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PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Thông tin chung 

− Tên Công ty : TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP  

− Tên Tiếng Anh : Vietnam Machinery Installation Corporation – JSC 

− Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 
: 

số 0100106313 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu ngày 01/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 2 

ngày 06/04/2016 

− Vốn điều lệ : 797.261.040.000 đồng 

− Vốn đầu tư của Chủ sở hữu : 797.261.040.000 đồng 

− Địa chỉ : Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

− Số điện thoại : 04 38637747 

− Số fax : 04 3863 8104 

− Website : http://www.lilama.com.vn/ 

− Mã cổ phiếu : LLM 

Quá trình hình thành và phát triển:  

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là LILAMA) trước đây là doanh nghiệp do Bộ Xây 

dựng sở hữu 100% vốn điều lệ; hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp, gia công, chế tạo thiết bị cho các 

công trình công nghiệp và dân dụng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ khoa học kỹ thuật cao, công 

nhân lành nghề và phương tiện, máy móc thi công chuyên ngành tiên tiến. 

 Giai đoạn 1960 - 1975: 

Ngày 01/12/1960, Công ty Lắp máy được ra đời. Từ những bước chập chững đầu tiên, người thợ lắp 

máy đã tham gia lắp đặt thành công nhiều công trình công nghiệp, dân dụng và quốc phòng quan trọng 

như: Thủy điện Thác Bà, Cao Bằng, nhiệt điện Hàm Rồng, Lào Cai, Việt Trì, Ninh Bình, Uông Bí, 

khu công nghiệp Việt trì, nhà máy phân đạm Hà Bắc, nhà máy đường Vạn Điểm 2, nhà máy Suppe 
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phốt phát Lâm Thao, nhà máy cơ khí Cẩm Phả, nhà máy Dệt 8/3, nhà máy xi măng Hải Phòng mở 

rộng... 

Năm 1960, Công ty đã vinh dự nhận cờ thi đua của Hồ Chủ tịch, nhiều lần được Chủ tịch nước tặng 

lẵng hoa, Chính phủ tặng cờ thi đua, bằng khen...  

 Giai đoạn 1976 - 1995: 

Ngày 11/10/1979, Công ty Lắp máy chuyển sang hoạt động theo mô hình Liên hiệp các xí nghiệp Lắp 

máy.  

Từ năm 1993 khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng vọt, nhiều công trình có vốn đầu tư nước 

ngoài được triển khai đầu tư xây dựng. Những người thợ Lắp máy lại tiếp tục thực hiện, hoàn thành 

bàn giao nhiều công trình đúng, vượt tiến độ với chất lượng cao như công trình: Chân đế giàn khoan 

Dầu khí, nhà máy Giấy Bãi Bằng, nhà máy Giấy Tân Mai, lắp các trạm biến áp, trạm bù, gia công trên 

3000 tấn cột điện thuộc hệ thống đường dây tải điện 500 KV Bắc Nam và hàng ngàn tấn cột phát sóng 

truyền hình Viba trong cả nước, gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị cho nhà máy bột ngọt VEDAN, 

nhà máy Xi măng Chinfon, Hải Phòng, thủy điện Trị An, Thác Mơ, Yaly đạt yêu cầu; tham gia thi 

công nhiều công trình có quy mô lớn ở nước ngoài như trường đại học Oran ở Angiêri, nhà máy nhiệt 

điện ở Bungari, Liên bang Nga và các công trình ở I rắc, Libi... Đặc biệt chế tạo được các loại bình, 

bồn, bể chứa khí gas, chứa dầu đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cho các dự án như Shell Gas Hải 

Phòng, Sài Gòn Petro, Petro Việt Nam... 

Ngày 01/12/1995, ngành Lắp máy Việt Nam lại một lần nữa chuyển đổi mô hình hoạt động từ Liên 

hiệp các xí nghiệp Lắp máy thành Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Đây là bước ngoặt, đánh dấu sự 

thay đổi to lớn về chất cho các doanh nghiệp nhà nước nói chung và Tổng công ty lắp máy Việt Nam 

nói riêng.  

Những đóng góp của LILAMA đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được Đảng và Nhà 

nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 

 1 Huân chương Chiến công 

 5 Huân chương Độc lập hạng Ba  

 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì  

 3 Huân chương Độc lập hạng Nhất  
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 Giai đoạn 1996 - 2000: 

Ban Lãnh đạo LILAMA đã xây dựng "Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2010", chia làm 

ba giai đoạn theo đúng định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. Đây là chiến lược phát 

triển đúng đắn, táo bạo, khoa học, phù hợp với thực tiễn phát triển của Tổng công ty và đất nước.  

Công tác chế tạo và lắp đặt thiết bị được áp dụng theo công nghệ hiện đại với những thiết bị thi công 

tiên tiến mang lại thành công to lớn cho ngành Lắp máy. Chất lượng sản phẩm được nâng cao, thời 

gian thi công được rút ngắn ví dụ như: nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 công suất 440MW trước đây lắp 

đặt trong 8 năm, nay nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2 có công suất gần gấp 1,5 lần thời gian thi công dưới 

2 năm, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1 thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có công suất 1.080MW chỉ thi công 

trong gần 2 năm. Tiến độ thi công các công trình được thực hiện nhanh chóng nhưng vẫn thỏa mãn các 

yêu cầu khắt khe về chất lượng và hiệu quả kinh tế. 

Trải qua quá trình phấn đấu, phát triển không ngừng, thành tích của Tổng công ty được Đảng, Nhà 

nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 2000. 

 Giai đoạn 2001 - 2005: 

Đây là giai đoạn quyết định của LILAMA trong vai trò Tổng thầu EPC. Tổng công ty lắp máy Việt 

Nam được giao là Tổng thầu EPC thực hiện dự án nhiệt điện Uông Bí mở rộng công suất 300MW với 

vốn đầu tư gần 300 triệu USD. Sự kiện này đã đưa LILAMA từ vai trò làm thầu phụ thực hiện phần 

việc “C”, nay trở thành nhà thầu chính. LILAMA đảm nhận toàn bộ cả phần "E" và "P", tức cả tư vấn 

thiết kế và cung cấp vật tư, thiết bị đối với công trình; dự án nhiệt điện Cà Mau 1 công suất 750MW 

với giá trị 360 triệu USD.  

Năm 2005, LILAMA kỷ niệm 45 năm thành lập với dấu ấn đặc biệt quan trọng. Tại dự án Trung tâm 

Hội nghị Quốc gia - công trình được thực hiện theo tiêu chuẩn Châu Âu được xây dựng tại Việt Nam, 

LILAMA đã tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất của mình để đảm nhận khối lượng công việc trên 40% 

toàn bộ dự án, bàn giao công trình đúng tiến độ và đạt chất lượng cao, phục vụ hội nghị thượng đỉnh 

APEC tháng 11/2005. 

Những đóng góp của LILAMA cho sự nghiệp phát triển đất nước được Đảng và Nhà nước ghi nhận. 

Tổng công ty lắp máy Việt Nam được tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Sự 

kiện này khẳng định sự thành công của LILAMA trong quá trình đổi mới và phát triển, tạo ra các tiền 

đề cơ bản về cơ sở vật chất, năng lực quản lý để thực hiện thành công nhiệm vụ trong chiến lược phát 

triển của mình. 
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 Giai đoạn 2006 - 2010: 

Năm 2006, LILAMA tiếp tục được chọn là nhà Tổng thầu EPC thực hiện dự án nhiệt điện Cà Mau 2 

công suất 750 MW với giá trị 330,3 triệu USD, tiếp đến là dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 1 công suất 

450 MW giá trị gần 305 triệu USD. Chỉ trong thời gian 11 tháng, LILAMA ký 03 Hợp đồng EPC nhà 

máy điện với tổng công suất 1.950MW, tổng giá trị gần 1 tỷ USD (gồm cả nhà máy điện Cà Mau 1). 

Quí I/2009, nhà máy Lọc dầu Dung Quất được bàn giao cho Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 

những sản phẩm xăng dầu đầu tiên của Việt Nam được bắt nguồn từ đây. Tiếp đến là việc bàn giao 

đúng tiến độ nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 1 tháng 4/2009, nhà máy xi măng Sông Thao tháng 

11/2009. Các nhà máy thủy điện Sông Vàng, Sông Ông cũng đã hòa lưới điện quốc gia...  

Ngày 9/4/2009, LILAMA tiếp tục ký 02 hợp đồng EPC dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 công suất 

1.200MW và dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 2 công suất 750MW,tổng giá trị hợp đồng gần 1,7 tỷ USD.  

 Giai đoạn 2010 - nay: 

Năm 2010, LILAMA chuyển đổi sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 100% vốn nhà nước theo Quyết định số 93/TĐSĐ-HĐQT ngày 30/6/2010 của Hội 

đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà và đến năm 2012, Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà đã chuyển quyền 

và nghĩa vụ chủ sở hữu vốn nhà nước tại LILAMA về Bộ Xây dựng theo Quyết định số 913/QĐ-BXD 

ngày 18/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

LILAMA đã thực hiện thành công, bàn giao đưa vào sử dụng ổn định dự án nhiệt điện đốt than Vũng 

Áng 1 có công suất lớn nhất tại Việt Nam; hoàn thành bàn giao dự án thủy điện Hủa Na; ký kết hợp 

đồng EPC với Tập đoàn dầu khí Quốc gia (PVN) thực hiện dự án nhiệt điện Sông Hậu 1. 

Trải qua 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành LILAMA đã thực hiện và bàn giao hàng ngàn dự 

án lớn nhỏ, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. LILAMA được 

đánh giá là Tổng thầu EPC hàng đầu Việt Nam, là một trong những nhà thầu xây lắp đứng đầu trong 

lĩnh vực thi công các công trình công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam. Bước sang năm 2016, Tổng 

Công ty chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Quyết định số 

1036/QĐ-TTg ngày10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa 

Công ty mẹ - Tổng công ty lắp máy Việt Nam và chuyển thành Công ty cổ phần. Đây được đánh giá là 

một bước thay đổi quan trọng, hứa hẹn mở ra một giai đoạn phát triển thành công mới của Tổng Công 

ty. 
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2. Ngành, nghề và địa bàn kinh doanh 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thầu EPC, 

nhà thầu xây lắp 

 

Cơ khí chế tạo 

 

Lĩnh vực khác 

- Chế tạo đến 75% các thiết bị 

cho các dự án nhiệt điện, thủy 

điện, xi măng, đóng tàu, dầu khí 

mà LILAMA là tổng thầu. 

- Năng lực chế tạo cơ khí dẫn 

dầu trên thị trường hiện nay. 

- Hoạt động tư vấn, thiết kế, 

quản lý dự án: nâng cao năng 

lực cạnh tranh cho LILAMA. 

- Hoạt động xuất nhập khẩu và 

kinh doanh khác. 

Trụ sở chính: 124 Minh Khai, 

quận  Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

VPĐD: Số 332 đường 2/9, 

phường Hòa Cường Bắc, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

VPĐD: 9/12 Hồ Tùng Mậu, 

Quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

VPĐD: Số 1 Lê Doãn Nhã, 

phường Trung Đô, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

- Nhà thầu EPC số 1 tại Việt Nam, thực 

hiện các dự án lớn với vai trò là tổng thầu 

EPC. 

- Nhà thầu lắp máy uy tín nhất Việt Nam 

với các dự án lắp máy tiêu biểu như: Tua 

bin, máy phát của các nhà máy nhiệt điện 

công suất 100 -> 600 MW, nhà máy thủy 

điện 240MW...  
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

Mô hình quản trị Tổng công ty 

 

LILAMA sử dụng mô hình quản trị 3 cấp:  

- Cấp Công ty: Bao gồm Ban điều hành Tổng 

công ty (Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

giám đốc), Ban quản lý các công ty con. 

- Cấp bộ phận: Bao gồm các trưởng, phó 

phòng của các phòng chức năng Tổng công 

ty; người đại diện vốn của Lilama tại các 

công ty liên kết. 

- Cấp chức năng: Bao gồm toàn bộ cán bộ 

công nhân viên của LILAMA, là người trực 

tiếp thực hiện các chính sách, hoạt động 

kinh doanh của Tổng công ty 

 

Trong quá trình hoạt động, Tổng công ty vẫn luôn chú trọng đến những yếu tố nội tại - ngoại cảnh tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên 

toàn bộ hoạt động của Tổng công ty, bao gồm: các rủi ro phát sinh trực tiếp trong quá trình hoạt động (như rủi ro về hoạt động kinh 

doanh, rủi ro về nhân lực); những chiến lược phát triển phải phù hợp với tiềm năng của thị trường, tầm nhìn - sứ mệnh phát triển của 

Tổng công ty; quan trọng nhất là đảm bảo việc tuân thủ những quy tắc, quy định của hệ thống pháp lý nơi diễn ra những hoạt động kinh 

doanh của LILAMA trong và ngoài nước.  

Quản trị 

rủi ro 

Tiềm năng 

thị trường 

Quản trị 

nhân lực 

Tầm nhìn 

Sứ mệnh 

Chiến lược 

phát triển 

Hệ thống 

pháp lý 
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Cơ cấu bộ máy quản lý 

 

 

VĂN PHÒNG  

CƠ QUAN TCT 

CÁC BAN QUẢN LÝ  

DỰ ÁN 

CÁC BAN DỰ ÁN, BAN ĐIỀU HÀNH, 

VPĐD LILAMA TẠI CÁC CÔNG 

TRƯỜNG 

CÁC VPĐD TỔNG CÔNG TY 

TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

PHÒNG  

TỔ CHỨC 

NHÂN SỰ 

PHÒNG  

QUẢN LÝ CƠ 

GIỚI 

PHÒNG  

QUẢN TRỊ  

RỦI RO 

PHÒNG  

TÀI CHÍNH - 

 KẾ TOÁN 

PHÒNG  

KẾ HOẠCH -

ĐẦU TƯ 

VIỆN CÔNG 
NGHỆ HÀN 

PHÒNG  

PHÁP CHẾ - 

THẨM ĐỊNH 

CÁC CÔNG TY CON 
 

1. Cty CP Lisemco   7. Cty CP LILAMA 69-2  

2. Cty CP LILAMA 5      8. Cty CP LILAMA 69-3 

3. Cty CP LILAMA 7   9. Cty CP Cơ khí Lắp máy Lilama 

4. Cty CP LILAMA 10  10. Cty CP Tư vấn quốc tế LHT 

5. Cty CP LILAMA 18  11. Cty CP Thủy điện Sông Vàng 

6. Cty CP LILAMA 45-1  12. Cty CP LILAMA 69-1 

   

   

   

   

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT  

  

1. Công ty CP LILAMA 45-3 

2. Công ty CP LILAMA 45-4 

3. Công ty CP Lắp máy- Thí nghiệm cơ điện 

4. Công ty CP tư vấn thiết kế CIMAS 

5. Công ty CP Bất động sản Lilama 

6. Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng và công nghệ Lilama 

7. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama 

 

    

  

 

PHÒNG  
KINH TẾ -  
KỸ THUẬT 

BAN TÁI CẤU 
TRÚC 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM TOÁN 

 NỘI BỘ 

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kênh chỉ đạo 

Kênh giám sát 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

ĐT&PT KCN BẮC VINH 
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Các công ty con của Lilama 

TT TÊN CÔNG TY VỐN ĐIỀU LỆ NGÀNH NGHỀ 

KINH DOANH 

ĐỊA CHỈ 

Triệu 

đồng 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1.  CTCP Lisemco  162.596 79,98 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp  

Km số 6, Quốc lộ 5, phường 

Hùng Vương, quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng  

2.  CTCP Lilama 5  51.497 51,00 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

179 đường Trần Phú, Ba 

Đình, thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa  

3.  CTCP Lilama 7  50.000 51,00 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

 Số 332, đường 2/9, phường 

Hòa Cường Bắc, quận Hải 

Châu,  Đà Nẵng  

4.  CTCP Lilama 10  98.900 51,05 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

Tòa nhà Lilama 10, Lê Văn 

Lương kéo dài,  Từ Liêm, 

Hà Nội  

5.  CTCP Lilama 18  93.886 51,00 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

Lầu 9/19 Hồ Tùng Mậu, 

Quận 1,  TP. Hồ Chí Minh  

6.  CTCP Lilama 45-1  48.000 51,00 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

140 Điện Biên Phủ, Quận 1, 

Tp. Hồ Chí Minh  

7.  CTCP Lilama 69-1  75.762 51,00 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

17 Lý Thái Tổ, Tp. Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

8.  CTCP Lilama 69-2  57.418 53,08 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

26 phố Tản Viên, phường 

Thượng Lý, quận Hồng 

Bàng, Hải Phòng  
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9.  CTCP Lilama 69-3  77.696 66,77 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

 515 Điện Biên Phủ, phường  

Bình Hàn, Tp. Hải Dương  

10.  
CTCP Cơ khí Lắp 

máy Lilama  
32.651 51,00 

Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

72E đường Hoàng Diệu, 

phường Thanh Bình, Tp. 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

11.  
CTCP Tư vấn quốc 

tế LHT  
32.000 60,00 Tư vấn thiết kế 

Tầng 3, Tòa nhà 21 tầng 

Lilama, 124 Minh Khai, Hà 

Nội  

12.  
CTCP Thủy điện  

Sông Vàng  
148.206 53,84 

Thương mại, dịch 

vụ BĐS, XNK, 

SX công nghiệp, 

vật liệu xây dựng 

115 Trần Nữ Vương, 

phường Bình Hiên, quận 

Hải Châu, Đà Nẵng  

 

Các công ty liên kết 

TT TÊN CÔNG TY VỐN ĐIỀU LỆ NGÀNH NGHỀ 

KINH DOANH 

ĐỊA CHỈ 

Triệu 

đồng 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

1.  
CTCP Lắp máy – 

Thí nghiệm cơ điện  
15.000 36,18 Tư vấn thiết kế 

 434-436 Nguyễn Trãi, 

Trung Văn, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội  

2.  CTCP Lilama 45-3 35.000 40,83 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

Lô 4K, Tôn Đức Thắng,  

Tp. Quảng Ngãi  

3.  CTCP Lilama 45-4 40.000 35,06 
Cơ khí chế tạo, 

xây lắp 

Phường Bình Đa, Tp. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai  



13 | P a g e  

 

4.  

Công ty Tư vấn thiết 

kế Xây dựng và công 

nghệ Lilama 

4.400 45,45 Tư vấn thiết kế 

Tầng 1, Tòa nhà E3A, tòa 

nhà 12 tầng, khu đô thị Yên 

Hòa, phường Yên Hòa quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

5. ` 
CT TNHH Tư vấn  

thiết kế CIMAS  
67.974 33,00 Tư vấn thiết kế 

Tầng 6, Tòa nhà Charmvit, 

17 Trần Duy Hưng, Cầu 

Giấy, Hà Nội  

6.  
CTCP Bất động sản 

Lilama  
104.712 27,93 

Thương mại, dịch 

vụ BĐS, XNK, 

SX công nghiệp, 

vật liệu xây dựng 

Phòng 501, tầng 5, Tòa nhà 

DMC 535 Kim Mã, Ba 

Đình, Hà Nội  

7.  
CTCP Đầu tư xây 

dựng Lilama (*) 
160.000 43,3% 

Thương mại, dịch 

vụ BĐS, XNK, 

SX công nghiệp, 

vật liệu xây dựng 

Phòng 506, Tòa nhà 101 

đường Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội  

(*) 17/01/2017 LILAMA thoái vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama, giảm tỷ lệ sở hữu của LILAMA tại CTCP 

Đầu tư Xây dựng Lilama xuống 43,3%. CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama trở thành công ty liên kết của Tổng 

công ty. 

 

4. Định hướng phát triển 

 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Mục tiêu tổng quát 

   Hoàn thiện các quy chế hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Công ty mẹ giữ 

vai trò hạt nhân về khoa học, công nghệ, thị trường, tài chính: Có đội ngũ cán bộ lãnh đạo và 

quản lý năng động, sáng tạo; đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề và văn hóa doanh 

nghiệp; có thị trường xây dựng, đầu tư và thương hiệu hấp dẫn để mở rộng SXKD; có đủ 

năng lực cạnh tranh trong nước và khu vực, có cơ cấu ngành nghề phù hợp với thế mạnh 
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truyền thống của Tổng công ty để phát triển ổn định, vững chắc. 

   Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nhằm tận dụng và phát huy tối đa giá trị thương 

hiệu LILAMA, củng cố, tích tụ lực lượng sản xuất để tạo ra sự thay đổi về chất về quy mô 

trong toàn Tổng công ty, nâng cao năng lực chế tạo thiết bị, mở rộng thị trường xuất khẩu 

thiết bị, tăng thị phần dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và chế tạo thiết bị thay thế cho các nhà máy 

công nghiệp, tạo ra sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong và ngoài nước, khẳng định 

LILAMA là thương hiệu hàng đầu của Việt Nam trong vai trò tổng thầu EPC, chế tạo dây 

chuyền thiết bị đồng bộ của các dự án công nghiệp để tiến tới tham gia vào chuỗi sản phẩm 

liên kết toàn cầu của các công ty đa quốc gia và nhận thầu thi công xây lắp tại nước ngoài. 

   Xây dựng LILAMA trở thành một Tổng công ty mạnh, có quy mô lớn, có trình độ công nghệ, 

quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao theo ngành nghề kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ 

giữa sản xuất kinh doanh với khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển; không ngừng nâng 

cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

   Xây dựng LILAMA mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý 

các nguồn lực; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công 

nghệ và thị trường. 

   Phát triển tập trung vào theo các ngành nghề chính đã lựa chọn, LILAMA sẽ sắp xếp các đơn 

vị thành viên và phân công chuyên môn hoá, tập trung vào chuyên ngành phù hợp với năng 

lực, sở trường, kinh nghiệm và xây dựng quy mô đủ lớn để tạo ra lợi thế cạnh tranh... 

   Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản 

lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. 

