng và Cong nghê Lilama 
Cong ty C6 phn Bt dông san Lila ma 
Cong ty TNHH Tu' van ThiOt kO CIMAS 
Cong ty c6 phn Lilama 69.2 
Cong ty C6 phn Du tu' Xày du'ng Lilama 
Cong ty C6 phn Lilama 18.1 
Cong ty c6 phn Lilama 45.1  

MOi civan he  

Cong ty lien kêt 
Cong ty lien kOt 
Cong ty lien kêt 
Cong ty lien kêt 
COng ty lien kêt 
Cong ty lien kOt 
Cong ty lien ket 
Cong ty lien kêt 
Cong ty lien kOt 
Cong ty lien ket 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiêp theo) 

Trong nám, T6ng Cong ty và các cong ty con cia có giao djch chà yOu vol các ben lien 
quan nhi.fsau: 

Nàm nay Nàm tru'c%c 
VND VND 

Ban hang và cung cap dch vu 16.272.297.149 6.070.852.159 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 45.1 5.940.180.594 - 

Cong ty C6 phn Lilama 69.2 9.474.949.748 - 

COng ty C6 phn Lp may - ThI nghiêm Cd diêri 433.079.093 430.040.938 

COng ty C6 phn Bâ't ông san Lilama 239.311.927 270.809.544 

COng ty C phn Lilama 45.3 166.599.264 5.326.804.925 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.4 18.176.523 43.196.752 

Mua hang 220.150.007.072 124.590.606.923 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.2 89 .76 1.325 .144 

COng ty C phn Lilama 18.1 70. 152 .630 .278 

COng ty C6 ph'ân Lp may - ThI nghiêm Cd dn 46.698.811.040 83.248.604.368 

COng ty C6 phn Lilama 45.1 13.821.012.470 - 

Cong ty C6 ph'an Lilama 45.4 15 .092 . 154. 152 

COng ty C ph'ân Lilama 45.3 (283.771.860) 26.249.848.403 

Co tüc du'dc chia 714.000.000 889.925.000 

COng ty C ph'an Lap may - ThI nghiêm Cd d1n 379 .925 .000 

COng ty C6 ph'ân Lilama 18.1 714.000.000 510.000.000 

Lãi cho vay 11.829.821.723 2.544.722.949 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.3 2.498.864.472 2.544.722.949 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.1 9 .330 .957 .25 1 

Nãm nay Nám tru'dc 
VND VND 

Thu nhâp cia Hôi d'Ong Quán tn Va Ban T6ng 3.280.000.000 4.050.900.000 
Giám 6c 

M H 

rr 

NI 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiê'p theo) 

So du chu yêu vol các ben lien quan t?i  ngày kêt thóc näm tài chInh nhu' sau: 

Sô'cuôi nàm Sô'd'âu nàm 
VND VND 

Phài thu ngän han cüa khách hang 30.935.875.354 3.798.023.156 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 45.1 23.821.677.167 - 

COng ty C6 phn Lilama 45.4 3.316.883.079 - 

COng ty C ph'ân Lilama 45.3 2.595.129.122 2.611.629.122 

COng ty C6 phn Lilama 69.2 1.102.219.944 1.169.894.034 

COng ty C6 phn Lp my - ThI righiêm Cd diên 42.900.000 16.500.000 

COng ty C6 phn Bat dông san Lilama 40.566.042 

COng ty C6 phn Du tu Xây du'ng Lilama 16.500.000 

Ngudi mua trá tiên truc 9.050.294.591 

COng ty C6 phn Lilama 45.3 - 9.050.294.591 

Phài thu ye cho vay ngàn han 156.671.243.488 38.455.383.043 

COng ty C6 phn Lilama 45.1 127.425.130.046 - 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.3 25.624.278.455 26.754.833.921 

COng ty c phn D'âu tu Xây du'ng Lilama 3.621.834.987 11.700.549.122 

Phái thu ngàn han khác 22.605.842.949 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.1 17 .079 .7 16 .908 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.4 3.13 1.988.200 

COng ty C6 phn Lilama 45.3 2 .274. 137 .841 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 18.1 120 .000 .000 

Phài trá ngu'cii ban 68.343.076.892 21.307.957.812 

COng ty C6 phn Lilama 18.1 39. 10 1.397 .380 

Cong ty C6 phn Lp may - ThI nghim Cd diên 15.394.113.663 15.354.367.247 

COng ty C6 phn Lilama 45.1 7.505.949.272 - 

COng ty C ph'ân Lilama 69.2 4.658.632.500 - 

COng ty C6 phn LUama 45.3 1.677.700.369 5.536.040.907 J HAN 

COng ty C6 phn Lilama 45.4 417.549.658 IE 

Cong ty C6 phn âu tu' Xây dLtng Lilama 5.283.708 - 

Trà trudc cho ngu'di ban ngän han 60.716.515.494 32.468.431.348 

COng ty C6 ph'ân LUama 45.1 42 .759 .009 .927 

COng ty C6 phn Lilama 45.4 11.431,018.327 10 .43 1.0 18 .3 27 

COng ty C phn Lilama 69.2 2.993 .778 .35 1 18 .9 13 .402 .4 18 

COng ty C6 phn Lilama 18.1 1.855.569.997 

Cong ty C6 phn Lilama 45.3 1. 194.444.892 3.124.010.603 

Cong ty C6 phn Lp may - ThI nghiêm Cd diên 482 .694 .000 
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Sôcu61 nàm Sô'dâu nãm 
VND VND 