 Mục tiêu cụ thể 

   Duy trì và phát triển mạnh thị phần lĩnh vực hoạt động tổng thầu EPC, nhà thầu xây lắp, nâng 

cao khả năng chế tạo thiết bị đến 85% về khối lượng và đến 70% về giá trị các nhà máy xi 

măng, 60% khối lượng và 40% giá trị nhà máy điện góp phần giảm nhập khẩu thiết bị từ nước 

ngoài, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước. Tăng cường năng lực về thiết kế, tư vấn, giám sát và 

quản lý dự án, mua công nghệ gốc, phát triển các công ty Tư vấn hiện có theo hướng chuyên 

môn hóa sâu và tăng dần tỷ trọng trong nước thực hiện để từng bước nâng cao năng lực tổng 

thầu EPC. 
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   Đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu, mở rộng đối tác, thị trường, lĩnh vực chế tạo thiết bị cho 

các nhà máy điện, xi măng, công nghiệp; tăng tỷ trọng doanh thu chế tạo xuất khẩu đến 60% 

tổng doanh thu chế tạo thiết bị để tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết toàn cầu và thi công 

các công trình tại nước ngoài. 

   Thoái vốn khỏi một số công ty hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ và các công ty không thuộc 

các ngành kinh doanh chính, dùng số tiền thu được để tái đầu tư vào các ngành kinh doanh 

chính.  

   Rà soát lại toàn bộ kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty mẹ và các Công ty con với chủ 

trương không đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực tài chính để đầu tư các dự án sắp hoàn 

thành để đưa vào khai thác sử dụng, chỉ triển khai mới khi đủ các điều kiện đảm bảo thủ tục 

đầu tư, nguồn vốn và có khả năng thu hồi vốn nhanh, có hiệu quả. 

   Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 

triển. 

   Xây dựng lực lượng cán bộ quản lý theo mô hình của các nước tiên tiến. Đào tạo mới và đào 

tạo lại đội ngũ công nhân tay nghề cao có thể chế tạo được những thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc 

tế, vận hành tốt các nhà máy công nghiệp theo chế độ tự động hóa cũng như các thiết bị tiên 

tiến của thế giới. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

   Chuẩn hóa và củng cố mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh để LILAMA trở thành 

nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế, đầy đủ khả năng và sức mạnh để đảm trách 

vai trò tổng thầu EPC các dự án công nghiệp lớn trong nước, tiếp tục khẳng định thương hiệu 

LILAMA để vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. 

   Khẳng định vị trí đứng đầu Việt Nam về ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, tăng cường hơn 

nữa uy tín và khả năng cạnh tranh, chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng và đủ 

điều kiện tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết toàn cầu, phấn đấu đến năm 2020 giá trị xuất 

khẩu sản phẩm cơ khí đạt 60% giá trị kinh doanh cơ khí chế tạo của LILAMA 

Các mục tiêu phát triển bền vững  

 LILAMA kiên định mục tiêu phát triển bền vững của mình là trở thành nhà thầu xây lắp 

chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế; tạo ra lợi nhuận tối đa cho các cổ đông; tạo môi trường làm việc tốt, 
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thu nhập cao và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp cho toàn bộ cán bộ công nhân viên Tổng công ty; Đóng 

góp, xây dựng phát triển thị trường lắp máy Việt Nam trở thành một trong những mũi nhọn phát triển 

của đất nước, có tầm ảnh hưởng đến thị trường quốc tế; Đóng góp tích cực cho sự phát triển  của cộng 

đồng và xã hội.  

Mô hình phát triển bền vững của Tổng công ty: 

Cấp quản trị Chức năng - Nhiệm vụ 

Hội đồng quản trị 
- Chỉ đạo chung về chiến lược 

- Phê duyệt các mục tiêu, kế hoạch hành động 

Ban Tổng giám đốc 

- Xây dựng các mục tiêu, kế hoạch hành động trình HĐQT 

- Triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch hành động được 

HĐQT phê duyệt 

Các Phòng/Ban nghiệp 

vụ 

- Thực hiện các kế hoạch hành động theo chỉ đạo của HĐQT 

và Ban Tổng giám đốc. 

Cán bộ, công nhân viên 

toàn Tổng công ty 

- Thực hiện các công việc cụ thể hàng ngày có liên quan đến 

các mục tiêu phát triển của Tổng công ty và của Phòng, Ban 

nghiệp vụ. 

Mô hình phát triển bền vững của LILAMA có nhiệm vụ gắn kết tầm nhìn, sứ mệnh và định 

hướng phát triển bền vững của Tổng công ty; nhờ đó mà mô hình này có ảnh hưởng tích cực đến 

những người liên quan cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.  

Là một nhà thầu uy tín, LILAMA nhận thức rõ và có ý thức trách nhiệm cao trong công tác gìn 

giữ và bảo vệ môi trường. Trong tất cả những công trình mà LILAMA là nhà thầu chính hoặc chủ đầu 

tư, Tổng công ty đều cố gắng giảm đến mức tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường, không để xảy 

ra khiếu nại/khiếu kiện về vấn đề an toàn môi trường; những phản ánh, đánh giá không tốt của đối tác 

về tiêu chuẩn chất lượng xây dựng và bảo vệ môi trường tại Việt Nam và trên thị trường quốc tế. Tổng 

công ty đã cố gắng đầu tư mua sắm các trang thiết bị thi công hiện đại để đảm bảo mức hao phí nhiên 

liệu và khí thải được giảm thiểu tối đa.  

Tổng công ty cam kết bảo vệ và gìn giữ môi trường, tăng cường sức khỏe, an toàn và an ninh 

cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, cộng đồng nơi LILAMA hoạt động và công chúng 

nói chung. Trong các hoạt động của mình, Tổng công ty luôn cố gắng để đảm bảo: “Không có tai nạn, 
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không có thiệt hại đối với môi trường tự nhiên và xã hội, tôn trọng đầy đủ nhân phẩm, quyền con 

người, giá trị kinh tế và bản sắc văn hóa của cộng đồng ở những nơi có các hoạt động của 

LILAMA”. 

5. Các rủi ro  

Rủi ro về nền kinh tế 

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và 

phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho 

doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các 

doanh nghiệp.  

Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam  

 

Nguồn:  Theo số liệu của Tổng cục thống kê 

Tính trung bình cho 5 năm (2011-2015), tốc độ tăng trưởng GDP trong nước là 5,8% thấp hơn 

nhiều so với con số 6,99% trung bình giai đoạn 5 năm từ  2006-2010, và kém xa giai đoạn trước khủng 

hoảng từ 2000-2006 là 7,51%. 

Năm 2016, mặc dù Nhà nước đã có những bước đầu tiên thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng 

của Việt Nam và tái cơ cấu nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế của cả nước chỉ đạt 6,21%, thấp hơn kế 

hoạch đề ra đầu năm 0,49%. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, nhiều diễn biến 

kinh tế, chính trị đáng lưu ý như Brexit và bầu cử tổng thống Mỹ; trong nước gặp nhiều khó khăn do thời 

tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng như trên cũng được coi là một 

thành công.  
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Năm 2017, dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng đạt mức 6,7% tập trung vào 2 nhóm ngành 

chính: ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản và công nghiệp - xây dựng - dịch vụ. Bên cạnh đó, việc đổi 

mới tư duy về vai trò của khu vực khu vực tư nhân cũng được đánh giá cao trong năm nay. Khu vực kinh 

tế tư nhân không chỉ được coi là “một trong những động lực phát triển của nền kinh tế” mà cần khẳng 

định là “động lực cơ bản” nhằm tạo ra được những bứt phá trong phát triển kinh tế phù hợp với xu thế 

của nền kinh tế thị trường hiện đại trong bối cảnh đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 

rộng.  

Những khó khăn và bất ổn kinh tế trong những năm gần đây đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Mặc dù nền kinh tế đang dần thoát ra khỏi giai đoạn suy 

thoái, nhưng để tiếp tục tồn tại và phát triển, đòi hỏi Tổng công ty phải luôn chủ động, nhạy bén, kịp 

thời có các giải pháp, biện pháp vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng triệt để các cơ hội có được để 

phát triển vươn lên. 

Rủi ro Lạm phát:  

Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp thông qua các 

chi phí chi phí sản xuất kinh doanh.  

Tính chung trong giai đoạn 2004-2014, lạm phát của Việt Nam đã tăng trung bình trên 

9,8%/năm, vượt xa con số của một số quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan (2,7%) hay Trung 

Quốc (2,1%). 

Biểu đồ 2: Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam 

 

                                                                     Nguồn: Tổng cục thống kê 
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Lạm phát năm 2015 đã xuống thấp ở mức kỷ lục, tức là 0,63%. Tỷ lệ 0,63% là mức thấp nhất kể 

từ khi Việt Nam bắt đầu tính toán mức lạm phát. Theo Tổng cục Thống kê, mức lạm phát 2015 đã 

xuống thấp như vậy, chủ yếu là nhờ giá dầu trên thế giới giảm mạnh. Tuy nhiên chỉ số này tăng mạnh 

năm 2016 và dừng tại mức 4,47%, vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Quốc hội đề ra từ đầu năm là 

5%. Tuy nhiên với bối cảnh nền kinh tế khó khăn cả trong và ngoài nước thì 2016 được coi là năm 

thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát lạm phát trong điều kiện giá cả nhiều mặt hàng do Nhà 

nước quản lý tiệm cận dần thị trường. 

Tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức thấp sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp kiểm soát được giá cả chi phí các yếu tố đầu vào, đảm bảo hoạt 

động kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, lạm phát thấp cũng cho thấy sức cầu tiêu dùng ngày càng yếu đi, 

làm gia tăng nguy cơ giảm phát và tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế. 

Rủi ro về luật pháp 

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên hệ thống pháp lý cũng đang dần hoàn thiện, chính 

sách thay đổi linh hoạt để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế. Vì vậy các văn bản 

pháp quy không tránh khỏi những bất cập và chồng chéo nhau, gây nên không ít khó khăn cho cả cơ 

quan hữu quan lẫn những cá nhân, tổ chức thực hiện. Tổng công ty sau khi cổ phần hóa sẽ hoạt động 

theo Luật doanh nghiêp và chịu sự điều tiết của các văn bản pháp luật liên quan, do vậy những thay 

đổi về môi trường pháp luật sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. 

Rủi ro đặc thù 

- Rủi ro hoạt động: 

Do lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty là thi công xây lắp, đặc thù kinh doanh là thời gian 

thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần, 

song song với đó là việc giải ngân thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống 

nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầy thường mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh 

đó, có nhiều dự án, công trình xây dựng chủ đầu tư lập dự toán còn chưa tương xứng với nguồn 

vốn đầu tư dẫn tới thời gian thi công bị kéo dài, điều đó càng làm chậm tiến độ giải ngân, thanh 

quyết toán của các công trình, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Tổng công ty, đôi khi phản 

ánh không đúng hiệu quả kinh doanh cũng như kết quả doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty 

giữa các quý hoạt động cũng như trong năm tài chính. 

- Rủi ro cạnh tranh: 
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Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thi công xây lắp trong ngành xây dựng ngày càng 

khốc liệt. Đặc biệt trong tương quan với tỷ lệ đầu tư công giảm thấp so với giai đoạn trước, các 

doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh, đấu thầu để có được hợp 

đồng xây lắp. Do vậy doanh nghiệp xây lắp phải luôn tìm cách nâng cao năng lực công nghệ và kỹ 

thuật để tăng tính cạnh tranh giảm thiểu rủi ro có thể ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng, số lượng 

hợp đồng, cũng như doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng. 

- Rủi ro về biến động giá nguyên liệu, thiết bị đầu vào: 

Các dự án mà LILAMA thực hiện thường có tiến độ dài, giá trị vật tư, thiết bị chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng giá trị hợp đồng. Do vậy, biến động giá cả hàng hóa (vật tư, thiết bị) đầu vào sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của LILAMA.  

Để giảm thiểu ảnh hưởng của biến động giá, ngoài việc duy trì và phát triển mạng lưới các đối tác 

cung ứng truyền thống, LILAMA còn chủ động kiểm soát chi phí bằng cách tính đến yếu tố biến 

động giá, trượt giá ngay từ các khâu chuẩn bị hồ sơ dự thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng. 

- Rủi ro về chi phí vốn vay: 

Tổng công ty có tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn tương đối thấp, do đó chi phí lãi vay trở 

thành yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng 

công ty. Khi lập kế hoạch kinh doanh và dự án đầu tư, lãi suất tiền vay đã được dự tính. Song, có 

rất nhiều nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp tác động đến lãi suất tiền vay. Do 

đó, những dự kiến trong kế hoạch kinh doanh và đầu tư có thể chịu tác động xấu từ rủi ro chi phí 

vốn vay 

Rủi ro môi trường 

Những rủi ro về môi trường do thiên nhiên gây ra là các nguyên nhân khách quan như thiên tai, 

lũ lụt, động đất, v.v là những nguyên nhân bất khả kháng. Do đó, Tổng công ty phải có những chủ 

trương, cách thức phòng tránh và khắc phục về hậu quả do thiên tai, môi trường gây ra đối với hoạt 

động sản xuất kinh doanh của toàn bộ hệ thống.  
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PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơn vị tính: triệu đồng 

CHỈ TIÊU 

CÔNG TY MẸ HỢP NHẤT 

Năm 2015 

Năm 2016 

Năm 2015 

Năm 2016 

Giá trị 
Tăng 

trưởng (%) 
Giá trị 

Tăng 

trưởng (%) 

Tổng giá trị tài sản   10.742.566  11.327.032  5% 17.406.444  17.983.474 3% 

Vốn chủ sở hữu         837.978  890.331  6% 1.760.303  1.874.247 6% 

Doanh thu thuần      4.957.701  7.377.429  49% 8.459.396  11.633.598 38% 

Giá vốn hàng bán      4.613.284  7.045.975  53% 7.459.993 10.608.167 42% 

Lợi nhuận gộp         344.417  331.453  -4% 963.403 1.025.431 6% 

Doanh thu tài chính         170.355  221.829  30% 127.106 142.262 12% 

Chi phí tài chính         410.615  325.252  -21% 597.162 589.199 (1%) 

Lãi từ công ty LK - - - 16.161 (10.316) (164%) 

Chi phí bán hàng - - - 614 664 8% 

Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
          43.559  173.126  297% 311.386 453.745 46% 

Lợi nhuận từ hoạt 

động KD 
          60.598  54.903  -9% 197.507 113.767 (42%) 

Lợi nhuận khác 847  12.534  1.380% 82.461 45.097 (45%) 

Lợi nhuận trước 

thuế 
          61.446  67.438  10% 279.968 158.864 (43%) 

Lợi nhuận sau thuế           61.249  64.312  5% 239.863 116.419 (51%) 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của LILAMA 
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2. Tổ chức và nhân sự 

2.1 Hội đồng quản trị 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 

1 Nguyễn Đình Hải 12/10/1960 Chủ tịch HĐQT 

2 Lê Văn Tuấn 02/09/1963 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

3 Nguyễn Văn Hùng 27/02/1979 Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

4 Bùi Đức Kiên 19/12/1971 Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

5 Nguyễn Hữu Thành 03/09/1963 Thành viên HĐQT 

 

Một số thông tin tóm tắt về thành viên Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Đình Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Năm sinh: 1960 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng ngành Thông gió cấp nhiệt 

Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

- Năm sinh: 1963 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy 

Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc 

- Năm sinh: 1979 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy 

Ông Bùi Đức Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng 

- Năm sinh: 1971 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Ông Nguyễn Hữu Thành – Thành viên Hội đồng quản trị 

- Năm sinh: 1963 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy 
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2.2 Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 

1.  Nguyễn Thị Thu Trang 15/02/1981 Trưởng Ban kiểm soát 

2.  Lê Thị Thu Hồng 13/10/1976 Thành viên Ban kiểm soát 

3.  Nguyễn Văn Trường 22/07/1991 Thành viên Ban kiểm soát 

Thông tin tóm tắt về thành viên Ban kiểm soát: 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát 

- Năm sinh: 1981 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

Bà Lê Thị Thu Hồng – Thành viên Ban kiểm soát 

- Năm sinh: 1976 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

Ông Nguyễn Văn Trường – Thành viên Ban kiểm soát 

- Năm sinh: 1991 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 

 

2.3 Ban Tổng giám đốc 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 

1  Lê Văn Tuấn 02/09/1963 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

2  Trần Đình Đại 13/10/1961 Phó Tổng Giám đốc 

3  Nguyễn Văn Hùng 27/02/1979 Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

4  Lê Quốc Ân 29/7/1970 Phó Tổng Giám đốc 

5  Vũ Văn Định 03/08/1957 Phó Tổng Giám đốc 
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6  Nguyễn Mạnh Dũng 22/01/1970 Phó Tổng Giám đốc 

7  Bùi Đức Kiên 19/12/1971 Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

 

Một số thông tin tóm tắt về thành viên Ban Tổng giám đốc: 

Ông LÊ VĂN TUẤN – Tổng giám đốc 

(Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT) 

Ông TRẦN ĐÌNH ĐẠI - Phó Tổng Giám đốc 

- Năm sinh: 1961 

- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban dự án Lọc dầu Nghi Sơn Tổng công ty 

Lắp máy Việt Nam - CTCP 

- Trình độ chuyên môn: Kĩ sư điện 

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG - Phó Tổng Giám đốc 

(Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT) 

Ông LÊ QUỐC ÂN - Phó Tổng Giám đốc 

- Năm sinh: 1970 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt điện 

Ông VŨ VĂN ĐỊNH - Phó Tổng Giám đốc 

- Năm sinh: 1957 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt điện 

Ông NGUYỄN MẠNH DŨNG - Phó Tổng Giám đốc 

- Năm sinh: 1970 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy 

Ông BÙI ĐỨC KIÊN – Kế toán trưởng 

(Xem trong mục thông tin có liên quan đến thành viên HĐQT) 
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2.4 Những thay đổi trong ban điều hành:  

I. Hội đồng quản trị:  

1. Ông Nguyễn Đình Hải     Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2. Ông Lê Văn Tuấn     Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

3. Ông Nguyễn Hữu Thành   Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

4. Ông Nguyễn Văn Hùng   Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

5. Ông Bùi Đức Kiên    Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

6. Ông Nguyễn Văn Tiến thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên từ ngày 29/03/2016. 

7. Ông Ngô Quang Quý thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên từ ngày 29/03/2016. 

II. Ban Tổng giám đốc: 

1. Ông Ngô Quang Quý thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/08/2016 để hưởng chế 

độ hưu trí. 

III. Ban Kiểm soát: 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang   Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát 

2. Bà Lê Thị Thu Hồng    Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát 

3. Ông Nguyễn Văn Trường   Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 

4. Ông Vũ Tiến Trình thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên từ ngày 29/03/2016. 

2.5. Cán bộ công nhân viên Tổng công ty:  

Cơ cấu lao động của Công ty mẹ - Tổng công ty tại ngày 31/03/2017 

STT Trình độ Số người Tỷ lệ 

I Phân theo trình độ 710 100,0% 

1 Đại học và trên đại học 510 71,8% 

2 Cao đẳng, trung cấp 39 5,4% 

3 Công nhân kỹ thuật 127 17,9% 
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STT Trình độ Số người Tỷ lệ 

4 Lao động phổ thông 34 4,9% 

II Phân theo thời hạn hợp đồng 710 100,0% 

1 Viên chức quản lý doanh nghiệp (không thuộc 

diện ký Hợp đồng lao động) 
10 

1,4% 

2 Lao động không xác định thời hạn 392 55,2% 

3 Lao động hợp đồng có thời hạn 259 36,5% 

4 Lao động khác 49 6,9% 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

3.1. Các khoản đầu tư lớn:  

a) Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo đầu tư chủ yếu tập trung vào việc 

nâng cao năng lực cho các ngành nghề kinh doanh cốt lõi, đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực trang 

thiết bị thi công, cơ sở hạ tầng nhà xưởng theo nhu cầu của từng dự án thi công để đảm bảo tiến độ, 

chất lượng công trình, đáp ứng yêucầu của chủ đầu tư.  

Tổng hợp giá trị thực hiện đầu tư năm 2016 như sau: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Đầu tư 
Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

% Thực hiện/ 

Kế hoạch 

1 Dự án Nhà hỗn hợp tại Q9.TP HCM 20 0 0% 

2 Dự án mua cần trục tháp 50 tấn 26 26 100% 

3 Dự án mua xe ô tô 7 chỗ 3,6 0 0% 

4 Dự án mua cần trục bánh xích 600 – 800 tấn 250 0 0% 

5 Đầu tư khác 50 0 0% 

 Tổng cộng 349,6 26,0 7,4% 



27 | P a g e  

 

(Số liệu Thực hiện 9T năm 2016, tính từ ngày 06/4/2016 -thời điểm Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – 

CTCP chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần). 

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu phê duyệt, trong năm 2016 Tổng công ty 

dự kiến đầu tư 349,6 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc 

thiết bị. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tế, Tổng công ty chỉ thực hiện dự án mua 01 cần trục 

tháp 50 tấn để phục vụ thi công dự án nhà máy xi măng Thanh Liêm, các dự án khác đang trong giai 

đoạn giãn tiến độ, dự án bất động sản đã tạm dừng để chờ hướng dẫn thực hiện của các cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền. 

b) Đầu tư tài chính 

 Đến thời điểm 31/12/2016, LILAMA đang đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại 27 Công ty với giá 

trị đầu tư 951 tỷ đồng. Trong đó: 14 Công ty con (bao gồm cả Công ty VIFA) với giá trị đầu tư 676 tỷ 

đồng; 06 Công ty liên kết với giá trị đầu tư 70 tỷ đồng; 07 doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư 205 tỷ 

đồng. 

Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp bao gồm tăng vốn điều lệ và tăng tỷ lệ sở hữu tại các 

Công ty con nòng cốt và thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được Tổng công ty tích cực triển khai 

thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Đầu tư 

Năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Thực hiện năm 2016 

Vốn 

điều lệ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

Vốn 

điều lệ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

Giá trị 

đầu tư 

thêm 

Vốn 

điều lệ 

Tỷ lệ sở 

hữu 

Giá trị 

đầu tư 

thêm 

Công ty CP Lilama 10 90 51% 160 65% 72,21 98,9 51,05% 0 

Công ty CP Lilama 18 86,94 51% 180 65% 110,46 93,9 51% 0 

Công ty CP Lilama 69-1 70,15 51% 150 65% 61,72 75,8 51% 0 

Công ty CP Limesco 162,6 79,9% 320 65% 88,44 162,6 79,9% 0 

Tổng cộng     332,83    
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(Vốn điều lệ Công ty cổ phần Lilama 10, Lilama 18, Lilama 69-1 tăng do các Công ty này chi trả cổ tức 

bằng cổ phiếu, tuy nhiên, giá trị đầu tư không tăng do theo quy định Tổng công ty chỉ ghi nhận số lượng cổ 

phần tăng thêm). 

Theo Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai 

đoạn 2012-2015, định hướng năm 2020, LILAMA sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ tại các Công ty con 

nòng cốt để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, bổ sung năng lực tài chính nhằm tăng 

khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong năm 2016, với việc dừng dự 

án vay vốn ADB, Tổng công ty không có đủ nguồn để tăng vốn theo kế hoạch.  

Trong năm 2016, một số Công ty con nòng cốt đã thực hiện chi trả một phần cổ tức năm 2015 

bằng phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, cụ thể: Công ty cổ phần Lilama 10 tăng 10% vốn điều lệ 

(tăng từ 90 tỷ đồng lên thành 98,9 tỷ đồng); Công ty cổ phần Lilama 18 tăng 8% vốn điều lệ (tăng từ 

86,9 tỷ đồng lên thành 93,9 tỷ đồng); Công ty cổ phần Lilama 69-1 tăng 8% vốn điều lệ (tăng từ 70,2 

tỷ đồng lên thành 75,8 tỷ đồng). 

Bên cạnh việc tăng vốn tại một số công ty con, Tổng công ty cũng đang thúc đẩy công tác thoái 

vốn tại các công ty hoạt động kém hiệu quả và/hoặc không thuộc ngành nghề kinh doanh chính. 

LILAMA đã thoái vốn 4 công ty, thu về 54,99 tỷ đồng. Cụ thể kết quả thoái vốn năm 2016 như sau: 

+ Thoái vốn tại LILAMA 3: Thực hiện chỉ đạo của Bộ xây dựng, Nghị quyết của Hội Đồng 

Thành Viên Tổng công ty, ngày 30/03/2016, Tổng công ty đã ký hợp đồng mua bán nợ và chuyển 

nhượng cổ phần với DATC theo đó: Tổng công ty chuyển nhượng toàn bộ 2.563.600 CP tại LILAMA 

3; giá chuyển nhượng: 1.800 đồng/cp; hình thức: thỏa thuận. Đến 30/09/2016, LILAMA và DATC đã 

hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần và thanh toán tiền, Tổng công ty không còn là cổ đông của 

LILAMA3. 

+ Thoái vốn tại LILAMA 45-4: Nhằm tiếp tục thoái vốn đầu tư tại LILAMA 45-4, từ ngày 

04/05/2016 đến ngày 10/05/2016, Tổng công ty đã chuyển nhượng 440.000 CP tại LILAMA 45.4 với 

giá chuyển nhượng bình quân: 3.925 đồng/CP; hình thức: khớp lệnh. Hiện nay, LILAMA đang sở hữu 

số cổ phần còn lại của LILAMA 45-4: 1.402.346 CP, chiếm 35,06% Vốn điều lệ. Bộ Xây dựng đã có 

văn bản chấp thuận về việc thoái toàn bộ vốn của Tổng Công ty tại LILAMA 45.4.  

+ Thoái vốn tại Công ty cổ phần Bất động sản LILAMA (LILAMA LAND): Theo Nghị quyết số 

133/TCT-HĐTV ngày 25/03/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về phương án giảm vốn điều 

lệ của Công ty cổ phần Bất động sản LILAMA Land. Tháng 8 năm 2016 LILAMA Land đã hoàn 
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thành việc giảm vốn điều lệ và hoàn trả lại vốn góp cho cổ đông, số tiền thu về 29,25 tỷ đồng. Đến 

thời điểm này, Tổng công ty còn nắm giữ 2.925.000 cổ phần tại Công ty LILAMA LAND (tương 

đương 27,93% vốn điều lệ). 

+ Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị LILAMA (UDC): Ngày 

01/02/2016, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 211/BXD-QLDN về việc bán thỏa thuận một phần vốn 

đầu tư của LILAMA tại UDC. Trong năm 2016, LILAMA đã ký hợp đồng với Công ty VINAENCO 

chuyển nhượng 4.320.000 cổ phần và VINAENCO đã thanh toán 02 đợt với số tiền 19,4 tỷ đồng 

chuyển nhượng 1.728.000 CP; Số cổ phần còn lại đã được bên VINAENCO thanh toán hết vào quý 1 

năm 2017. Đến thời điểm này, Tổng công ty còn nắm giữ 6.930.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư xây 

dựng LILAMA (tương đương 43,31% vốn điều lệ). 

Bên cạnh đó, LILAMA cũng đang tích cực triển khai thực hiện các quy trình thủ tục thoái vốn 

tại một số công ty: 

- Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama: Bộ Xây dựng đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần tại 

Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama. 

- Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na: Tổng Công ty đã tiến hành định giá giá trị đầu tư của 

LILAMA tại Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na và đang trình Bộ Xây dựng để xin thoái toàn bộ vốn 

đầu tư tại công ty này. 

 - Ngân hàng TMCP SHB: LILAMA đang chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục thực hiện thoái 

vốn qua giao dịch khớp lệnh trên sàn HNX để hoàn tất việc thoái phần vốn còn lại tại SHB. 

- Công ty cổ phần Tôn mạ mầu Việt Pháp(VIFA): Tổng Công ty đang tích cực chỉ đạo người 

đại diện phần vốn của LILAMA tại Công ty Vifa phối hợp với các bên liên quan và tòa án thành phố 

Hải Phòng để thực hiện các thủ tục phá sản. 

Đối với các công ty khác trong kế hoạch đề ra, Tổng công ty đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư 

tiềm năng để thoái vốn tại các công ty trên. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành nghề, nên LILAMA vẫn 

đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác. 

 

3.2.  Tình hình tài chính Các công ty con, công ty liên kết:  
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Chỉ tiêu 
Tổng tài 

sản 

Vốn chủ 

sở hữu 

Vốn điều 

lệ 

Doanh 

thu 

Lợi nhuận 

trước thuế 

Lợi 

nhuận 

sau thuế 

I Các công ty con             

1 CTCP Lisemco        1.413,6          154,9           162,6         640,9           (16,5)        (16,7) 

2 CTCP Lilama 5           488,4            74,6             51,5         341,7              0,4             0,3  

3 CTCP Lilama 7           220,3            59,3             50,0         170,4              1,2             0,7  

4 CTCP Lilama 10        1.277,3          229,1             98,9      1.249,4            41,6           33,0  

5 CTCP Lilama 18        1.976,8          299,2             93,9      1.618,5            67,1           53,5  

6 CTCP Lilama 45-1           817,0            52,7             48,0         555,2              0,3             0,2  

7 CTCP Lilama 69-1           785,0          151,7             75,8         892,3            14,0           11,2  

8 CTCP Lilama 69-2           517,4            96,5             57,4         338,4              4,8             3,9  

9 CTCP Lilama 69-3           864,5          107,2             77,7         577,0              4,0             3,2  

10 
CTCP Cơ khí Lắp 

máy 
          243,6            47,6             32,7         236,2              3,1             2,5  

11 
CTCP Đầu tư Xây 

dựng Lilama 
          247,6          199,1           160,0           65,3              0,5             0,4  

12 
CTCP tư vấn quốc tế 

LHT 
            51,8            34,7             32,0           37,0              2,4             1,9  

13 
CTCP thủy điện 

Sông Vàng 
          328,0            54,2           148,2           53,9              0,3             0,3  

II Các công ty liên kết             

1 CTCP Lilama 45-3           419,5            76,3             35,0         194,1              0,5             0,4  

2 CTCP Lilama 45-4           327,4            32,3             40,0         152,7           (26,4)        (26,4) 

3 
CTCP Lắp máy Thí 

nghiệm cơ điện 
          106,1            26,3             15,0         129,6              4,1             3,2  

4 
Cty TNHH tư vấn 

thiết kế CIMAS 
            95,8            73,3             68,0         113,2              4,5             3,5  
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5 
CTCP Bất động sản 

Lilama 
          111,3          107,7           104,7             9,4              0,1             0,1  

6 

CTCP Tư vấn thiết 

kế xây dựng và công 

nghệ Lilama 

              2,6              2,4               4,4          (0,0)           (0,0)          (0,0) 

III 
Đầu tư dài hạn 

khác 
            

1 
Ngân hàng TMCP 

Sài Gòn -Hà Nội 
   233.947,7     13.231,6      11.293,3    14.556,7        1.156,4         913,1  

2 
CTCP Phú Mỹ 

Trung Việt 
          897,4          108,0           100,0           89,0            (0,3)          (0,3) 

3 
CTCP Chế tạo giàn 

khoan dầu khí 
       1.844,6            46,7           594,9      1.637,6         (245,7)      (248,9) 

4 
CTCP Xi măng 

Thăng Long 
       4.936,7       2.250,5       4.210,0      2.720,7           (19,2)        (19,2) 

5 
CTCP Thủy điện 

Hủa Na 
       4.972,5       2.236,2       2.256,6         519,2           (51,1)        (51,9) 

6 
CTCP Xi măng Sông 

Thao 
       1.333,4          209,0           639,4         876,5            31,4           31,4  

7 
CTCP Cơ -Điện - 

Môi trường 
            96,1            53,8             39,0           36,7              3,3  3,1  

 

4. Tình hình tài chính Công ty mẹ 

4.1. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tăng 

trưởng (%) 

 Tổng giá trị tài sản        10.742.566.224.821  11.327.032.392.908  105% 

 Nợ phải trả          9.904.588.045.088  10.436.700.525.189  105% 

Vốn chủ sở hữu           837.978.179.733       890.331.867.719  106% 
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Doanh thu thuần         4.957.701.637.378    7.377.429.484.298  149% 

Lợi nhuận từ hoạt động 

SXKD 
             60.598.666.884         54.903.537.827  91% 

Lợi nhuận trước thuế              61.446.430.611         67.438.301.173  110% 

Lợi nhuận sau thuế              61.294.649.973         64.312.824.944  105% 

Nguồn: BCTC Công ty mẹ kiểm toán năm 2015, 2016 của LILAMA 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,052 1,053 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,007 1,011 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Nợ/Tổng tài sản % 92,2 92,14 

Nợ/Vốn chủ sở hữu % 1.181,96 1.172,23 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Lần 8,398 18,231 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,581 0,669 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 1,24 0,87 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 7,56 7,44 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 0,72 0,58 

Lợi nhuận SXKD/Doanh thu thuần % 1,22 0,74 

Nguồn: BCTC Công ty mẹ kiểm toán năm 2015, 2016 của LILAMA 
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5. Cơ cấu cổ đông và sự thay đổi vốn chủ sở hữu trong năm 

Cơ cấu sở hữu và số lượng cổ đông của LILAMA tại ngày 31/03/2017 

STT Đối tượng 
Số cổ 

đông 

Số cổ phần 

nắm giữ 

Giá trị cổ phần 

theo mệnh giá 

(VNĐ) 

Tỷ lệ sở hữu 

vốn cổ phần 

(%) 

1 Cổ đông trong nước 394 79.726.104 797.261.040.000 100% 

 Cổ đông nhà nước 1 78.032.404 780.324.040.000 97,87% 

 Tổ chức 0 0 0 0% 

 Cá nhân 393 1.693.700 16.937.000.000 2,13% 

2 Cổ đông nước ngoài 0 0 0 0% 

 Tổ chức 0 0 0 0% 

 Cá nhân 0 0 0 0% 

3 Tổng cộng 394 79.726.104 797.261.040.000 100% 

Tổng số cố phần đang lưu hành của Tổng công ty (79.726.104 cổ phần) hoàn toàn là cổ phần phổ 

thông, trong đó:  

− Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 79.705.304 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần đang lưu 

hành 

− Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng (theo cam kết năm làm việc khi thực hiện cổ phần hóa đối 

với cán bộ CNV Tổng công ty): 20.800 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần đang lưu hành  

Từ thời điểm hoàn tất cổ phần hóa Tổng công ty năm 2016 cho đến nay, LILAMA chưa thực hiện tăng 

vốn, phát hành hay chào bán cổ phiếu nào ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Toàn bộ cổ phần đang 

lưu hành của Tổng công ty là cổ phần phổ thông, không có cổ phiếu quỹ.  

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Tổng công ty 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 
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Do đặc thù ngành nghề kinh doan, nhu cầu về máy móc thiết bị phục vụ việc thực hiện các hợp 

đồng EPC, hợp đồng xây lắp của Tổng công ty tương đối lớn với các yêu cầu về chủng loại, kỹ thuật, 

chất lượng, xuất xứ, … đa dạng, phức tạp, đặc biệt là máy móc thiết bị cung cấp cho các dự án nhiệt 

điện đốt than. Các thiết bị như Tuabin, lò hơi, máy phát, … cung cấp cho các dự án EPC luôn chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong chi phí máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các loại nguyên nhiên vật liệu phục vụ thi công 

như: sắt thép các loại, que hàn, sơn, cáp điện, các loại khí công nghiệp, … là thường xuyên và phổ 

biến đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của LILAMA.  

Nhằm đảm bảo chất lượng các công trình của mình, cũng như đảm bảo việc xây lắp các công 

trình hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, Tổng công ty không chỉ tìm kiếm các nguồn 

cung cấp đa dạng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của dự án, mà còn đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo vệ 

môi trường. Bằng cơ chế quản lý tốt việc nhập máy móc, nguyên nhiên vật liệu từ khâu lựa chọn nhà 

cung cấp, LILAMA tin tưởng sẽ đóng góp phần nhỏ trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác 

động tiêu cực đến môi trường trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.  

6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

 Hiện tại Tổng công ty hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn và pháp luật về bảo vệ môi trường. 

LILAMA chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. 

Với ý thức cao trong vấn đề bảo vệ môi trường, LILAMA cam kết sẽ hoàn toàn tuân thủ nghiêm ngặt 

các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh 

của mình.  

6.3. Chính sách liên quan đến người lao động 

 Chế độ làm việc 

Lilama có một môi trường làm việc nghiêm túc, cởi mở và hợp tác. Tăng cường khả năng nghề 

nghiệp và phát triển năng lực công hiến cá nhân của nhân viên. 

Chế độ làm việc dựa trên cơ sở của Bộ luật lao động.  

Các công cụ dụng cụ làm việc (như máy tính, mạng internet, văn phòng phẩm, máy fax, điện thoại 

cố định, bàn ghế,...) được trang bị đầy đủ theo cầu công việc cũng như được hỗ trợ về kỹ thuật 

hiện đại. 
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Các bộ phận sản xuất kinh doanh được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (như quần áo, găng tay, 

mũ, thắt lưng bảo hiểm,...). Công nhân làm việc theo ca , có thể làm thêm giờ, nhưng không vượt 

quá quy định so với luật hiện hành. 

 Chính sách tuyển dụng, thu hút lao động và đào tạo lao động 

Lilama hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp công nghiệp, là đơn vị hàng đầu về tổng thầu 

EPC, cơ khí chế tạo, cơ khí lắp máy, tư vấn thiết kế … do vậy Lilama luôn chú trọng tuyển dụng 

những kỹ sư có trình độ để đáp ứng nhu cầu cho công việc của Tổng công ty từ các trường Đại 

học kỹ thuật như: Bách Khoa Hà Nội, Xây dựng, Công nghiệp Thái Nguyên, Bách Khoa Đà Nẵng 

và những trường đại học danh tiếng khác trong và ngoài nước. 

Công tác tuyển dụng của Lilama được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 

như đăng thông báo tuyển dụng trên báo chí, tại các trường đại học và qua website của Tổng Công 

ty. 

Lao động sau khi được tuyển dụng vào Tổng công ty được tiếp tục đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng theo chương trình về các chuyên đề: Quản lý dự án, quản 

lý thi công lắp đặt, quản lý chất lượng, giám sát chế tạo, quản lý vật tư, an toàn lao động, tiếng 

Anh, v.v.. 

 Thời gian làm việc và chính sách lương 

Lilama tuyệt đối tuân thủ các quy định của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về 

thời gian làm việc (bao gồm cả làm thêm giờ) cũng như thời gian nghỉ ngơi của người lao động. 

Người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, hưởng lương cùng các chế độ phúc lợi 

khác theo quy định và theo tình hình thực tế của Tổng Công ty. 

 Chính sách an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và an sinh xã hội 

− Nâng cao nhận thức cho các nhân viên ở tất cả các cấp về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, 

quản lý môi trường và xã hội trong các hoạt động của Tổng công ty.  

− Xây dựng hệ thống và các quy trình tích hợp để ngăn ngừa ô nhiễm, chấn thương tại nơi làm 

việc, cải thiện sức khỏe, tăng cường tính bền vững về môi trường và xã hội, phù hợp với 

thông lệ quốc tế được nêu trong các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.  

− Tiến hành đánh giá rủi ro và tác động đối với an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và 

xã hội. Có các biện pháp ngăn ngừa đối với các tác động tiêu cực, và nếu không thể ngăn 
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ngừa thì giảm thiểu, giảm nhẹ, và/hoặc đền bù cho người lao động, cộng đồng và môi 

trường bị ảnh hưởng.  

− Tuân thủ luật pháp quốc gia, các quy định và các yêu cầu khác liên quan đến lao động, an 

toàn, sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường.  

6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Trong năm 2016, Công đoàn Tổng công ty lắp máy Việt Nam đã tổ chức phát động phong trào 

thi đua tại các công trình đang thi công như: Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, Dự án lọc dầu Nghi 

Sơn...vv nhằm khuyến khích công nhân, kỹ sư, CBCNV tại các công trình tích cực làm việc. Tổ chức 

bình xét thi đua khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công việc, trao các 

danh hiệu như: Tập thể tiên tiến, lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp ngành, tặng bằng 

khen Tổng công ty... 

Tháng 4 năm 2016, Tổng công ty đã khai trương thư viện để góp phần xây dựng thói quen đọc 

sách và phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu, tham khảo tài liệu để nâng cao trình độ của  

CBCNV đang công tác tại Tổng công ty. 

Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống của 

CBCNV Tổng công ty: Tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao,có nhiều hình thức động 

viên đối với con em CBCNV vào các dịp Tết trung thu, tết thiếu nhi, khen thưởng các cháu có thành 

tích học tập tốt... 
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PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

TT Chỉ tiêu 

Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016 % TH/ KH 

9T cuối 

năm  

Cả năm 

2016 

9T cuối 

năm (*) 

Cả năm 

2016 

9T cuối 

năm  

Cả năm 

2016 

1 Vốn điều lệ 797,261 797,261 797,261 797,261 100% 100% 

2 Doanh thu 6.627,6 8.171,4 6.206,9 7.377,4 93,7% 90,3% 

3 Nộp ngân sách  161,5 200 207,9 227 128,7% 113,5% 

4 
Lợi nhuận trước 

thuế  
52 62 90,3 67,4 173,7% 108,7% 

5 Tỷ lệ cổ tức 3%/năm   3%/năm  100%  

6 Đầu tư 682,4 682,4 26 26 3,8% 3,8% 

 
XDCB, máy móc 

thiết bị  
349,6 349,6 26 26 7,4% 7,4% 

 
Đầu tư vào công 

ty con, liên kết 
332,8 332,8 0 0 0% 0% 

7 Quỹ lương NLĐ  202,4  162,086  80,08% 

(*): Giai đoạn 9T cuối năm 2016 là từ 6/4/2016 – 31/12/2016 

Doanh thu 9 tháng cuối năm 2016 giai đoạn công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là 

6.206,89 tỷ đồng đạt 93,7% so với kế hoạch 9 tháng cuối năm tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Doanh 

thu cả năm 2016 đạt 7.377,4 tỷ đồng đạt 90,3% so với kế hoạch.Việc không hoàn thành kế hoạch là do 

một số nguyên nhân khách quan và chủ quan với nguyên nhân chủ yếu như sau: 

Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 có tỷ trọng doanh thu lớn trong các dự án Lilama đang thực hiện 

đã không hoàn thành theo tiến độ của dự án do phía Chủ đầu tư, LILAMA, và các nhà thầu phụ, ở giai 

đoạn bắt đầu triển khai thực hiện dự án, việc thiết lập hệ thống quản lý, điều hành cũng như phối hợp 
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xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác thiết kế, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phụ, nhà 

cung cấp, giải pháp thi công phần nền móng xây dựng…. chưa được nhịp nhàng dẫn đến trượt một số 

mốc tiến độ của dự án do vậy ảnh hưởng đến doanh thu từ dự án mà phần lớn là doanh thu từ việc mua 

sắm thiết bị, vật tư về chậm so với dự kiến. Hiện tại Tổng công ty đang nỗ lực cố gắng đẩy nhanh tiến 

độ trong năm 2017 đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án như đã cam kết trong Hợp đồng với chủ đầu tư. 

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu của LILAMA trong năm chưa đạt được theo kế hoạch tuy nhiên chỉ 

tiêu về lợi nhuận và nộp ngân sách vẫn hoàn thành và vượt kế hoạch do phần lớn lợi nhuận thu được 

từ các dự án làm thầu phụ chế tạo và lắp đặt cho các Nhà thầu nước ngoài như Dự án Lọc hóa dầu 

Nghi Sơn, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Mông Dương 1, Nhiệt điện Thái Bình 1...với doanh thu 

lớn và dòng tiền được chủ đầu tư chi trả đầy đủ theo Hợp đồng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 9 tháng là 

90,3/52 tỷ đạt 173,7%, lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 là 67,4/62 tỷ đạt 108,7% Trong đó số nộp 

ngân sách 9 tháng là 207,9/161,5 tỷ đạt 128,7%, nộp ngân sách cả năm 2016 là 226/200 tỷ đạt 113%. 