Pháitrâ khác 306.264.728 87.702.770 

Cong ty C ph'âri Lilama 45.1 165.080.864 - 

Cong ty C6 phn Lilama 45.3 30.397.440 15.198.720 

Cong ty C6 phân Lilama 45.4 28.897.544 1.517.000 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.2 21.702.000 28.747.050 

Cong ty C6 phn Lap may và thI nghiêm Cd dlên 17.946.880 

Cong ty C6 phOn Bâ't ông san Lilama 42.240.000 42.240.000 

41. SIJ KIEN SAU NGAY KET THUC NAM TAI CHINH 

Ngày 25 thàng 01 näm 2019, T6ng COng ty dä hoàn thành viêc thoài toàn bô ph'ân vOn gop 

(tifdng irng 33% vOn d]'êu lê) ti Cong ty TNHH Tti vâ'n Thiêt k CIMAS theo phudng thitc thOa 

thuân. Theo do, k tit ngày 25 thàng 01 nàm 2019, Cong ty TNHH Tu vn Thiê't kt CIMAS 

khOng cOn là Cong ty lien ket ciia T6ng COng ty. 

Ngày 14 thàng 02 nàm 2019, T6ng Cong ty dä hoàn thành vic thoài toàn bô 3.730.515 c 

ph'ân sO hOu (tudng 1tng 44,96% vOn diêu lê) tai Cong ty CO ph'àn Lilama 69.2 theo phdng 

thtrc bàn dâ'u già. Theo do, k t ngày 15 thàng 02 nàm 2019, Cong ty CO ph'ân Lilama 69.2 

khOng cOn là cong ty lien ke't cOa TOng Cong ty. 

Ngày 26 thàng 02 nàm 2019, TOng COng ty d bàn dâ'u già thành cOng d chuyn nhudng 

1.488.600 cO ph'ân sO hau (tifdng ng 15,05% vOn di'êu lê) tal COng ty CO phn Lilama 10. 

Càc nhà dâu tu tráng già dä hoàn tat viêc nôp tin và TOng COng ty dang thuc hiên càc thO 

tuc d chuyOn quyn sO hO'u chitng khoàn cho càc nhà dâu tu. 

Ngày 26 thàng 02 nàm 2019, TOng Cong ty d bàn dâ'u già thành cOng d chuyn nhudng 

2.518.454 cO ph'ân sO hOu (tudng tng 30,42% vOn diêu lê) ti Cong ty CO phn Lilama 69.3. 

Càc nhà d'âu tif tráng già dä hoàn tat viêc flop tin Va TOng COng ty dang thuc hiên càc thO 

tuc dO chuyOn quyën sO h&u chtThg khoán cho càc nhà du tu. 

Ngày 26 thàng 02 nàm 2019, TOng Cong ty dä hoàn thành viêc thoài toàn bO 13.005.032 CO 

phn sO hau (ttfdng itng 79,98°h vOn diëu lé) tai COng ty CO phn Lisemco theo phudng thtc 

bàn dâ'u già. Theo do, kO tif ngày 26 thàng 02 nàm 2019, COng ty CO phn Lisemco khOng cOn 

là cOng ty con cOa TOng COng ty. 

Ngày 08 thàng 3 nàm 2019, TOng Cong ty dâ bàn dâ'u già thành cOng dO chuyOn nhudng 

750.000 cO ph'àn sO hüu (tu'dng ttng 9,9% vOn diêu lê) tai Cong ty CO phn Lilama 69.1. Càc 

nhà d'âu tu tráng già d hoàn tat viêc nôp tiên và TOng Cong ty dang tht.tc hiên càc thCi tyc dO 

chuyOn quyën sO hOu chirng khoàn cho càc nhà d'âu tu. 

Ngày 08 thàng 3 nàm 2019, TOng COng ty dâ bàn dà'u già thành cOng dO chuyOn nhung 

1.408.730 CO ph'àn sO hO'u (tudng tng 15% vOn diu lê) tai Cong ty CO phn Lilama 18. Càc 
nhà du tu trting già d hoàn tà't viêc flOp tlên và TOng Cong ty dang thtc hin càc thO tyc dO 

chuyOn quyn sO hOu chóng khoàn cho càc nhà dâu tu. 

To Phi Sdn 
Ngithi lap biêu 
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