2. Tình hình tài chính 

2.1. Tình hình tài sản - đầu tư xây dựng cơ bản 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo đầu tư chủ yếu tập trung vào tăng năng lực cho 

các ngành nghề kinh doanh cốt lõi, đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực trang thiết bị thi công, cơ sở hạ 

tầng nhà xưởng theo nhu cầu của từng dự án thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đáp 

ứng yêucầu của chủ đầu tư.  

Tổng hợp giá trị thực hiện đầu tư năm 2016 như sau: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Đầu tư 
Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

% Thực hiện/ 

Kế hoạch 

1 Dự án Nhà hỗn hợp tại Q9.TP HCM 20 0 0% 

2 Dự án mua cần trục tháp 50 tấn 26 26 100% 

3 Dự án mua xe ô tô 7 chỗ 3,6 0 0% 

4 Dự án mua cần trục bánh xích 600 – 800 tấn 250 0 0% 

5 Đầu tư khác 50 0 0% 

 Tổng cộng 349,6 26,0 7,4% 
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Theo như kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trong năm 2016 Tổng công ty dự 

kiến đầu tư 349,6 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết 

bị. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tế, Tổng công ty chỉ thực hiện dự án mua 01 cần trục tháp 50 

tấn để phục vụ thi công dự án nhà máy xi măng Thanh Liêm, các dự án khác đang trong giai đoạn giãn 

tiến độ, dự án bất động sản đã tạm dừng để chờ hướng dẫn thực hiện của các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền. 

2.2. Tình hình công nợ 

Ban lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo sát sao việc đánh giá các khoản nợ đọng và thu hồi công 

nợ. Trong năm 2016, tổ thu hồi công nợ của Tổng công ty đã tích cực làm việc để giải quyết vấn đề nợ 

kéo dài tại các dự án, cụ thể: Dự án TKZ đã hoàn tất việc giao hàng cho đối tác và thu hồi được toàn 

bộ công nợ trong quý 4/2016; dự án xi măng Sông Thao: đã hoàn thành việc quyết toán hợp đồng với 

chủ đầu tư và đang tích cực thu hồi công nợ còn tồn đọng. 

Các khoản vay ngắn hạn của Tổng công ty được giải ngân bằng tiền Việt Nam đồng (VNĐ) và 

Đô la Mỹ (US$) được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động của LILAMA. Các khoản vay, nợ 

thuê tài chính dài hạn và trái phiếu phát hành của Tổng công ty (được giải ngân bằng VNĐ và US$) 

đều được sử dụng cho việc đầu tư các dự án hoặc mua tài sản cố định của Tổng công ty. Do yêu cầu 

hoạt động, số vốn lưu động mà LILAMA đòi hỏi phải duy trì tương đối lớn, thêm vào đó, nhu cầu mở 

rộng các hoạt động đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, mua sắm thiết bị tài sản cố định 

phục vụ cho các hoạt động lâu dài của Tổng công ty cũng đòi hỏi lượng vốn cần thiết để thực hiện.  

Mặc dù hiện nay các khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn của Tổng công ty chiếm tỷ trọng lớn 

trong cơ cấu nợ phải trả, tuy nhiên, các khoản vay nợ này vẫn được duy trì ở các mức lãi suất thích 

hợp, phù hợp với khả năng tài chính và chi trả của Tổng công ty.  

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Năm 2016, để ổn định tổ chức, nhân sự, ngay từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Công 

ty cổ phần, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP đã thông qua Nghị quyết về 

việc giữ nguyên cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, tên gọi hiện tại của các phòng ban chức năng, 

đơn vị thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP.Kiện toàn lại nhân sự lãnh đạo, quản lý Tổng 

công ty và nhân sự lãnh đạo, quản lý các phòng ban chức năng, đơn vị thuộc Tổng công ty Lắp máy 

ViệtNam-CTCP. 
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Giải thể Ban dự án Thủy điện Hủa na thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH 

MTV, kể từ ngày 06/4/2016. 

Thành lập Ban dự án Điện Long Phú 1 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP trên cơ 

sở Ban chuẩn bị dự án Điện Long Phú 1, kể từ ngày 01/10/2016. 

Giao thêm nhiệm vụ đối với Ban điều hành Lilama dự án xây dựng Nhà Quốc hội thay mặt 

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP theo dõi, quản lý, điều hành, triển khai các công việc theo hợp 

đồng ký với Chủ đầu tư/Hợp đồng ký với thầu phụ và thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng công ty 

giao tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, kể từ ngày 21/12/2016. 

Ngoài ra Tổng công ty đã ban hành các quy chế về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người 

quản lý Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP; quy chế về việc trả lương cho cán bộ công nhân viên 

Tổng công ty; quy chế về quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-

CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Về Công tác hoàn thiện thể chế, sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức hoạt động: Không ngừng nâng 

cao năng lực quản trị doanh nghiệp, sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, tinh giản các phòng ban. 

Tuyển dụng mới, đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động có trình độ phù hợp với thực tế công việc. 

Về công tác thị trường:  

− Năm 2017, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đã ký hợp đồng và đang triển 

khai như: Nhiệt điện Thái Bình 2, Lọc dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt 

điện Sông Hậu I, nhiệt điện Long Phú I.   

− Hiện nay, Tổng công ty vẫn đang tập trung công tác tiếp thị bám sát chủ đầu tư và các 

đối tác trong và ngoài nước để được tham gia thi công các dự án trong tương lai như: 

Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, dự án nhiệt điện Quỳnh Lập I, Dự án cải tạo 

mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Lọc hóa dầu Long Sơn, dự án Nhiệt điện 

Na Dương 2,..     

− Trong thời gian tới LILAMA sẽ tập trung vào 02 ngành kinh doanh chính là ngành 

EPC, xây lắp và ngành Cơ khí chế tạo. 
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Về công tác tài chính: Tổng công ty sẽ Phát huy và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm quản lý 

năm 2016, năm 2017 công tác tài chính tập trung các nội dung sau: Tái cơ cấu các khoản nợ - Cơ cấu 

mọi khoản nợ ngay khi có thể thông qua việc tìm kiếm để thay thế các khoản vay ngắn hạn, lãi suất 

cao bằng các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp, qua đó cải thiện dòng tiền và khả năng trả nợ của 

LILAMA cũng như tạo thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Tổng 

công ty 

Tổng công ty luôn tập trung phát huy nguồn lực đầu tư vào các công nghệ mới, tiên tiến áp 

dụng vào Việt Nam, không chỉ phục vụ trong lĩnh vực ngành nghề chính để khẳng định thương hiệu 

của mình, mà còn nhằm mục đích giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường trong quá trình 

hoạt động. Ngoài quảng bá hình ảnh của LILAMA qua sự hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo 

chí, các tổ chức xã hội… Tổng công ty còn kêu gọi việc nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công 

nhân viên toàn Tổng công ty về xây dựng và bảo vệ hình ảnh, thương hiệu Lilama gắn với bảo vệ môi 

trường sống cho con người.  

Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, vấn đề con người luôn được 

lãnh đạo Tổng công ty đặc biệt quan tâm. Trong năm 2017, LILAMA tiếp tục lập quy hoạch cán bộ, 

tìm người có trình độ phù hợp với từng vị trí công tác để từ đó đào tạo, bồi dưỡng thêm. Số lượng lao 

động như hiện nay đã tạm thời đáp ứng được nhu cầu về số lượng lao động của Tổng công ty, nhưng 

về chất lượng lao động thì vẫn cần tuyển thêm lao động có trình độ cao; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho số cán bộ công nhân viên hiện có.  

Ngoài ra Tổng công ty cũng chú trọng đến việc duy trì Phong trào thi đua và công tác an sinh 

xã hội vì cộng đồng. Năm 2017, LILAMA sẽ tiếp tục phát huy và triển khai các phong trào thi đua và 

công tác an sinh xã hội vì cộng đồng như truyền thống từ trước đến nay của mình. 
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PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

TỔNG CÔNG TY 

 

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Tổng công ty  

Đánh giá về Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:  

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông phê 

duyệt, với sự quyết tâm và đồng thuận cao, Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – 

CTCP đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, đưa LILAMA vượt qua các khó khăn 

chung của nền kinh tế, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả đáng ghi nhận.  

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty tập trung nguồn lực thực hiện các dự án 

trọng điểm như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, Nhiệt điện 

Thái Bình 2, Nhiệt điện Long Phú 1, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủy điện Lai Châu, dự án Nhiệt điện 

Vĩnh Tân 4… đảm bảo bám sát kế hoạch tiến độ, chất lượng, an toàn công trình, đáp ứng các yêu cầu 

của chủ đầu tư. Tổng công ty đã chỉ đạo, điều hành các Ban dự án, các công ty thành viên tập trung 

nguồn nhân lực, thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để đáp ứng yêu cầu của các dự án, tạo việc làm 

cho hơn 22.000 CBCNV toàn Tổng công ty. Đồng thời điều hành quyết liệt, đẩy mạnh công tác tiếp 

thị, đấu thầu, chào giá hợp lý để có thể đàm phán, ký kết hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm kế 

hoạch và các năm tiếp theo.  

Đánh giá về Kết quả thực hiện công tác Đầu tư của Tổng công ty 

Trong việc Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác, năm 2016, Hội đồng 

quản trị đã chỉ đạo đầu tư chủ yếu tập trung vào tăng năng lực cho các ngành nghề kinh doanh cốt lõi, 

đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực trang thiết bị thi công, cơ sở hạ tầng nhà xưởng theo nhu cầu của 

từng dự án thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đáp ứng yêucầu của chủ đầu tư.  

Ngoài ra, về mặt đầu tư tài chính, đến thời điểm 31/12/2016, LILAMA đang đầu tư ra ngoài 

doanh nghiệp tại 27 Công ty với giá trị đầu tư 951 tỷ đồng. Trong đó: 14 Công ty con (bao gồm cả 

Công ty VIFA) với giá trị đầu tư 676 tỷ đồng; 06 Công ty liên kết với giá trị đầu tư 70 tỷ đồng; 07 

doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư 205 tỷ đồng. Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp bao gồm tăng 

vốn điều lệ và tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con nòng cốt và thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh 

nghiệp được Tổng công ty tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. 
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Đánh giá về Kết quả thực hiện công tác Quản lý tài chính của Tổng công ty 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt 

động tài chính tại các đơn vị, rà soát, đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải trả, phải thu, tập trung thu 

hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp 

lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết 

toán, thu hồi vốn tại các dự án thi công, nợ đọng từ những năm trước để tập trung nguồn tài chính 

phục vụ sản xuất kinh doanh.  

Để có nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc lập 

kế hoạch tài chính năm 2016 và xây dựng phương án vay vốn, xây dựng hạn mức tín dụng năm 2016-

2017. Trên cơ sở uy tín, năng lực của Tổng công ty, các Tổ chức tín dụng đã và dự kiến cấp hạn mức 

vay vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh cho từng công trình năm 2016 nối tiếp đến năm 2017. Tổng 

hạn mức các ngân hàng cấp: 10.577 tỷ VND và 84 triệu USD (Trong đó: dư nợ vay tối đa: 6.545 tỷ 

VND). 

Chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Kiểm toán nhà nước hoàn thành việc kiểm toán 

Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2015 và 

Chuyên đề việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, 

Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam theo Quyết định 

số 1589/QĐ-KTNN ngày 19/09/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. 

Về tình hình thu xếp nguồn tài chính trả trái phiếu tháng 6/2017: Để thu xếp cho việc trả trái 

phiếu LILAMA 1.000 tỷ đồng gốc và 92 tỷ đồng lãi đến hạn tháng 6/2017, Tổng công ty đã chuẩn bị 

nguồn thanh toán từ tích lũy các khoản thu hồi nợ vay, thoái vốn và lợi nhuận tích lũy từ các dự án 

(292 tỷ đồng); nguồn từ phát hành trái phiếu năm 2016 là 800 tỷ đồng.  

Thực hiện chức năng định hướng và giám sát thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty 

và các Công ty thành viên, đảm bảo hoạt động của LILAMA tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều 

lệ LILAMA và các quy chế, quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị  đã chỉ đạo Tổng công ty và 

thông qua người đại diện phần vốn tại các Công ty thành viên tăng cường công tác quản lý tài chính, 

thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định để đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và phát 

hiện kịp thời các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cảnh báo và đề ra 

các biện pháp chấn chỉnh phù hợp. 
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2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Tổng công ty 

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng giám đốc Tổng 

công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016. Ban Tổng giám đốc 

Tổng công ty đã chủ động, linh hoạt, bám sát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị để 

thực hiện công tác quản lý, điều hành theo định hướng phát triển của Tổng công ty. Ban Tổng giám 

đốc đã củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro để phòng tránh rủi 

ro và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty 

3. Các kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT 

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của đất nước nói chung và của LILAMA nói riêng. Với mục tiêu 

trở thành nhà thầu lắp máy uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế; với vai trò là quản trị và định hướng 

chiến lược, HĐQT vẫn ưu tiên duy trì các thế mạnh hiện có, và tiếp tục xây dựng, triển khai các chiến 

lược với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững.  

Hội đồng quản trị duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền và 

mang tính chiến lược đối với sự phát triển của LILAMA. Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham 

gia tích cực vào hoạt động của HĐQT để nắm bắt các biến động của thị trường và hoạt động của Tổng 

công ty.  

Hội đồng quản trị cam kết hỗ trợ tích cực cho Ban Tổng giám đốc về mọi mặt điều hành hoạt 

động của Tổng công ty để mở rộng thị trường hoạt động, tăng cường năng lực thi công xây lắp và tìm 

kiếm khách hàng tiềm năng.  
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BAO cAo CUA BAN TONG GIAM DOC 
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12 nam 2016. 

Tang Cong ty chinh that chuyen doi hinh thCtc sd hitu tit Doanh nghiep 100% van nha nu'eic thanh 
cong ty c6 ph5n ke tit ngay 06 thang 4 nam 2016. Ban T6ng Gam dac Tang Cong ty quyEt Binh 15p 
bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh kEt thilc ngay 31 thang 12 nam 2016 de cho muc dich tham 
khao them thong tin ye tinh hinh host Ong san xuet kinh doanh cUa doanh nghiep trong mot nam tai 
chinh. Bao cao tai chinh rieng nay dudc 15p tren cd so tang hqp bao cao tai chinh rieng cua Tang Cong 

PI 	ty L5p may Viet Nam - Cong ty TNHH MTV (thin vi c6 ph-an hoa) cho ki hoat &Ong tit ngay 01 thang 
01 nam 2016 den ngay 05 thang 4 nam 2016 va bao cao tai chinh rieng cira Tang Cong ty L5p may 
Viet Nam - CTCP cho ki host dOng tit ngay 06 thang 4 nam 2016 den ngay 31 thang 12 nam 2016. 

PI 	HOI DoNG THANH VIEN/HOI fioNG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 

Cac thanh vier) ciia HO' Tong Thanh vien va Ban Tang Gam dik da dreu hanh Tang Cong ty L5p may 
Viet Nam - Cong ty TNHH MTV tit ngay 01 thang 01 nam 2016 dEn ngay 05 thang 4 nam 2016 (tru'erc 
thdi diem Tang COng ty chinh thCtc chuyen thanh Cong ty CO ph5n) bao 

HOi Bona Thanh vien  

Ong Nguyen Dinh Hai 	 Chu tich 

Ong Le Van Tuen 	 Thanh vien 

Ong Ngo Quang Qui 	 Thanh vien 

PI 	Ong Nguyen Van TiEn 	 Thanh vien 

Ban T6na Giam d5c 

Ong Le Van Tuen 	 Tang Giam deic 

Ong VO Van Dinh 	 Pho Tang Giam doc 

Ong Tran Dinh Dai 	 Pho Tang Giam dac 

PI 	
Ong Ngo Quang Qui 	 Pho Tang Gam dac 

Ong Le Qu5c An 	 Pho Tang Gam clot 

Ong Nguyen Van Hang 	 Pho Tang Gam dot 

Ong Nguyen Manh Dung 	 Pho Tang aim dik 

Ong Bui Dat Kien 	 Ka toan tru'ong 

Cac thanh vien cr:ra FlOidong Quan tri va Ban Tang Gam deic Tang Cong ty da dieu hanh Tang COng ty 
tit ngay 06 thang 4 nam 2016 (tit thai diem Tang Cong ty chinh thCtc chuyen thanh Ong ty Co ph5n) 
den ngay 31 thang 12 nam 2016 va den ngay lap bao cao tai chinh rieng nay gam: 

Hoi Tana Quan tri 

PI 	Ong Nguyen Dinh Hai 	 ChU tich 

Ong Le Van Then 	 Thanh vien 

Ong Nguyen Van Hiing 	 Thanh vien 

PI 	Ong Bai DLit Kien 	 Thanh vien 

Ong Nguyen Feu Thanh 	 Thanh vier' 
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Ong Le V5n Tun 

Ong Vu V5n Dinh 

Ong Tr5'n Dinh Doi 

Ong Ngo Quang Qujf 

Ong Le Quac An 

Ong Nguyen Van HOng 

Ong Nguyen Manh Ming 

Ong Bui Da'c men 

Tang Gam clo-c 

Pho T6ng Giam d6c 

Pho Tang Giam dot 

Pho T6ng Giam dot (Mien nhiem ngay 16 thang 6 n5m 2016) 

Pho Tang Giam d6c 

PM Tang Giam ci6c 

Pho Tong Gam do-c 

toan tru'ang 

TONG LONG TY LAP MAY VItT NAM - CTCP 
S6 124, Wang Minh Khai, Quen Hai Ba TrUng, 
Ha Noi, CHXHCN Viet Nam  

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC 	theo) 

Ban T6na Giam 66c 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N  

N 

N 

N 

N  

N 

N  

N 

N  

N 

N 

N 

N 

N

N 

N  

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM Dec 

Ban TOng Gam d6c TOng Cong ty có trach nhiem lap bao cao tai chinh rieng phan anh mot cach trung 
thijt va Nip Ijr tinh hinh tai chinh dia TOng Cling ty tai ngay 31 thang 12 n5m 2016 cling nhu' kEt qua 
hoat Ong kinh doanh va tinh hinh Iu.i chuyEn tien to cho narn tai chinh kEt thtic ding ngay, pha hdp 
vei cd sä lap bao cao tai chit-1h du'dc trinh bay tai ThuyEt minh s6 02 - Cd sd 15p bao cao tai chinh 
rieng - ph-an ThuyEt minh bao cao tai chinh rieng. Trong viec 15p bao cao tai chinh rieng nay, Ban 
Tang Giam doc Tang Cong ty du9c yeu Cau phai: 

• Lila ch9n cac chinh sach ke toan thich hdp va ap dung cac chinh sach de) mot cach nhgt quan; 

• Du'a ra cac xet doan va u'oc tinh mot cach hdp l va than trong; 

• Neu ro cac nguyen t5c kE toan thich hdp có du9c than th6 hay khang, có nhO'ng ap dung sai lech 

trong yEu can du'Oc cong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh rieng hay khong; 

• Lap bao cao tai chinh rieng tren cd sa host Ong lien tuc trlt trung hdp khang the cho rang T6ng 

Cling ty se tip tyc hoot Ong kinh doanh; va 

• Thiel WE va thy'c hien he thang kiem soat not bo mot cach hub hieu cho myc Bich lap va trinh bay 

bao cao tai chinh rieng hdp lc/ nham han chE rui ro va gian 15n. 

Ban T6ng Gam dot Tang Cling ty chiu trach nhiem dam bao rang s6 toan duck ghi chap mot cach 
phb hdp de" phan anh mot cach hdp tinh hinh tai chinh coa Tang Cling ty d ID& kif thiii diem nao va 
dam bao rang bao cao tai chinh rieng than thO chugn myt ke toan, chE do kE toan doanh nghiep Viet 
Nam va cac quy dinh phial) l có lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh nhu' trinh bay tai 
ThuyEt minh s6 02 - Cd sa lap bao cao tai chinh rieng - phSn ThuyEt minh bao cao tai chinh rieng. 
Ban T6ng Gam d6c ding chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san aia TOng Cong ty va thy'c 
hien cac bien phap thich hdp de ngan ch5n va phat hien cac hanh vi gian 15n va sai pharn khac. 
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Thay mat H6i Ong Quan tri, 

Nguyen Dinh Hai 
Chu tich Hoi ding Quail tri 

T6ng CtIng ty Lap may Viet Nam - CTCP 

Ngay 04 thang 5 nam 2017 

at va dai dien cho Ban Tang Giam d6c,fr 

Lemon Tugn 
T6ng Giam dgc 

TONG CONG TY LAP MAY VICT NAM - CTCP 
S6 124, Eluting Minh Khai, Quan Hai Ba Tru'ng, 
Ha N6i, CHXHCN Viet Nam 

R 

n 

It 

If 

It 

R 

It 

It 

It 

PS 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM Doc (TiEp theo) 

Ban Tang Gam d6c xac nhen rang Tang Cong ty da tuan thu cac yeu eau neu tren trong viec lep Pao 
cao tai chinh rieng. 

Phe duy'e't bao cat) tai chinh rieng 
ChUng tai, Hoi Tong Quan tri cUa Tang Cong ty 
Lap may Viet Nam, phe duyet Bao cao tai chinh 
rieng cho nam tai chinh kEt thtic ngay 31 thang 
12 nam 2016 ctia Tang Cling ty. 
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Deloitte. 	
C8ng ty TNHH Deloitte Viet Nam 
tang 12A, Taa nha Vinconex, 
34 Lang Ha, P. Lang Ha, 

PI 	 Q. Song Da, Ha Nal, Viet Nam 
Dian thoai:+844 6288 3568 

Fax 	:+844 6288 5678 

www.deloitte.com/vn  

S6: g& /VN1A-HN-BC 
N 

BAO cAo KiEm TOAN Doc LAP 

KIWI girl: 	HOi d6ng Quail tri va Ban T6ng Giam deic 
T6ng COng ty Lap may ViOt Nam - CTCP 

PAI 
ChUng toi d5 kiem toan bao cao tai chinh rieng kern theo cua Tang Cong ty Lap may Viet Nam - CTCP 
(g9i tat la "T6ng Cong ty"), dt.rdc lap ngay 04 theng 5 n5rn 2017, tit trang 06 den trang 41, bao gbm 
Bang can cl6i ke toan tai ngay 31 thang 12 n5m 2016, Bao cao kEt qua hoat clOng kinh doanh, Bao 
cao It.ru chuyen tien to cho n5m tai chinh kat thilc ding ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh 
rieng. Bao cao tai chinh rieng nay du'dc lap phu hdp voi cd sa lap bao cao tai chinh rieng dadc trinh 
bay tai Thuyet minh s6 02 phan Thuyet minh bao cao tai chinh rieng, cho ML.IC Bich tham khao them 

PI 	thong tin ye tinh hinh hoat clOng san xual kinh doanh cua doanh nghiap trong mot n'am tai chinh. 

Trach nhiOm cua Ban Tong Giam doc 

111 	 Ban T6ng Giam cl6c Cong ty chiu trach nhiam ye viac lap va trinh bay trung thu'c va hdp lc/ bao cao tai 
chinh rieng cua T6ng COng ty theo cd so lap bao cao tai chinh nhu' trinh bay tai Thuyet minh s6 02 - 
Cd so lap bao cao tai chinh rieng - phan Thuyet minh bao cao tai chinh rieng va chlu trach nhiam ve 
kiem soat nOi IDO ma Ban Tang Gam d6c xac Binh la can thiet de dam bald cho viac lap va trinh bay 
bao cao tai chinh rieng khong có sai sot trong yEu do gian Ian hoc nham len. 

Trach nhiOrn oda Kie'm toan vier? 

Trach nhiam cua chang toi la du'a ray kien ve bao cho tai chinh rieng dtia tren ket qua cua cuOc kiem 
toan. Chung toi (la tien hanh kiem toan theo cac chuen mLtc kiem toan Viet Nam. Cac chuen mu:c nay 
yeu cau chUng toi tuan thu chuen mtic Va cac quy Binh ve dao dttc nghe nghiap, lap ke hoach va thcfc 
hien cuOc kiem toan de dat dudc sct dam bao hdp ljt ve viac lieu bao cho tai chinh rieng cua T6ng 
Cong ty cc') can sai sot trong yeu hay khong. 

Cong viac kiem toan bao gom thtfc hien cac tht) tuc nham thu thep cac b5ng chiMg kiem toan ye cac 
s6 lieu Ye thuyet minh tren bao cao tai chinh rieng. Cac thb tuc kiem toan dudc 	chon dLta tren xet 
doan cua Kim toan vien, bao gbm danh gia rbi ro có sai sot trong yEu trong bao cao tai chinh rieng 
do gian Ian hoc nham Ian. Khi thut hien danh gia cac rill ro nay, Kiem toan vien da xem xet kiem 
sok not bO cua T6ng Cong ty lien quan den yiac lap va trinh bay bao cao tai chinh rieng trung thut, 
hdp lc/ nham thiet 	cac thu tuc kiem toan phU hdp voi tinh hinh thifc te, tuy nhien khong nh5m myc 
Bich clu'a ray kien ve hiau qua cua kiem sok nOi bO cua T6ng Cong ty. Cong \frac kiem toan ding bao 
gbm danh gia tinh thich hdp cua cac chinh sach ke toan cludc ap dung va Ur-1h hdp lc/ cua cac u'oc tinh 
ke toan cua Ban Tang Giam d6c ding nhu' danh gia viec trinh bay tang the bao cao tai chinh rieng. 

N 
ChUng toi tin Wong rang cac bang chCing kiem toan ma chUng toi da thu thep dtrdc la day du va thich 
hdp lam cd so cho y kien kiem toan cua chiing toi. 

kien cua Kie'm toan vien 

Theo ji kien cua chUng toi, bao cao tai chinh rieng da phan anh trung thUc ye hop ljt, ten cac khia 
canh trong yeu, tinh hinh tai chinh cua T6ng Cong ty tai ngay 31 thang 12 n'arn 2016, cung nhtt kEt 
qua host do, ng kinh doanh va tinh hinh 	chuyen tien to cho Warn tai chit-1h ket tht.ic cung ngay, phu 
hdp vdi cd so lap bao cho tai chinh nhu' trinh bay tai Thuyet minh s6 02 - Cd so lap bao cao tai chinh 
rieng - phan Thuyet minh bao cao tai chinh rieng. 

N 
Ten Deloitte du'Oc dUng de' chi mgt hoac nhieu thanh vien cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited, mot tong ty TNHH co try so tai Anh, 
va mang IUoi cac hang thanh vien - moi thanh vien la mgt to chifc dgc lap ve mat phap I. Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(hay "Deloitte Toan ceu") khong cung cap dich vu cho cac khach hang. Vui long xem tai website www.deloitte.com/about  
de Net them thong tin chi tiet ve cd cau phap ly cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited va cac hang thanh vien. 
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Deloitte 

BAO CAO KIEM TORN DOC LAP (Tiep theo) 

Cac van de can nhan manh 

Chung toi lu'u y ngu'ai doc den mot s6 van 	sau: 

Nhit trinh bay tai Thuyet minh so' 01 phan Thuyet minh bao cao tai chinh rieng, s6 lieu so 
sanh la s6 lieu tren bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thik ngay 31 thang 12 nam 2015 
cI5 citioc kiEm town bai mot cong ty kiem toan clOc lap khac va du'Oc lieu chinh theo Thong bao 
ket qua kiem toan s6 151/TB-KTNN ngay 20 thang 01 nam 2017 cita Kiem toan Nha nitoc. 

• Nhu' trinh bay tai Thuyet minh s6 02 phan Thuyet minh bao cao tai chinh rieng, bao cao tai 
chinh rieng kem theo khong phai la bao cao theo luat clinh. Ban T6ng Giann d6c T6ng COng ty 
quyet Binh lap bao cao tai chinh Hang cho nam tai chinh ket thitc ngay 31 thang 12 nam 2016 

cho muc dich tham khao them thong tin ve tinh hinh hoat Ong san xuat kinh doanh cua 
doanh nghiep trong mot nam tai chinh. Bao cao tai chinh Hang nay clu'Oc lap tren cd so tong 
hdp bao cao tai chinh rieng cUa T6ng Cong ty Lap may Viet Nam - Cong ty TNHH MTV cho kir 
hoat Ong tit ngay 01 thang 01 nam 2016 den ngay 05 thang 4 nam 2016 va bao cao tai 
chinh rieng cita T6ng Cling ty L5p may Viet Nam - CTCP cho ky hoat Ong tit ngay 06 thang 4 
nam 2016 den ngay 31 thang 12 nam 2016. Vi the Bat) cao tai chinh rieng nay co the khong 
phu hOp de sit dung vao muc clich khac. Bao cao kiem toan cita chimg toi chi clanh rieng cho 
Tong Cong ty L5p may Cong ty Lap may Viet Nam - CTCP va khong id-4c cung cap cho ben 
nao khac ngoai Tong Cong ty Lap may Viet Nam - CTCP. 

• Nhti trinh bay tai Thuyet minh s6 06 phan Thuyet minh bao cao tai chinh rieng, d6i voi cac 
khoan dau to clu'Oc xem xet trich lap clif phong theo bao cao tai chinh hOp nhat cita ben nhan 
dau tit, T6ng Cong ty da thtic hien loaf trit phan Ldi ich c6 (long khong kiem sok ra khoi V6n 
chit so hitu de lam cd so xac Binh dif phong can trich lap do T6ng Cong ty clanh gia rang phan 
Loi ich c6 (long khong kiem soat khong nam trong loi ich cita cong ty me tai cac cong ty nhan 
von gop cua T6ng Cong ty. 

kien kiem toan cua chimg toi khong lien quan dEn cac van de nay. 

Van de khac 

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kEt thik ngay 31 thang 12 nam 2015 cita T6ng Cong ty Lap may 
Viet Nam - Cong ty TNHH MTV ((lOn vi c6 phan hoa) da dLtdc kiem toan bdi mot cong ty kiem toan dOc 
lap 	voi bao cao kiem toan de ngay 10 thang 02 nam 2017 clita ray kien chap nhan toan phan. 

Kh 	Lan Anh 
	

Nguygn Anh Tan 
T6ng Giam doc 	 Kigm toan vien 

Giay chi:Mg nhan clang kj,  hanh nghe 
	

GiEy chimg nhan ci5ng ky hanh nghe 
kiem toan s6 0036-2013-001-1 

	
kiem toan s5 1472-2013-001-1 

CONG TY TNHH DELOITTE VIET NAM 

Ngay 04 thang 5 nam 2017 
Ha N0i, CHXHCN ViOt Nam 

TI 
5 



TONG CONG TY LAP MAY VItT NAM - CTCP 
S6 124, Du'ang Minh Khai, Qu'a'n Hai Ba Tru'ng, 
Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 

MAU SO B 01.-DN 
Ban hanh theo Thong tu' s6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thang 12 nam 2014 dia BO Tai chinh  

BANG CAN DoI Kg TOAN 

Tai ngay 31 thang 12 narn 2016 

TAI SAN 
— 

Ma so 
Thuy81 

minh 
S5 cu5i nam 

Ddn vi: VND 

S5 tau nam 

A. 	TAI SAN NGAN HAN 100 10.139.686.066.143 9.357.968.378.651 
I. 	Tien va cac khan tu'dng du'dng tien 110 5 2.427.223.703.585 2.800.748.031.486 

1. Tien 111 750.071.983.425 613.459.916.448 
2. Cac khan tang du'tng tien 112 1.677.151.720.160 2.187.288.115.038 

II. 	Diu td tai chinh ngfin hpn 120 6 142.050.921.800 
1. Chong khan kinh doanh 121 42.775.718.400 
2. DV phonq giam gia chitng khan kinh doanh 122 (9.724.796.600) 
3. Ca'u tu' Warn girl clan nay deo han 123 109.000.000.000 

III. Cic khoin phai thu ngin han 130 7.142.304.178.911 6.112.896.342.596 
1. Phai thu nan han cua khach hang 131 7 1.991.424.873.402 1.318.959.802.670 
2. Tra trutc cho nguti ban nan han 132 8 3.897.126.327.778 3.939.627.838.550 
3. Phai thu ve cho vay nan han 135 9 413.309.496.190 499.617.125.665 
4. Phai thu nan han khac 136 10 944.455.763.702 354.691.575.711 
5. DV phong phai thu nan han kho del 137 11 (104.012.282.161) 

IV. Hang ten kilo 140 400.032.568.725 403.259.438.368 
1. Hang ton kho 141 12 400.032.568.725 403.259.438.368 

V. 	Tai sin ngin han khic 150 28.074.693.122 41.064.566.201 250 

1. Chi phi tra trutc nan han 151 13 758.523.899 4.788.762.779 
2. Thud gia tri gia tang dutc khau trif 152 23.071.507.092 
3. Thud va cac khan khac phai thu Nha nutc 153 21 27.316.169.223 13.204.296.330 EM H 

B. 	TAI SAN DAI HAN 200 1.187.346.326.765 1.384.597.846.170 411- 

I. 	Cac khoin phai thu dai han 210 15.701.000.000 414.000.000 N 

1. Phai thu dai han khac 216 10 15.701.000.000 414.000.000 TP 
II. 	Tai sin c6 dinh 220 203.158.595.427 309.593.147.709 

1. Tai san co dinh hub hinh 221 14 158.533.417.653 218.505.731.706 
- Nguyen gia 222 438.110.869.996 493.243.549.671 
- Gia tri hao man lay kg 223 (279.577.452.343) (274.737.817.965) 
2. Tai san c6 dinh thud tai chinh 224 15 33.858.538.562 12.737.682.791 
- Nguyen gia 225 37.242.687.273 13.720.687.273 
- Gia tri hao man lOy 226 (3.384.148.711) (983.004.482) 
3. Tai san c6 dinh vo hinh 227 16 10.766.639.212 78.349.733.212 
- Nguyen gia 228 11.404.549.212 78.826.269.212 
- Gia tri hao man 10y kg 229 (637.910.000) (476.536.000) 

III. Bit dung sin dau td 230 17 30.755.905.221 
- Nguyen gia 231 56.376.553.129 
- Gia tri hao mon Itly kd 232 (25.620.647.908) 

IV. Tai sin do dang dai han 240 44.861.239.205 43.896.482.841 
1. Chi phi xay dijng cd ban dd dang 242 18 44.861.239.205 43.896.482.841 

V. 	Ol'u tit tai chinh dai han 250 6 872.309.863.886 946.948.378.406 
1. Oh tu' vao cong ty con 251 676.067.569.062 689.178.388.655 
2. Deo tit yao cong ty lien IA 252 70.276.291.876 120.436.266.352 
3. Deo tu' gop v6n %leo dal vi khac 253 162.410.715.985 333.740.335.730 
4. Du' phong d'au tu' tai chinh dal hp 254 (36.444.713.037) (201.406.612.331) 
5. inu to' nam gill' den ngay dao han 255 5.000.000.000 

VI. Tai sin dai han khic 260 20.559.723.026 83.745.837.214 
1. Chi phi tra trutc dai han 261 13 20.559.723.026 83.745.837.214 

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 11.327.032.392.908 10.742.566.224.821 

Cac thuyet minh kern theo la mot br, phOn hdp thanh aia bac) car) tai chinh rieng nay 
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PI 	TONG CONG TY LAP MAY VleT NAM - CTCP 
S6 124, Du'ang Minh Khai, Qu5n Hai Ba Thing, 

PI 	Ha NOi, CHXHCN Vi5t Nam 

PI 	 BANG CAN 051 a TOAN (Tiep theo) 

Tai ngey 31 thang 12 nam 2016 

MAU SO B 01-DN 
Ban hanh theo Thong tif s6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thang 12 nam 2014 cUa BO Tai chinh  

fl 

NGuitip, VON 	 cuoi 

C. 	NQ' PNia Truk 

Thu yEt 
Ma so 

minh 

300 

I. 	Ng ngAn han 310 

1. Phai tra nguti ban nan han 311 19 

2. Nguti mua tra tien trutc ngan hp 312 20 

3. Thus va cac khan phai n5p Nha nutc 313 21 

4. Phai tra nguti lao dOng 314 

5. Chi phi phai tra ngSn han 315 22 

6. Doanh thu cilia thkfc hiSn ngan han 318 

7. Phai tra ngan hp khac 319 23 

8. Vay va ng thus tai chinh ngan hp 320 24 

9. Qui% khen thutng, phac Igi 322 

II. 	NO dai han 330 

1. Doanh thu chua thu'c hiSn dai han 336 

2. Phai tra dai han khac 337 23 

3. Vay va nq thus tai chinh dai han 338 25 

D. VON CND SO Bib 400 

I. 	Van cha sd hau 410 26 

1. Von goo ctia chti sa Feu 411 

- CO phi& phic thong có quyen bleu guy& 411a 

2. Chenh ISch danh gia lai tai san 416 

3. Lgi nhuSn sau thus chua phan ph5i 421 

- Ldi nhuan sau thud' chua phan ph67 deb mai 
nam tat& 

421a 

- Lgi nhuan sau thug chua phan phcii nam nay 421b 

IL 	Nglian kinh phi va qui% khfic 430 

1. Ngu'on kinh phi 431 

TONG CONG NGUaN VON (440=300+400) 440 

Dcfn vi: VND 

nam 
	

S5 diu nam 

	

10.436.700.525.189 	9.904.588.045.088 

	

9.630.936.567.989 	8.896.315.656.249 

	

2.049.758.525.660 	2.159.708.699.050 

	

4.361.908.761.193 	5.046.870.294.649 

	

29.834.974.350 	5.090.304.910 

	

49.368.537.914 	47.733.495.934 

	

866.194.248.435 	409.524.097.019 

	

1.192.997.434 	36.304.419.934 

	

59.854.245.342 	66.113.699.924 

	

2.189.511.625.549 	1.124.664.550.717 

	

23.312.652.112 	 306.094.112 

	

805.763.957.200 	1.008.272.388.839 

35.073.124.861 

	

863.746.839 	 899.536.839 

	

769.827.085.500 	1.007.372.852.000 

	

890.331.867.719 	837.978.179.733 

	

887.370.720.159 	838.012.047.733 

	

797.261.040.000 	733.269.060.022 

	

797.261.040.000 	733.269.060.022 

40.462.291.652 

	

90.109.680.159 	64.280.696.059 

	

25.796.855.215 	2.986.046.086 

	

64.312.824.944 	61.294.649.973 

	

2.961.147.560 	(33.868.000) 

	

2.961.147.560 	 (33.868.000) 

11.327 . 11M .1141'- 	10.742.566.224.821 

TANG 

CONG TYr 
LAP twiot * 

p v T_• T 
Ba 	 \\\'' 

i? G " 

PII 

To Phi Sdn 
Nguili lap bigu 

Ngay 04 thang 5 nam 2017 

PI 
Cac thuygt minh kern theo la mot bo phan hOp thanh cua tao cao tai chinh rieng nay 

PII 
7 

   

  

Bui Out Kien 
Kg toan trailing 

Le Van Than 
Tang Guam Bac 

PI 



(60=50-51) 

TONG \;\\, 
GONG TI 

LAP mitts,l''):), 
lf'11-  NA 

To Phi Sdn 
Ngu'iii 14p bigu 

Ngay 04 thang 5 nam 2017 

e V5n Tu5n 
Tang Mani d6c 

Sal Ditc Klan 
K5 toan trudng 

MAU SO B 02-DN 
Ban hanh theo Thong tu' s6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thang 12 narn 2014 cCia BO Tai chinh  

TONG LONG TY LAP MAY VICT NAM - CTCP 
S6 124, Dung Minh Khai, Quas n Hai Ba Tru'ng, 
Ha NOi, CHXHCN ViOt Nam 

BAO CAO KE'T QUA HOAT BONG KINH DOANH 

Cho !Om tai chinh kit thoc ngay 31 thang 12 dam 2016 

CH1 TIN Ma so 
Thuyat 

minh 
Nam nay 

DOn vi: VND 

Nam trulk 

1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 01 28 7.377.429.484.298 4.957.701.637.378 

2. Cac khoan giarn trif doanh thu 02 

3. Doanh thu than va ban hang va cung cap 10 7.377.429.484.298 4.957.701.637.378 
dich vu (10=01-02) 

4. Gia van hang ban va dich vu cung cap 11 29 7.045.975.897.383 4.613.284.205.060 

5. Lpi nhuan gop va ben hang va cung cap 20 331.453.586.915 344.417.432.318 
dich vu (20=10-11) 

6. Doanh thu hog clang tai chinh 21 31 221.829.495.933 170.355.826.526 

7. Chi phi tai chinh 22 32 325.252.716.450 410.615.011.899 

- Trong do: Chi phi íäî vay 23 177.091.856.956 186.298.826.895 

8. Chi phi quail ly doanh nghiap 26 33 173.126.828.571 43.559.580.061 

9. Ldi nhuan thuin tilt hoat Ong kinh doanh 30 54.903.537.827 60.598.666.884 

(30=20+(21-22)-26) 

10. Thu nhdp khac 31 13.872.396.813 993.515.092 

11. Chi phi khac 32 1.337.633.467 145.751.365 

12. Lof nhuan khac (40=31-32) 40 12.534.763.346 847.763.727 

13. T6ng Idi nhuan katoan truck thud" 50 67.438.301.173 61.446.430.611 

(50=30+40) 

14. Chi phi thud thu nhap doanh nghiap hian hanh 51 34 3.125.476.229 151.780.638 

15. WWII nhuan sau thud' thu nhap doanh nghiap 60 64.312.824.944 61.294.649.973 

Cac thuyit minh kern theo la mot be, phOn hdp thanh caa bao coo tai chinh rieng nay 
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MAU SO B 03-DN 
Ban hanh theo ThOng tu' s5 200/2014/TT-BTC 
nciav 22 thanci 12 na'm 2014 dia Bo -raj chinh  

TONG LONG TY LAP MAY Vitt* NAM - CTCP 
S6 124, Du'Ong Minh Khai, Quen Hai BA Tru'ng, 
Ha Noi, CHXHCN Viet Nam 

BAO CAO LIEU CHUYEN TIEN TE 

Cho narn tai chinh ket that ngay 31 thang 12 dam 2016 

CHI TIED 

I. LULU CHWIN TIEN TO' HOAT BONG KINH DOANH 

1. Loi nhuOn fru& thug 

2. Dieu chinh cho cac khohn: 

Kh5u hao tai san co Binh va bat Ong san dau tti 

Cac khohn dy' phong 

Lo chenh lech t 	gia hoi doai do danh gia Iai cac khohn 
mac tien to co geic ngoai to 

(Lal) tii hoat Ong Tau tu.  

Chi phi I5i vay 

3. Ldi nhuOn tit hag Ong kinh doanh track that' 
d6i von h/u &Ong 

Thay doi cac khohn phai thu 

Thay doi hang ton kho 

Thay dOi cac khohn phai tra 	kg 151 vay phial tra, 
thug thu nh5p doanh nghiep phai n8p) 

Thay dOi chi phi tra trlydc 

Tien 15i vay d5 tra 

Thud thu nh5p doanh nghiep 	n8p 

Tien thu khac tit host Ming kinh doanh 

chuygn den thugn tit hoat dong kinh doanh 

II. UM CHLIYEN TIEN TIJf HOAT HONG DAD TI! 

1. Tien chi mua sam, xay thing TSCD va cac tai san 
dai han khac 

2. Tien thu thanh 	nhUdng ban TSCD va cac tai san 
dhi han khac 

3. Tien chi cho vay, mua tong cu nd c8a ddn ‘.(1 khac 

4. Tien thu hoi cho vay, ban Iai cling cu nd cua 
ddn vi khac 

5. Tien thu h6i nu tai von vho ddn vi khac 

6. Thu 151 tien cho vay, c6 tit va Idi nhu5n dullc chia 

Li/u chuygn den than tit hogt dOng dau tu' 

Ma s6 Nam nay 

fldn vi: VND 

Nam thick 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

08 

09 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

30 

67.438.301.173 

33.284.785.260 

144.481.499.922 

13.505.943.970 

(170.523.705.202) 

177.091.856.956 

265.278.682.079 

(962.049.200.881) 

3.226.869.643 

(527.945.873.197) 

67.216.353.068 

(176.911.638.819) 

(2.262.663.331) 

2.995.015.560 

(1.330.452.455.878) 

(8.623.190.909) 

78.492.992.727 

(2.067.443.627.102) 

1.963.443.627.102 

69.042.569.946 

94.709.745.234 

129.622.116.998 

61.446.430.611 

11.361.231.346 

201.406.612.331 

24.649.442.828 

(158.337.598.528) 

186.298.826.895 

326.824.945.483 

(3.046.967.673.726) 

359.760.833.182 

4.164.736.133.696 

19.078.094.611 

(186.778.255.875) 

1.636.654.077.371 

(4.625.638.424) 

1.431.636.363 

(2.832.768.664.534) 

2.833.217.377.854 

113.079.795.744 

103.004.554.702 

213.339.061.705 

Cac thuyel minh kern theo la met 1)0 ph'an hdp thanh cua bao cao tar chinh rieng nay 
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MAU So B 03-DN 
Ban hanh theo ThOng tu.  s6 200/2014/TT-BTC 
nciay 22 thanq 12 nam 2014 c6a BO Tai chinh  

TONG CONG TY LAP MAY VItT NAM - CTCP 
So 124, Du'ang Minh Khai, Quen Hai Ba Tru'ng, 
Ha Noi, CHXHCN Viet Nam 

BAO CAO 	CHUYEN Tarsi TE (Tigp theo) 

Cho nam tai chinh kit the c ngay 31 thang 12 nam 2016 

Don vi: VND 

CHI TIEU ma s6 Nam nay Nam fru* 

III. WU CHIN& TIEN Tit HOAT BONG TAI GINN 

1. Tien thu tit di vay 33 2.880.547.790.339 2.361.445.167.980 

2. Tien tra nO g6c vay 34 (2.067.170.840.507) (2.324.916.767.331) 

3. Tien tra nd g6c thus tai chinh 35 (3.717.141.500) (1.027.164.000) 

Lu'u chuygn ten thuan tit hoat dOng tai chinh 40 809.659.808.332 35.501.236.649 

Lu'u chuygn tin than trong ky (50=20+30+40) 50 (391.170.530.548) 1.885.494.375.725 

Tien va tu'dng du'dng tin dau nam 60 2.800.748.031.486 902.474.181.156 

Anh hu'ang ctla thay dOi t 	gia h6i doai quy d6i ngoai to 61 17.646.202.647 12.779.474.605 

Tien va biting dudng Wan cuai nam (70=50+60+61) 70 2.427.223.703.585 2.800.748.031.486 

TO Phi Sdn 
Nguiti 14p hi& 

NO),  04 thang 5 nam 2017 

Bui DO'c Klan 
K6 toan truting 

Le Van Tian 
T6ng Mani d6c 

Cac thuyet minh kern theo la mot bo phan hdp thanh cua bac) cao tai chinh rieng nay 
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MAU SO B 09-DN 
Ban hanh theo Thong tu 's6 200/2014/TT-BTC 
ngay 22 thang 12 Warn 2014 cua BO Tai chinh  

TANG LONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
So 124, Duang Minh Khai, Quan Hai Ba 
Ha NOi4  CHXHCN Viet Nam 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG 
Gic thuyet minh nay la met bo phOn hOp thanh va 
theo 

Can clu'Oc doc dong thai val bao cao tai chinh rieng kern 

1. 	THONG TIN KHAI QUAT 

Hinh that sa Wu van 

Tang Cong ty Lap may Viet Nam du'dc thanh lap theo Quyet dinh so 999/BXD - TCLD ngay 01 
thang 12 Warn 1995 cua BO twang BO Xay thing, la doanh nghiep Nha nuac tryt thuOc BO Xay 
dting. Tang Cong ty Lap may Viet Nam chuygn dai m8 hinh tit Cong ty TNHH MTV thanh Cling 
ty Co" ptian theo Quyet dinh so 1036/QD-TTg ngay 10 thang 7 nam 2015 dm Th6 tu'ang Chinh 
ph6 phe duyet phudng an ca ph-an hcia Tang Cc3ng ty Lap may Viet Nam. 

Tang Cling ty Lap may Viet Nam hoat Ong theo mo hinh Tang Cong ty theo Gigy chctng nhan 
Mang ky doanh nghiep so 0100106313 Tang kjr Ian dau ngay 01 thang 9 nam 2010. Gray 
chtfng nhan Tang ky doanh nghiep du dc clang kjr that' doi Ian 2 ngay 06 thang 4 nam 2016 
vai SO Kg hoach va D'au tu' thanh pho Ha NOi chinh thac chuye'n dal Tang Cling ty Lap may 
Viet Nam - Cling ty TNHH MTV thanh ding ty co pKan vai ten g9i Tang Cong ty Lap may Viet 
Nam - CTCP (goi tat la "Tang Cong ty"), van digu le la 797.261.040.000 VND. 

Try so chinh cua Tang Cong ty Tat tai so 124, &tang Minh Khai, quan Hai Ba Tru'ng, thanh pha 
Ha NOL 

Tang so nhan vien cua Tang Cong ty tai ngay 31 thang 12 nam 2016 la 783 (tai ngay 31 
thang 12 nam 2015: 749). 

Nganh ngha kinh doanh va hoat clang chinh 

- San xual, kinh doanh va xay dy'ng theo quy hoach, kg hoach phat trign xay dy'ng cua Nha 
nuOc bao gam cac linh vy'c thi cong va lap Tat thigt bi may mac; 
- T6ng th-au EPC xay dy'ng cac cong trinh dan dyng, cong nghiep, giao thong, they 19i, bu'u 
lien, cong trinh k9 thuat ha tang TO thi va khu cong nghiep, cong trinh &Yang day tram bin 
thE Bien; 
- Kinh doanh phat trign nha, tu' van xay dung, san xugt kinh doanh vat lieu xay dy'ng; 
- D'au tu' va xay di:Mg cac ding trinh bao 	cong nghiep (thUy 	nhiet lien, xi mang, 
hoa Tau, gigy va thep), dan dyng, giao thong, thUy !di, cap thoat nuac va hp tang k9' thuat do 
thi; 
- Kinh doanh bat Ong san, du lich, 	hanh, khach san, nha hang va khu vui chdi giai tri; kinh 
doanh van tai hang hoa va cac thigt bi sieu tru'ang, sieu trong, cho thug thigt bi thi cong van 
tai; 
- Td van xay difng, tong thau toan br9 hoa'c mot phan cua du an clay tu' cac cong trinh cong 
nghiep, dan dung va ha tang k9 thuat nhu': lap du an, thigt kg (chi host (long trong pham vi 
linh vy'c nganh ngha da clang q) va lap tong dy' toan, tu' van Om sat, quan Kt du an, cung 
cap thigt bi cong ngha va argil khign ty' Ong; 
- Thiel kg, chE tao thigt bi va gia cong kEt cgu they cho cac cong trinh ding nghiep, dan 
dyng; 
- Dong mai va sita chiYa cac loai tau, thuy'en van tai du'ang song, Muting bign; 
- Kigm tra, thi nghiem, hieu chinh thigt bi (lien, he thang (nu khign ty' dOng, he thang nhiet 
cho cac day chuygn cong ngha, giam sat, kigm tra chgt ludng cac mai han va tinh cd l cua 
vat lieu; 
- Dao tao cong nhan kj",  thuat cac nganh ngha de phuc vy nhu cau san xuat cua Tang C8ng ty 
va ngoai )(a hoi, Tao tao nang cao va cgp chi:Mg chi cho th9 han; Mao tao va thyt hien viec 
du'a lao (long Viet Nam (trong va ngoai T6ng Cong ty) di lam viec có thai han tai nuac ngoai; 
- Dich thuat cac tieu chugn va tai lieu chuyen nganh ve linh vyt chE tao va lap (Tat thigt 
cac day chuysen cong ngha mai; 
- Kinh doanh, xugt khgu vat tu, may mac, thigt bi, phy tang, tu' lieu san xugt, tu' lieu tieu 
clang, nguyen phy lieu san xugt, tieu dung, day chuygn cong ngha - to Ong hoa, hang trey 
clang, phuting tien van tai, lam dal Icc trey thy cho cac hang trong va ngoai nu'ac cac mat hang 
phyc vu san xugt va tieu dung theo quy dinh cua phap luat. 
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TONG LONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 	 MAU SO B 09-DN 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (TiEp theo) 

Hoat clang chinh c6a Tang Cong ty la thi cong va xay 15p cac ding trinh. 

Chu Ick san xu5t, kinh doanh thong thu'ling 

Chu los/ san xu5t, kinh doanh thong thutng cUa TOng Cong ty dutdc thyt hiOn trong thai gian 
khong qua 12 thang, ngoai trit mot s6 hang myc ding trinh cia"c thu cCia hoat ciOng xay 15p, 
crau tu' bgt clOng san có the:4 gian tren 12 thang. 

C5u trim doanh nghre), 

Tpi ngay 31 thang 12 Warn 2016, Tang Cong ty có 14 ding ty con va 06 cong ty lien ket. 
Thong tin khai quat ve cac cong ty con va cac ding ty lien kEt cita Tang COng ty nhu' sau: 

SiT Ten cling ty Hoe)t deng chinh tai 
Ty le sit hil'u 

ngay 	M51 lien he 
31/12/2016 

CO 
4C1i NH 

DEL 
VIE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Cong ty CO phSn Lilama 5 

Cong ty CO phsan Lilama 7 

COng ty Co Olin Lilama 10 

Cong ty CO phsan Lilama 18 

Cong ty CO Wan Lilama 45.1 

COng ty CO Wan Lilama 69.1 

C8ng ty CO phsan Lilama 69.2 

Cong ty Co pl.& Lilama 69.3 

Cong ty CO prisan Cd khi Lap may Lilama 

Cong ty CO phsan 	Xay dting Lilama 

COng ty CO phsan Td van Quec to LHT 

COng ty CO phsan Thuy dien Song \tang 

COng ty CO phsan Lisemco 

Coq ty CO phsan Ton ma mau Viet Phap (i) 

Cong ty TNHH Ttt van Thiet ke CIMAS 

Cong ty CO ptian Bat Ong san Lilama 

Cong ty CO phin TU van Thiel ke Xay citing va 
Cong nghe Lilama 

Wig ty CO phsan Lilama 45.3 

Ding ty CO phsan Lilama 45.4 

Cong ty CO Wan Lap may va Thi nghiem Cd dien 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

Xay dung va kinh doanh bat 
Ong san 

Ttl van thief ke cac nha may 
Cong nghiep 

San xuat va kinh doanh dien 

Xay lap va (long tau 

Gia cong cd khi, xir ly trang 
ph6 kim loaf 

TU van thiet ke 

Kinh doanh bat Ong san 

TV van the kg 

Xay lap 

Xay lap 

Thi nghiem kiem tra cac day 
chuyen cong nghe 

	

51,00% 	COng ty con 

	

51,00% 	Cong ty con 

	

51,05% 	Ding ty con 

	

51,00% 	Cong ty con 

	

51,00% 	Cong ty con 

51,00% Cong ty con 

53,08% Ong ty con 

66,77% Ong ty con 

51,00% Ding ty con 

	

59,51% 	Cong ty con 

60,00% Cong ty con 

53,84% Cong ty con 

79,98% C8ng ty con 

85,67% Cong ty con 

	

33,00% 	Cling ty lien la 

27,93% Ong ty lien Vat 

	

45,45% 	Cong ty lien ket 

	

40,83% 	Cong ty lien k& 

	

35,06% 	C8ng ty lien ket 

	

36,18% 	Cong ty lien ket 

(f) 
	

Theo Quyet Binh so" 1036/QD-TTG ngay 10 thang 7 nam 2015 cCia The' Wang Chinh 
phu vsa %frac Phe duy'at phudng an c6 ph'an hoa Tang Cong ty L5p may ViOt Nam va 
chuye'n thanh ding ty co ph5n, gia tri khoan dau tit tai Cong ty CO phSn Ton ma mau 
Viet Phap (VIFA) d5 	loci khOi gia tri doanh nghiep Tang Cong ty L5p may Viet 
Nam - Cong ty TNHH MTV. Tang Cong ty L5p may Viet Nam - CTCP se 1(5 theta toan 
bO quyen 10i, nghia vu cita c6 thing nha nu'oc tai VIFA cho dEn khi VIFA hohn thanh 
viec pha san theo guy& dinh cCia taa an va ban giao khoan van Tau tu' va not phai thu 
kho del ct.ia COng ty Co phSn Lilama Ha Nal sang Ong ty Mua ban no va tai san ton 
dong cua doanh nghiep (DATC). 

Tang Cong ty (15 thoai toan 130 van gop tai Cong ty CO phSn Lilama 3 trong n5m 2016. 
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TONG LONG TY LAP MAY VItT NAM - CTCP 	 MAU SO B 09-DN 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINK RIENG (Tiap theo) 

Thuyat minh ve kha nang so sanh tilling tin tren bao cao tai chinh rieng cua Tang 

Cling ty 

S6 lieu so sanh la s6 lieu tren bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thilc ngay 31 thing 12 
nam 2015 da du'cic kigm toan bei mot ding ty kigm toan dOc lap khac va 	di& chinh theo 
Thong bao kEt qua kigm toan s6 151/TB-KTNN ngay 20 thing 01 nam 2017 cua Kigm toan 
Nha nuttc. 

2. CO' So' LAP BAO CAO TAI CHINK RIENG VA NAM TAI CHINH 

Cd sd lap bac, cat, tai chinh Hang 

Bao cao tai chinh rieng kern theo du'Oc trinh bay bang Dong Viet Nam (VND), theo nguyen tic 
gia g6c va pha hdp vei chugn mt/c kg toan, the dO kg toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy 
dinh phap l có lien quan dgn viec lap va trinh bay bao cao tai chinh. 

Bao cao tai chinh hang kern theo khong phai la bao cao theo luat dinh. Ban Tang Gam d6c 
Tang Cong ty quygt dinh lap bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh kEt thac ngay 31 thing 
12 nam 2016 de cho muc Bich tham khao them thong tin ve tinh hinh hoot Ong san xuet kinh 
doanh cua doanh nghiep trong mot nam tai chinh. Bao cao tai chinh rieng nay du'dc lap tren 
cd so tong Nip bao cao tai chinh rieng cua Tang Cong ty Lap may Viet Nam - COng ty TNHH 
MTV cho kif hoot dOng ta' ngay 01 thing 01 nam 2016 cren ngay 05 thing 4 Warn 2016 va bao 
cao tai chinh rieng cua Tang Cong ty Lap may Viet Nam - CTCP cho kif hoat dOng t& ngay 06 
thing 4 nam 2016 dEn ngay 31 thing 12 nam 2016. 

Bao cao tai chinh rieng kern theo khong nham phan anh tinh hinh tai chinh, ket qua hoot clOng 	lG 
kinh doanh va tinh hinh 	chuy'en tier) to theo cac nguyen tic va thong le kg toan 	chip 	EM 
nhan chung tai cac nutc khac ngoai Viet Nam. 	 )1 

Quyat toan cif phan hoe 

Bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh kEt thac ngay 31 tiling 12 nam 2016 chu'a bao gom 

cac dieu chinh lien quan den viec quyet toan cong tic co phan hoa do T6ng Cling ty chu'a có 
Wen ban phe duyet guy& toan co phan hoa tai ngay chinh that chuygn thanh cong ty co 

phan. 

Nam tai chinh 

Nam tai chinh cua Tang COng ty bat (Tau tit ngay 01 thing 01 va ket thac vao ngay 31 thing 
12. 

3. AP DUNG HUO'NG DAN KETOAN Mai 

Ngay 21 thing 3 Warn 2016, BO Tai chinh da ban hinh Thong tai s6 53/2016/TT-BTC ("Thong 
tti 53") sa'a do), b6 sung mot s6 dieu cua Thong to  s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thing 12 
nam 2014 cua BO Tai chinh huOng din chE do kg toan doanh nghiep. Thong to ' 53 có hieu lcfc 
cho nam tai chinh bat d'au vao hogc sau ngay 01 thing 01 nam 2016. Ban Tang Giam d6c da 
ap dung Thong tu* 53 trong viec lap va trinh bay bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh ket 
thtic ngay 31 thing 12 Warn 2016 cua Tang COng ty. 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KETOAN CHO YEU 

Sau day la cac chinh sach kg toan cha yEu du'Oc Tang Cling ty ap dung trong viec lap bao cao 
tai chinh rieng: 
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TONG CONG TY LAP MAY VItT NAM - CTCP 	 MAU S6 B 09-DN 

fl 

P1 

ft 

PI 

U' 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RING (Tiffp theo) 

Udc tinh ke toan 

Viec lap bao cao tai chinh rieng tuan thti theo chuEn mut kg toan, chg.  c18 kg toan doanh 
nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap l có lien quan d'En viec lap va trinh bay bao cao tai 
chinh va xii l' tai chinh tai thai efigm chinh thik chuygn sang Cong ty CO phan theo quy dinh 
hien hanh yeu du Ban Tang Gam dac phai có nhitng Vat tinh va gia Binh anh huffing cign s6 
lieu bao cao v'e cong nd, tai san va viec trinh bay cac khoan cong nd va tai san tram tang tai 
ngay lap bao cao tai chinh rieng cOng nhu cac so lieu bao cao ve doanh thu va chi phi trong 
sucit nam tai chinh. Mac du cac u'dc tinh kg toan du'dc lap b5ng tat ca sti higu bigt cua Ban 
Tang Giam dac, s6 thitc to phat sinh có thg khac veil cac u'oc tinh, gia Binh dat ra. 

Tien Ira cac khoan tu'dng du'dng tian 

Tien va cac khohn tu'dng du'dng tin bao gom ben mat tai quy, cac khohn tier' gut khong kif 
han, cac khohn dau tit ng5n han, có kha nang thanh khoan cao, de dang chuygn doi thanh 
tin va it rt:Ji ro lien quan CI& viec bign Ong gia tri. 

Cac khoan dau tu' tai chinh 

Cheng khohn kinh doanh 

Chang khoan kinh doanh la cac khoan chOng khoan du'dc Tang Cong ty nam girt veil myc dich 
kinh doanh. Ching khoan kinh doanh dude ghi nhan b5t dau tit ngay TOng Cong ty có quVen 
sd hub va dude xac dinh gia tri ban au theo gia tri hdp l cua cac khohn thanh toan tai thdi 
diem giao dich phat sinh cong cac chi phi lien quan cign giao dich mua chitng khoan kinh 
doanh. 

Tai cac kif kg toan tigp theo, cac khohn dau to chitng khoan dude xac dinh theo gia gac trit 
cac khaki giam gia chitng khoan kinh doanh. 

Dy' phong giam gia chitng khoan kinh doanh du'dc trich lap theo cac quy dinh kg toan hien 
hanh. 

Cac khohn 	nam gill den ngay dao hpn 

Cac khaki dau tu' nam girt den ngay dao han bao gom cac khohn dau tu' ma Tang Cong ty có 
dinh va kha nang girt dgn ngay dao han. Cac khohn dau tu' nam girt cign ngay ciao han bao 

cac khohn tier, gCti ngan hang có kif han (bao gom ca cac loaf tin phigu, kif phigu). 

Cac khoan dau to nam giO' den ngay dao han du'dc ghi nhan b5t dau tit ngay mua va dudc xac 
dinh gia tri ban dau theo gia mua va cac chi phi lien quan dEn giao dich mua cac khaki dau 
tit. Thu nhap lai tit cac khohn dau to nam girt dEn ngay dao han sau ngay mua du'dc ghi nhan 
tren Bao cao kEt qua hoat Ong kinh doanh tren cd se dti thu. 

Cac khoan cho vay 

Cac khoan cho vay du'dc xac dinh theo gia g6c trit di cac khoan dy' phang phai thu kho doi. Dy' 
phang phai thu kho doi cac khohn cho vay cua Cong ty dudc trich lap theo cac quy dinh kg 
than hien hanh. 

Cac khohn dau hl vao cong ty con va dau tu' vao cong ty lien kat 

Dau tu' vao cong ty con 

Cong ty con la cac cong ty do Tang Cong ty kigm soat. Viec kigm soat dat dudc khi Tang Cong 
ty có kha nang kigm soat cac chinh sach tai chinh va hoat eking cua cac cong ty nhan dau tu' 
nh5m thu dude Idi ich tit hoat Ong cua cac ding ty nay. 
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flau tu' vac) ding ty lien ket 

Cong ty lien kat la mot ding ty ma Tang Cong ty có anh hu'ang Clang ke nhUng khong phai la 
ding ty con hay ding ty lien doanh cua Tang Cong ty. Anh Wang clang Ice the hien d quyen 
tham gia vao viec 	ra cac quyet dinh ve chinh sach tai chinh va hoat clOng cim ben nhan 
clau tu' nhu'ng khong có anh hang Ve mat Vern soat hoac Tong kiem scat nhitng chinh sach 
nay. 

T6ng Cong ty ghi nhan ban clau khoan clau tu' vao ding ty con va lien ket theo gia g6c. Tang 
C8ng ty hach toan vao thu nhap Wen Bao cao ket qua hoat Ong kinh doanh khoan ditoc chia 
tit Ich nhuan than lOy ke ciia ben nhan Clau tu' ph& sinh sau ngay deu 	Cac khoan khac ma 
T6ng Cong ty nhan du'Oc ngoai Idi nhuan du'oc chia du'oc coi la phan thu hoi cac khoan deu tu' 
via clu'oc ghi nhan la khohn giam trim gia g6c clau 

Cac khaki clau tu' vao cong ty con, cong ty lien ket du'Oc trinh bay trong Bang can Mike toan 
theo gia tri Binh gia lai tai thai diem chinh thik chuyen thanh cong ty co" phan trii di cac khohn 
cht phong giam gia. Dti phong giam gia deu tu' vao cong ty con va cong ty lien ket dutt trich 
lap theo quy dinh tai Th8ng tit s6 228/2009/11-6TC ngay 07 thang 12 Warn 2009 dm BO Tai 
chinh ve "Huting dgn chE d8 trich lap va 	dung cac khohn dy' phong giam gia hang ton kho, 
ton that cac khohn dau tu' tai chinh, no phai thu kho del va bao hanh san pham, hang Ma, 
cong trinh xay lap tai doanh nghiep", Thong tu' so 89/2013/TT-BTC ngay 28 thang 6 nam 
2013 ciaa BO Tai chinh ve viec sCta dal b6 sung Thong tu' 56 228/2009117-BTC va cac quy dinh 
ke toan hien hanh. 

Diu hi vat) cong cu van cua ddn vi khac 

D'au tu' vao cong cu van dm ddn vi khac phan anh cac khoan deu tit cong cu van nhu'ng Tang 
Cong ty kh8ng có quyen kiem soat, Sing kiem soat hoac có anh hu'ang clang keg dal vii ben 
clu'Oc clau 

J 
Khohn deu tu' vao cong cu van cac clan vi khac clifoc phan anh theo gia tri dinh gia !pi tai thai 	f E 
digm chinh th(tc chuyen thanh cong ty co phan trit cac khoan dif phong giam gia Thu tu'. 

tV1 

Nd phai thu 

Nd phai thu la s6 tin có the thu hoi cua khach hang hoac cac doi titOng khac. Nd phai thu 
du'cic trinh bay theo gia trj ghi s6 trit di cac khoan dif phong phai thu kho dol. 

Du phong phai thu kho del du'dc trich lap cho nhi'tng khoan rig( phai thu cla qua han thanh toan 
to sau thang tra len, hoac cac khohn nO phai thu ma nguti nd kho có kha nang thanh toan do 
bi thanh 	pha san hay cac kilo khan tu'ang tu'. 

Ban Tang Gam dcic Tang Ging ty quyet dinh kh8ng trich lap dy' phong phai thu kho del tai 
thai diem 31 thang 12 nam 2015 khi lap bao cao tai chinh nay do xac dinh Tang Cong ty clang 
trong giai loan co phan hoa tai thai diem nay va bao cao tai chinh nay clu'Oc lap cho myc Bich 
tham khao them th8ng tin ve tinh hinh hoat Ong san xuat kinh doanh c6a doanh nghiep 
trong mot nam tai chinh. 

Hang tan kho 

Hang ton kho clu'Oc xac dinh tren ca sa gia geic. Gia g6c hang ton kho bao Om chi phi nguyen 
vat lieu tryt flap, chi phi lao Ong try'c tiep va chi phi san xuat chung, n'eu có, de có du'oc 
hang ton kho d Oa diem va trang thai hien tai. 

Hang ton kho clu'oc hach toan theo phu'ang phial) ke khai thu'ang xuyen. 

Chi phi san xuat kinh doanh dO dang cutii nam bao gom cac chi phi nguyen nhien vat lieu tru'c 
tiep, chi phi nhan ding tryt bap, chi phi sif dung may thi ding, chi phi san xuat chung du'oc 
tap hdp va phan b6 cho cac cong trinh xay lap, dich vu, khao sat, thiet ke ding trinh chu'a 
hohn thanh tai ngay kEt thuc nien dO ke toan hoac da hohn thanh nhu'ng chu'a du'oc khach 
hang nghiem thu gia tri khcii lu'Ong hohn thanh. Chi phi san xuat kinh doanh da dang clu'Oc xac 
dinh hoac clanh gia theo kh6i lu'Ong thi ding dd dang tai ngay ket tht"k nam tai chinh. 
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Du phong giarn gia hang ton kho cita rang Cong ty du'dc trich lap theo cac quy air-1h ke toan 

PI 	 hien hanh. Theo do, Tang Cong ty du'dc phep trich lap dif phong giam gia hang ton kho lOi 
thai, hong, kern pham chat va trong tru'ang hdp gia g6c caa hang ton kho cao hon gia tri 
thusan CO the thus hien du'dc tai ngay kEt thac nien d6 ke toan. 

TM san c6 dinh hero hinh Va khau hao 

Tai san co dinh hilu hinh 	trinh bay theo nguyen gia trCt gia tri hao man lay ke. 

Nguyen gia tai san c6 Binh hinh thanh do mua s5m bao gem gia mua va toan be cac chi phi 
khac 	quan trktc tip den viec du'a tai san vao trang thai san sang sit dyng. Doi vol tai san 
c6 dinh hinh thanh do au tu' xay thing cd ban theo phu'dng that giao thu hoac xay citing 
va san xual, nguyen gia la gia quyet toan ding trinh xay dog theo quy chE quan ly au tu' va 
xay citing hien hanh, cac chi phi khac có lien quan true trip va le phi tru'Oc ba (neu co). 
Trutng hop di/ an da hohn thanh va du'a vao sit dung nhu'ng quyet toan chu'a du'dc ph& duyet, 
nguyen gia tai san c6 dinh du'dc ghi nhan theo gia tam tinh tren cd sa chi phi thut to da bo ra 
de có 	tai san c6 dinh. Nguyen gia tam tinh se du'dc dieu chinh theo gia quyet Wan du'dc 

PI 	 cac cd quan có th5rn quyen phe duyet. 

PI 	 Tai san c6 dinh hitu hinh du'dc kh5u hao theo phuting phap duang th5ng dua tren thai gian 
hub dung u'ac tinh, cu the nhu' sau: 

Nam nay 
S6 nam 

Nha xuang, vat kien trac 5 - 35 

May moc, thiet bi 03 - 15 

Phuang tien van tai va thiet bi truyen dgn 04 - 20 

Thiel bi dung cu quart ljf 03 - 05 

san c6 dinh khac 03 - 10 

Cac khaki lai, to phat sinh khi thanh 	ban tai san la chenh lech Mita thu nhap tit thanh ly va 
gia tri con lai caa tai san va du'dc ghi nhan vao Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh. 

Cac tai san c6 dinh hCtu hinh cua Tang Cong ty da-  du'dc clarth gia lai khi thut hien c6 ph5n hoa 

PI 	 doanh nghiep 100% van Nha nu'ac. Nguyen gia va gia tri hao mon luy ke du'dc (lieu chinh theo 
ket qua danh gia lai da du'dc cac cd quan CO th5rn quyen phe duyet theo quy dinh. 

PI 
Thue tai san 

PI 
Mat khohn thue du'dc xem la thue tai chinh khi phSn Ion cac quyen lOi va rui ro ve quyen sa 

PI 	 hitu tai san du'dc chuyen sang cho ngu'ai di thue. Tat ca cac khohn thue khac du'dc xem la 
thue host d6ng. 

IR 	 Tang Cong ty ghi nhan tai san thue tai chinh la tai san caa T6ng Cong ty theo gia tri hdp 
cita tai san thue tai thai diem khai dau thue tai san hoac theo gia tr.i hien tai caa khaki thanh 

PI 	 toan Van thue 	neu gia tri nay th5p han. NO phai tra ben cho thue tu'dng 

PR 	
ghi nhan tren Bang can dol ke toan nhu' met khohn nd phai tra ve thue tai chinh. Cac khohn 
thanh toan tien thue du'dc chia thanh chi phi tai chinh va khohn phai tra nd g6c nh5m dam 
bao tc, le lai sual dinh k'' c6 dinh tren so-  du' nd con lai. Chi phi thue tai chinh du'dc ghi nhan 
vao ket qua hoat Ong kinh doanh, &it khi cac chi phi nay tru'c tip hinh thanh nen tai san di 
thue, trong tru'ang hqp do se du'dc von hoa theo chinh sach ke toan cua rang Cong ty ve chi 
phi di vay (xem trinh bay dual clay). 

Mat khoan thue du'dc xem la thue hoat Ong khi ben cho thue van du'dc huang phian Ian cac 
quyen Idi va phai chiu rui ro ve quyen sa hitu tai san. Chi phi thue hoat Ong du'dc ghi nhan 
vao Bao cao kEt qua hag Tang kinh doanh theo phu'dng phap duang th5ng trong suat thai 

PI 	 gian thue. Cac khohn tren nhan du'dc hoac phai thu nh5m tao dieu kien ky ket hdp Sing thue 
hoat dOng ding du'dc ghi nhan theo phtidng phap duang th5ng trong suot that' gian thue. 

PI 
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Cac tai san di thue tai chinh du'dc khau hao tren thdi gian hitu dyng utc tinh tu'cing ty' nhu' ap 

PI 	 dung vdi tai san thuac sd hil'u dm Tang Cong ty. Tuy nhien, neu khong chat char' la ben thue 
se có quyen sof hal tai san khi ha han hdp clang thue thi tai san thue se du'dc kh5u hao theo 
thdi gian ngan hdn giOta thdi han thue hoac thdi gian sit dyng hifu ich cua tai san do: 

Nam nay 
S6 nam 

Phu'dng tien van tai 	 08 

Tai san c6 dinh v6 hinh va khali hao 

Tai san co dinh vo hinh the hien gia tri quyen sit dyng 	va cac phan mem may tinh va du'dc 
trinh bay theo nguyen gia trit gia tri hao mon lOy 

PI 
Quyen sir dung dat la toan ba chi phi thyt te ma Tang Cling ty da chi ra de co du'dc gi5y 
chti'ng nhan quyen sit dyng dat cua tea nha 21 fang tai dia chi 56 124, dudng Minh Khai, quan 
Hai Ba Trttng, thanh Oa Ha N8i. Quyen sit dyng dat lau dai khong du'dc tinh kh5u hao. 

Si 
Phan mem may tinh du'dc ghi nhan ban au theo gia mua va du'dc kh5u hao theo phutmg 
phap cludng thang trong \tong 03 nam den 05 nam. 

ft 	 Cac tai san co dinh vo hinh cua Tang Cong ty da du'dc danh gia lai khi thyt hien co phan hda 
doanh nghiep 100% van Nha nudc. Nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke du'dc dieu chinh theo 

PI 	 ket qua clanh gia lai da du'dc cac cd quan có them quyen phe duyet theo quy dinh. 

Bat Ong sari dau tu' 

11111 	 B5t Ong san dau tu' bao gom nha tha, vat kien trik do Tang Cong ty nam girt nharn myc Bich 
thu Idi tit viec cho thue hoac cha tang gia. Bat clang san dau tu' cho thue 	trinh bay theo 

111 	 nguyen gia trit gia tri hao mon lOy ke. B5t Ong san dau tu' chd tang gia du'dc trinh bay theo 
nguyen gia trit suy giam gia tri. Nguyen gia cua bat Ong san dau tit du'dc mua bao gam gia 
mua va cac chi phi lien quan try'c tiep nhu' phi dich vu tu' van ve luat phap lien quan, thue 
tru'dc ba va chi phi giao dich lien quan khac. Nguyen gia bat clang san dau tu' to xay la gia tri 
quyet toan cong trinh hoac cac chi phi lien quan try'c tiep cua bat clang san dau tu'. 

B5t dang san dau tu' cho thue du'dc kh5u hao theo phu'dng phap cludng thang tren thdi gian 
hiru dung udc tinh trong yang 25 nam. 

Chi phi xay dung cd ban d6 dang 

Cac tai san dang trong qua trinh xay dy'ng phyc vg myc dich san xuat, cho thue, quan ljr hoac 
cho cac myc dich khac dutic ghi nhan theo gia got. Chi phi nay bao gam cac chi phi can thiet 

1114 	 de hinh thanh tai san bao gam chi phi xay lap, thiet 1)1, chi phi khac có lien quan pha hdp vdi 
chinh sach ke toan cua Tang Cong ty. Cac chi phi nay se du'dc chuyen sang nguyen gia tai san 
ca dinh theo gia tam tinh (neu chu'a có guy& toan du'dc phe duyet) khi cac tai san du'dc ban 

011 	
giao du'a vao sit dyng. 

Theo quy dinh ve quan ly dau tu' va xay chrng cua Nha nitric, thy theo phan cap quan ly, gia tri 
ft 	 quyet toan cac cling trinh xay dkrng cd ban hohn thanh can du'dc cac cd quan có thErn quyen 

phe duyet. Do do, gia tri cuoi cang cua cac cong trinh xay ching cd ban có the' thay d61 va phy 
thuac vao quy& toan du'dc phe duyet bdi cac cd quan có thEm quyen. 

Cic khofin tra track 

ft 	 Chi phi tra tru'ac bao gam cac chi phi thyt to da phat sinh nhu'ng có lien quan den ket qua 
hoat clang san xuat kinh doanh cua nhieu kif ke toan. Chi phi tra trutc bao gam khohn tra 
trutc tien thue 	va cac khohn chi phi tra trutc khac. Tien thue dat the' hien so-  ben thue dat 
da du'dc tra trutc. Cac khohn chi phi tra trudc khac bao gam gia tri cong cu, dung cy, linh kien 
loai nho era xuat clang, ban quyen phan mem va chi phi bao hiem tai san. Ngoai ra Tang Cong 
ty ding theo cloi gia tri thu'dng hieu du'dc ghi nhan theo bien ban xac dinh gia tri doanh nghiep 
ngay 30 thang 6 nam 2014 da du'dc cac cd quan có thErn quyen phe duyet. 
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Tien thua clot tra truec clu'ec phan b6 vao Bao cao kEt qua hoat clEng kinh doanh theo phtteng 
phap clueng th5ng tu'eng (frig vdi thei gian thua. Cac loci CEng cy, dung cu, linh kin etu'ec van 
hoa duei hinh that cac khohn tra truec va duec phan b6 vao Bao cao kEt qua host clEng kinh 
doanh, sit dung phueng phap clu'ang thong theo cac quy Binh kE toan hian hanh. Gia tri 
thu'eng hiEu Clu'ec phan ba va Bao cao kEt qua hoat long kinh doanh trong thei gian 05 nom 
ke" tit thei diem Tang CEng ty chinh thitc chuyan thanh cong ty co phan. 

Cac khoin dpi phOng phai tra 

Cac khohn du phong phai tra du'oc ghi nhan khi Tang CEng ty có nghia vu nd hian tai do kEt 
qua tit mot st/ kin cI5 xay ra, va Tang CEng ty co kha nang phai thanh toan nghia vu nay. Cac 
khohn dif phong cluec xac dinh tren cd sei uec tinh cua Ban Tang Gam dek ve cac khoan chi 
phi can thiEt de thanh toan nghia vu nd nay tai ngay kEt them Warn tai chinh. 

Tai ngay 31 thong 12 nam 2016, Ban Tang Gam deic clanh gia cac nghia vy nd ph& sinh tit 
cac sit kin 	xay ra khong CO anh hutting clang ke, do do Ban Tang Giam d6c quyEt Binh 
khling trich du phong phai tra. 

Trai phial Oat hanh 

Tang CEng ty phat hanh trai phi-du thueng cho muc Bich b6 sung vein dai han cho hopt clEng 
cua Tang CEng ty. 

Gia tri ghi so' cua trai phiEu thu'ang clu'ec phan anh theo manh gia tai ngay phat hanh. 

Chi phi phai tra 

Chi phi phai tra cluec ghi nh5n 	trail cac itec tinh hep l ye so' Can phai tra cho cac hang 
hem, dich vu c15 sit dung trong nam. 

Chi phi phai tra bao gem cac khohn chi phi lai vay, cac khohn chi phi phai tra cho cong trinh 
xayl5p va cac khohn chi phi phai tra khac. 

Chi phi lai vay cluec itec tinh duo tren so tien vay, thei han va 15i sat thus tEtitng theii kjr. 	4"/ 

Chi phi phai tra cho cong trinh xay lap la chi phi cluec trich tru'eic 	hep vei doanh thu hdp 
&Eng xay dy'ng duec ghi nh5n dy'a tren bien ban nghiam thu hohn thanh giita Tang CEng ty 
yeti chi' deu tut va giita Tang Cling ty viii cac nha thou phy. 

Ghi nhan doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang duec ghi nh5n khi Tong thei thoa man tat ca nam (5) dieu kin sau: 

(a) T6ng CEng ty da chuyen giao phan len 	ro va lei ich g5n lien veil quyen se MTh san 

ph5rn ho5c hang flea cho nguti mua; 

(b) Tang CEng ty khong con nam giOf quyen quan ljr hang Flea nhu' nguei set Feu hang hoa 

hoac quyen lam soot hang hoa; 

(c) Doanh thu dutgc xac dinh tueng d61 ch5c ch5n; 

(d) Tang Cong ty se thu du'oc loi ich kinh to tit giao dich ban hang; va 

(e) Xac dinh cluOc chi phi lien quan dgn giao dich ban hang. 

Doanh thu cung can dich vu 

Doanh thu cua giao dich ves cung cap dich vy du'Oc ghi nhan khi kgt qua cua giao dich do clu'Oc 
xac dinh met cach clang tin cay. Tru'Ong hdp giao dich ve cung cap dich vy lien quan clgn nhieu 
kj,  thi doanh thu du'dc ghi nhan trong kif theo kgt qua phan cling vies 	hoan thanh tai ngay 
dm Bang can d6i kg Wan dia k'' do. Kel qua cua giao dich cung cap dich vy cluOc xac dinh khi 
them man tat ca ban (4) (lieu kien sau: 
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(a) Doanh thu dudc xac dinh tu'dng d6i chec chan; 

(b) Co kha n5ng thu du'dc 'di ich kinh of giao dich cung cep dich vu do; 

(c) Xac dinh dutt phan ding viec de hoar' thanh tai ngay cua Bang can d6i ke toan; va 

(d) Xac dinh dudc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hohn thanh giao dich cung cep 

dich vu do. 

Doanh thu tii hdp ang xay citing dm Tong COng ty cludc ghi nhan theo chinh sach kE toan 
cua TOng Cong ty ve hdp idong xay ditng (xem chi bet dudi day). 

Lai tit cac khohn dau td cludc ghi nhan khi TOng Cong ty có quyen nhan khohn lai. 

Hcfp trong xay dyng 

PI 	 Khi kEt qua thitc hien hdp clong xay dy'ng có the d'u'dc u'oc tinh mot cach clang tin cay va dddc 
khach hang xac nhan, doanh thu va chi phi lien quan den hdp Ong dudc ghi nhan tu'dng ctng 
yeti phan tong viec 	hohn thanh dudc khach hang xac nhan trong kje. 

PI 	 Khi kEt qua thitc hien hdp dong xay ditng khOng the clu'dc uOc tinh mot cach clang tin cay, 
doanh thu chi d'udc ghi nhan tudng du'cing veil chi phi dm hdp Ong de phat sinh ma viec dudc 

PI 	 hohn tra la tudng doi ch5c chin. 

Doanh thu chua thkfc hi4n 

Doanh thu chu'a thy'c hien chu yEu phan anh gia tri ben nhan truOc theo cac hdp Sing  cho 

PI 	 thug bet dOng san girta Toting Cong ty vei cac khach hang cho thai gian thug trong tudng lai. 
Ngoai ra, Tiing Cong ty ding ghi nhan doanh thu chu'a thy'c hien deii vai doanh thu de xuat 
hoa ddn nhu'ng chu'a thitc hien day a nghia vu cho ch6 Tau tu'theo hdp &mg. 

Ngoai tg 

PI 	 Cac nghiep vu ph& sinh bang ngoai to cludc chuyen doi theo tjf gia tai ngay ph& sinh nghiep 
vu. S6 dit cac khoan myc ben to có g6c ngoai to tai ngay kEt thilc nien dO ke toan dudc 
chuyen d6i theo ty gia tai ngay nay. Chenh lech 	gia ph& sinh du'dc hach toan vao Bao cao 
kEt qua host ilOng kinh doanh. 

PI 
Chi phi di vay 

Chi phi di vay dudc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong kit khi phat sinh, trit khi 
IN 	 du'dc v6n hoa theo quy dinh cua Chuen myt kE toan Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay". Theo do, 

chi phi di vay lien quan true tiep den viec mua, dau tit xay dy.ng hoac san xuat nhiing tai san 
can mot thai gian tu'dng d61 dai de hoan thanh du'a vao sit dung hoc kinh doanh dudc Ong 
vao nguyen gia tai san cho dEn khi tai san do dudc clu'a vao 	dung hoec kinh doanh. Cac 
khohn thu nh'ap phat sinh 	viec dau tu' tam thiii cac khohn vay dddc ghi giam nguyen gia tai 
san có lien quan. D6i vei khohn vay Hang phut vu viec xay dy'ng tai san c6 dinh, bet Ong san 
dau td, lai vay dddc v6n hoa ke ca khi thai gian xay dy'ng &I'd' 12 thang. 

PI 
Thue 

Thug thu nhap doanh nghiep the hien tang gia tri cua s6 thug phai tra hien tai va s6 thug 
hoan 

VI 

VI 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHtNH RIENG (Tigp theo) 

S5 thud phai tra hien tai du'dc tinh dtia tren thu nhap chiu thug trong n5m. Thu nhap chiu 
thud khac vai Idi nhuan tru'ec thug du'dc trinh bay tren Bao cao kel qua host Ong kinh doanh 
vi thu nh5p chiu thud khong bao gom cac khohn thu nhap hay chi phi tinh thug hoac du'dc 
kh5u &CY trong cac kif khac (bao gom ca 18 mang sang, ndu co) va ngoai ra khOng bao gom 
cac chi tieu khong chiu thud hoac khong du'dc kh5u trU'. 

Thug thu nhap han Iai du'dc tinh tren cac khohn chenh lech 	gia tri ghi so va cd se tinh 
thud thu nhap cUa cac khohn muc tai san hoac ding nd tren bao cao tai chinh Hang va du'dc 
ghi nhan theo phuting phap Bang can Oi kd toan. Thud thu nhap han Iai phai tra phai du'dc 
ghi nhan cho tat ca cac khohn chenh lech tam thai con tai san thud thu nhap han lai chi du'dc 
ghi nh5n khi chac chan có du Idi nhuan tinh thud trong tu'dng Iai de' kh5u trit cac khoan chenh 
lech tam thai. 

Thud thu nhap hoar) lai du'dc xac dinh theo thud suat 	tinh se ap dung cho kit tai san du'dc 
thu la hay nd phai tra du'dc thanh town. Thus thu nhap han lai du'dc ghi nhan vao Bao cao 
kel qua hog Ong kinh doanh va chi ghi vao v6n chu se hiiu khi khaki thud de) có lien quan 
dEn cac khohn muc cluvc ghi th5ng vao von chU sa tau. 

Tai san thug thu nhap hoan lai va nd thug thu nhap ho5n lai phai tra dddc bu trit khi TOng 
Cong ty có quy'en hop phap de ba trit giCta tai san thud thu nhap hien hanh voi thud thu nhap 
hien hanh phai n5p va khi cac tai san thug thu nhap ho5n lai va nd thud thu nhap han lai 
phai tra lien quan toi thud thu nhap doanh nghiep du'dc quan t bai ding mot cd quan thud va 
TOng Cong ty co du' dinh thanh town thug thu nhap hien hanh tren cd se than. 

Viec xac dinh thug thu nhap cCia TOng COng ty can al' vao cac quy dinh hien hanh ye thug. 
Tuy nhien, nhirng quy dinh nay thay doi theo ding thei kif va viec xac dinh sau ding ve thud 
thu nhap doanh nghiep thy thu5c vao ket qua kidm tra cUa cd quan thug có them quVen. 

Cac !cal thud khac du'dc ap dung theo cac luat thug hien hanh tai Viet Nam. 

5. 	TIEN VA CAC KHOAN TUONG ouaNG TIEN 

S5 cu5i nam S5 diu nam 
VND VND 

Tien mat 31.428.401 2.444.561.241 

Tien gisingan hang khong kif Flan 750.040.555.024 611.015.355.207 

Cac khoan tu'dng du'dng tien 1.677.151.720.160 2.187.288.115.038 

2.427.223.703.585 2.800.748.031.486 
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TONG LONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 	 MAU SO B 09-DN 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (Tiel) theo) 

6. 	CAC KHOAN DAU TU TAI CHINH 
S5 cuai nam 	 So dau nam 

	

Gia g6c 	Gia tri s6 sach 	 Gia g6c 	Gia tri s6 sach 

a. Diu tut nam gib'.  dEn ngay dao Ilan 	 VND 	 VND 	 VND 	 VND 

al. Nan Ilan 	 109.000.000.000 	109.000.000.000 

Tien gill co kit han 	 109.000.000.000 	109.000.000.000 	 - 

a2. Dai flan 

Tien Old) kit flan 

- 5.000.000.000 	5.000.000.000 

- - 	 5.000.000.000 	5.000.000.000 

S6 cu6i nam 	 S5 clau 	nam 

    

Gia tri so sach 	 D phong Gia tri s6 sach 	 D/ phong 
VND 	 VND 	 VND 	 VND 

b. Chang khoan kinh doanh 

Ngan hang TMCP Sai Gen - Ha N8i - H8i se chinh 

42.775.718.400 

42.775.718.400 

9.724.796.600 

9.724.796.600 

S5 cual nam 	 S5 dau nam 
Gia tri s6 sach 	 phong 	 Gia tri s6 sach 	 Di! bluing 

VND 	 VND 	 VND 	 VND 
c. D'au tut gop van vac) thin vi khac 

ci. Diu hi vac) cong ty con 676.067.569.062 18.392.655.326 689.178.388.655 60.339.946.525 

Cling ty Co phan Lilama 5 9.180.000.000 - 9.435.000.000 - 

Cong ty C6 phan Lilama 7 7.905.000.000 - 15.045.000.000 6.630.000.000 

Cong ty Co phan Lilama 10 73.899.000.000 - 55.080.000.000 - 

Cong ty Co phan Lilama 18 122.820.138.000 - 81.288.900.000 

Cong ty Co phan Lilama 45.1 26.786.717.846 - 25.874.279.057 - 

Cong ty Co phan Lilama 69.1 35.776.500.000 - 33.629.910.000 - 

Cong ty C6 phan Lilama 69.2 14.629.473.600 - 13.105.570.100 - 

Cong ty Co phan Lilama 69.3 69.713.251.842 - 67.280.826.869 - 

Cong ty Co phan Cd khi Lap may Lilama 8.492.667.900 - 8.326.145.000 - 

Cong ty Co !wan Dsu tu'Xay dking Lilama 118.920.390.290 - 140.277.733.284 - 

Cong ty C6 phan Tu.  van Qu6c to LHT 20.430.040.928 - 19.796.697.443 - 

Cong ty Co" phan Thay dien Song yang 30.528.490.197 1.347.605.704 81.062.625.000 52.041.904.092 

Cong ty Co phan Lisemco 136.985.898.459 17.045.049.622 138.975.701.902 1.668.042.433 
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TONG LONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 	 MAU SO B 09-DN 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (TiEp theo) 

S5 cu6i nate 	 S6 dau nem 

Gia tri s6 sach 	 Dy' phong 
	

Gia tri s6 sfich 	 Di/ phong 
VND 	 VND 	 VND 	 VND 

c2. Diu tU' vao cong ty lien het 70.276.291.876 120.436.266.352 14.022.169.216 
Cling ty CO Wan Lilama 3 - - 8.459.880.000 5.639.920.000 

Cling ty CO phan Lilama 45.3 7.002.100.000 - 8.859.800.000 2.286.400.000 
Cling ty CO Wan Lilama 45.4 5.188.680.200 - 11.975.249.000 5.158.568.800 

COng ty CO phan Bat clOng san Lilama (Lilama Land) 29.697.241.118 - 59.070.614.352 - 

Cling ty CO !Wan Lap may Thi nghiem Cd dien 3.907.800.000 - 4.830.475.000 - 

Cong ty TNHH Tti van Thiel 	CIMAS 23.380.334.584 - 25.240.248.000 37.416.390 

COng ty CO phan Tu' van Thiel Ke Xay thing va Cong nghe 
Lilama 1.100.135.974 2.000.000.000 899.864.026 

c3. Diu tit glop v6n vao darn vi khac 162.410.715.985 18.052.057.711 333.740.335.730 127.044.496.590 

C8ng ty CO phan Che too Gian khoan Dau khi 19.799.036.703 17.915.408.351 24.000.000.000 5.423.629.051 

Cong ty CO phan Phu M9 Trung Viet (Lilama SHB) 2.165.892.592 - 2.232.562.517 - 

Cling ty CO phan ThUy Mani-16a Na 85.696.088.606 - 89.887.465.722 1.472.575.927 

Cong ty CO phan Xi mang Song Thao 35.716.560.384 - 119.850.000.000 84.842.660.059 

Cong ty CO phan Xi mang Thang Long 16.169.971.505 136.649.360 30.000.000.000 13.786.597.053 

Cong ty CO phan Cd - Dien - Mal truing Lilama 2.863.166.195 - 2.807.183.991 

Ngan hang TMCP Sai Gan - Ha NOi - HOi so chinh - 64.963.123.500 21.519.034.500 

MOt so khoan Sau tit dullc xem xet trich lap dkr phong theo bac, cao tai chinh hdp nhat cda ben nhan dau tit, Tang Cling ty Cie thVc hien loaf trif phan Ldi ich 
co (tong khong kiem sok ra khoi V6n chu hilu de lam cd sd xac dinh s6 dit phong can trich lap do TOng Cong ty danh gia rang phan Ldi ich co thing khong 

soat khong nam trong Idi ich cua cong ty me tai cong ty nhan v6n gop cda TOng Cong ty. 

TOng Cong ty chita danh gia gia tri hdp ly cda cac khohn dau tu' tai chinh tai nigay ket thdc flier, dd 	toan do cac quy Binh hien hanh chtia có hu'eng dAn cy 
the ve viec xac dinh gia tri hdp l cua cac khoan dau tu' tai chinh. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RING (Tigp theo) 

7.  PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG 

S6 cu6i am S6 diu nam 
VND VND 

]GCS CONSORTIUM 522.584.875.191 150.208.810.811 

Ban Nu hanh Wan Nhi5t di5n Thai Binh 2 - PVC 459.400.693.485 

Ban QLDA Di5n ly'c D'au khi Wing Ang-Quang Trach 219.574.540.291 303.332.682.259 

Doosan Heavy Industries Vietnam Co., Ltd. - VT4 195.146.379.900 

Ban QLDA Nha may Thy din Sdn La 180.174.289.818 

Ong ty CO ph5n Xi mang Song Thao 149.806.663.376 145.831.821.595 

Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. - MD1 207.059.125.753 

Cong ty CO ph5n ThOy diOn Him Na 36.081.220.170 117.898.748.155 

Cac cI6i tu'cing khac 228.656.211.171 394.628.614.097 

1.991.424.873.402 1.318.959.802.670 

Phii thu khfich hang la cfic ben lien quan 
(chi tilt trinh bay tai Thuyet minh s6 36) 

32.092.415.908 33.352.254.440 

8.  TRA TRUteC CHO NGUOT BAN NGAN HAN 

S6 cu6i am S6 diu am 
VND VND 

Doosan heavy Industries and Construction Co., Ltd 
(Wan Nhiat diem Song Hau 1) 

2.428.915.305.444 2.911.496.193.123 

TOng Cong ty )(ay di/ng Bach Dang 453.777.587.741 451.686.953.265 

TOng Cong ty a phan Xay lap Mu khi ViOt Nam 344.662.346.623 

Ban dreu hanh Dy' an Nhiat din Wing Ang 51.739.870.294 

cac dol tu'Ong khac 618.031.217.676 576.444.692.162 

3.897.126.327.778 3.939.627.838.550 

Tri trutc cho nguiii bin la cfic ben lien quan 
(chi tilt trinh bay tai Thuyet minh s6 36) 

110.595.277.487 204.538.037.073 

9.  PHAI THU vt CHO VAY NGAN HAN 

S6 cu6i n5m S6 au am 
VND VND 

Phai thu ye cho vay ng5n han cac ben lien quan 
(chi tilt trinh bay tai Thuyel minh s6 36) 

399.336.188.190 68.994.007.996 

Cac d6i tiring khac 13.973.308.000 430.623.117.669 

413.309.496.190 499.617.125.665 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (TiEp theo) 

10. 	PHAI THU KHAC 

S6 cu6i nam 

MAU SO B 09-DN 

S6 diu nam 
14 

a. Ngan han 
VND VND 

Chi phi co phan flea 1.350.324.370 

114 Ngan hang TMCP {nu to va Phat then Vi5t Nam - 
Chi nhanh Sd Giao dich I 0) 

600.000.000.000 
 

Phai thu hO trd Ong ty Co phan Lilama 18 (ii) 30.618.658.151 35.052.598.151 

Phai thu hO trd Cong ty CO phan Lilama 5 10.839.255.788 21.454.567.365 

Phai thu den quy.en sti dung d5t tai tea nha chung cti 
21 tang 

53.072.333.456 55.900.165.388  

Tam (Mg cho nhan vier' 8.641.186.223 14.478.467.536 

Cam c6 ky cuac ky qu9 ng5n han 1.001.037.734 11.568.170.481 

Phai thu lai cho vay 149.480.757.246 136.087.175.838 

Phai thu bac) hiem tai san 13.977.875.254 

Khac 76.824.659.850 78.800.106.582 

944.455.763.702 354.691.575.711 

b. Dai han 

Cam 05, ki cock, ky qu9 dai han 15.701.000.000 414.000.000 

15.701.000.000 414.000.000 

Phai thu khic cac ben lien quan 

111 (chi del trinh bay tai Thuy6t minh s6 36) 
109.476.905.949 67.607.382.873 

(i) 	Phan anh khohn phai thu Ngan hang TMCP Dau tu' va Phat trign Wet Nam - Chi nhanh 
Sd giao dich I tier) Tang kjr mua trai phigu do TOng Cong ty phat hanh ngay 30 thing 
12 nam 2016 theo hdp dong Tat mua trai phigu (la hi kat vcfi TOng cong ty. Trai phigu 
co k' han 5 nam kg tit ngay 30 thing 12 nam 2016 va dudc -king Cong ty cam kgt 
mua lei qua titng nam, 15i suit du'dc tha n61, digu chinh theo ding thei k9. Trai phigu 
phat hanh có tai san dam Ilk la nha cira, vat kien trt1c va may RI& thiet bi tai Cd 
quan Ring Cong ty nhu' trinh bay tai Thuyet minh s6 14. Ngay 06 thing 01 nam 2017, 

ft 	 Ngan hang da chuygn tign mua trai phi& nay vao tai khohn cUa TOng Cong ty. 

111 	 (ii) 	Nam 2004, Kho bac Nha rat& (55 chuyin khohn tren tren 30 t9 crong cho Cong ty CO 
ph5n Lilama 18 nham hO trd di (lei van phong lam viec va xay du'ng nha hOn hdp cao 
tang tai Qu5n 9, Thanh ph6 Flo Chi Minh. Tai ngay 31 thing 12 Warn 2016, Thing Cong 
ty Clang theo doi Tong thai mot khoan tien tren 30 t9 drong phai thu Cong ty CO ph5n 
Lilama 18 va phai tra Kho bac Nha 

ft 

11 

PI 

Vt 

ft 

ft 
24 

ft 



TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 	 MAU SO B 09-DN 
THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH RIENG (Tigp theo) 

11. NO' XAU 

06004 

S6061 oim Sign nam 

Gii g6c 
Gibithig 

do ha Di piing 
Thos gun 

qua hoe Gii g6c 
Gia tri oh thi 

tho la DV piing 
la gill 

quad boo 

VND YND VND VND YND VND 

a. Phil thu Did hog 3.290.373.458 - 3.290.373.458 3.290.373458 3.290.373.458 

MARIAN! BATTISTA Spa. - ITALY 1.968.980.309 - 1.968.980.309 Trin 3 nam 1.968.980.309 1.968.980.309 • Tien 3 nam 

Cic dii hiOng khac 1.321.393.149 1.321.393.149 Trin 3 nam 1.321.393.149 1.321.393.149 - Trin 3 nam 

h. Phi tin vi cho ny 13.973.308.000 - 13.973.308.000 13.973.308.000 13.973.308.000 

Ging ty C6 phin Diu hi- Xiy thing Una SHB 13.973.308.000 - 13.973.308.000 Tian 3 nam 13.973.308.000 13.973.308.000 Trin 3 nam 

c Phil thu kik Nil hp 94.111.524./99 7.362.923,496 86.748.600.703 93.015.705.251 93.011705.251 

Gong ty C6 phin Diu hi- Ay thing illama SHB 9.229.565.639 2.291.964.076 6.937.601.563 T0 2 - 3 nam 7.910.837.119 7.910.837.119 Ti! 1- 2 nam 

Cong ty CO phin alma Hi Hai 75.867.468.383 2.789.132.259 73.078.336.124 Tii 2 - 3 nam 76.090.377.955 76.090.377.955 - Tif 1 - 2 Nam 

Ong ty dphin tan no man Viet Nap 2.721.210.000 600.000.000 2.121.210.060 Trin 3 nam 2.721.210.000 2.721.210.000 Trin 3 nam 

TOng Ging ty *Inconel 5.606.090.536 1.681.827.161 3.924.263.375 Tif 2 - 3 nam 5.606.090.536 5.606.090.536 - Ti! 1 - 2 nam 

Cac d6i bigng 'chic 687.189.641 687.189.641 Tren 3 nam 687.189.641 687.189.641 Trin 3 nam 

Till Ogg 111.375.205.657 7.362.923.496 104.012.282.161 110.279.386.709 110.279.386.709 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, TOng °Ong ty trich 15p du: phong cho cac khohn nci x5u can 
chi theo quy Binh cUa Thong tu' so 228/2009/TT-BIC ngay 07 thang 12 nam 2009 cUa BO Tai 
chinh. Gia tri có the thu hoi cua cac khohn nO x5u cluOc xac Binh IDAng gia go'c cua cac khoan 
ding nO tref di gia tri du' phong. 

12. HANG TON KHO 

S5 cuoi nam 	 S5 tra.0 nam 
Gia g6c 	phong 	 Gia g6c 	Dtrt phong 

	

VND 	VND 	 VND 

Nguyen lieu, vat lieu 	 4.524.928.687 	 4.582.236.296 

Cong cy, dung cu 	 48.031.000 	 42.924.330 

Chi phi san xu5t, 

	

395.459.609.038 	 398.634.277.742 
kinh doanh dä dang (i) 

VND 

Ong 	 400.032.568.725 	 403.259.438.368 

(i) 	Chi phi san xu5t, kinh doanh dei dang la chi phi cUa cac tong trinh dang trong qua 
trinh xay thing. 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, chi phi san xu5t, kinh doanh des dang chi tit theo cac ding 
trinh nhu' sau: 
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TONG CONG TY LAP MAY VItT NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (Tigp theo) 

S6 cu6i nam 

MAU SO B 09-DN 

S6 diu narn 
VND VND 

Nha may WOO Man Mang Du'dng 1 24.400.566.162 

Nha may Loc du Nghi Sdn 41.684.666.426 153.878.619.354 

Nha may Nhiat dian Thai Binh 2 6.583.393.231 106.790.693.005 

Nha may Thujf dian I-16a Na 8.884.597.273 

Nha qu6c hOi 2012 3.404.122.457 475.790.266 

Nha may Nhiat dian VOng Ang 1 (ii) 319.868.022.750 17.940.388.267 

tao thiEt bi cho TKZ 21.576.420.207 

Nha may Nhiat dian Song Hau 2.232.811.019 56.677.195.077 

Ong trinh Xi mang Song Thao 7.905.678.001 

Cac ding trinh khac 21.686.593.155 104.330.130 

395.459.609.038 398.634.277.742 

(ii) 	Chi phi san xuat kinh doanh da dang c6a ding trinh Nha may Nhiat lien VOng Ang 1 
tai ngay 31 thang 12 dm 2016 bao gom s6 tin 311.325.722.602 VND the' hian gia 
tri thiet bi Tang Cong ty thay the cho ch6 du tu' do h6ng h6c trong qua trinh van 
hanh. 

13. 	CHI PHI TRA TRU& 
S6 cool nam S6 dau nam 

a. Ngin hqn 
VND VND 

Chi phi tra talc cd quan Tang Cong ty 213.054.425 615.951.452 

Chi phi tra tat cho thue cgu cac cidn vi 111.840.90 

Chi phi tra tru'ac cong trinh Nhiat dian Wing ang 652.916.00T 

Chi phi tra tru'ac ding trinh Nhiat dian Mang Du'dng 1 4.666.66 7;) 

Chi phi tra truck ding trinh Loc du Nghi Sdn 26.403.407 51.593.931/ 

Chi phi tra truck ding trinh Nhiat dian Thai Binh 2 18.949.615 406.263.990 

Chi phi tra truck cong trinh Nhiat dian Song Hau 1 265.677.567 2.915.984.378 

Chi phi tra truac ding trinh Long Phii 115.107.408 

Chi phi tra truck ding trinh Nhi"Ot dian Vinh Tan 4 84.055.002 

Chi phi tra truck Khu Cong nghiap Bac Vinh 35.276.475 

Chi phi tra try& Chung cu.  21 tang 29.545.454 

758.523.899 4.788.762.779 

b. Dai han 

Chi phi tra bar& ding trinh Loc du Nghi Sdn 2.794.816.913 59.879.627.523 

Chi phi tra trutc ding trinh Long PhU 658.659.091 

Chi phi tra tat ding trinh Nhiat dian Thai Binh 2 6.295.623.815 

Chi phi tra try ac cd quan T6ng Ong ty 1.357.059.605 147.707.980 

Chi phi tra truac cho thug du 5.395.628.333 1.088.450.000 

Chi phi tra trutc Ban dif an Nhiat dian Vinh Tan 4 2.937.938.720 5.944.785.311 

Chi phi tra tru'ac ding trinh Nhiat On Sang Hau 1 1.256.727.490 1.778.930.725 

Chenh Inch xac Binh lai gia tri doanh nghiap 1.100.000.000 

Chi phi phat hanh trai phiau 6.158.892.874 7.510.711.860 

20.559.723.026 83.745.837.214 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (Trep theo) 

14. 	TANG, GIAM TAI SAN CO DINH HOD HiNH 

Nha xu'ang, 
vat kiln trac 

May mac, 
thiat bi 

Phu'dng tin van tai 
va thigt bi truyin dAn 

Thiet hi 
dung cu quail li 

Tai san 
c6 dinh khfic Tag Ong 

NGUYEN CIA 
VND VND VND VND VND VND 

Tai ngay dau nam 146.932.405.149 5.803.294.413 292.113.308.844 10.183.610.352 38.210.930.913 493.243.549.671 

Mua sam mdi 330.000.000 1.236.734.545 - 1.566.734.545 

Phan loci Iai (61.261.831.202) 4.885.278.073 (56.376.553.129) 

Thanh Ii', nhu'Ong ban (322.861.091) (322.861.091) 

Tai ngay cal nam 85.347.712.856 11.018.572.486 292.113.308.844 11.420.344.897 38.210.930.913 438.110.869.996 

CIA TRI HAO MON LUY KE 

Tai ngay &au nam 49.859.677.904 2.525.084.406 189.700.681.877 6.557.474.385 26.094.899.393 274.737.817.965 

Inch kh5u hao trong nam 3.396.288.815 1.141.773.859 18.324.461.614 2.371.472.121 3.828.294.333 29.062.290.742 

Phan loai lai (23.960.671.619) (23.960.671.619) 

Thanh IY (261.984.745) (261.984.745) 

Tai ngay cu6i nam 29.033.310.355 3.666.858.265 208.025.143.491 8.928.946.506 29.923.193.726 279.577.452.343 

CIA TR CON LAI 

Tai ngay &au nam 97.072.727.245 3.278.210.007 102.412.626.967 3.626.135.967 12.116.031.520 218.505.731.706 

Tai ngay cu6i nam 56.314.402.501 7.351.714.221 84.088.165.353 2.491.398.391 8.287.737.187 158.533.417.653 

Nhu' cia trinh bay tai Thuyet minh so.  10, gia tri con Lai cim tai san c6 Binh hifu hinh climg de dam bao cho phat hanh trai phial tai ngay 31 thang 12 
nam 2016 la 99.312.482.052 VND (tai ngay 31 thang 12 nam 2015: 45.357.691.493 VND). 

Nguyen gia ctia tai san co dinh bao gom cac tai san cla kh5u hao het nhu'ng van con sit dung voi gia tri la 5.480.307.544 VND (ngay 31 thang 12 
Warn 2015: 0 VND). 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (TiEp theo) 

15. TANG, GIAM TAI SAN CO DINH THUE TAI CHiNH 

NGUYEN GIA 

Pinking tien 
van tai 

VND 

Tai ngay cleu am 13.720.687.273 

Tang trong nam 23.522.000.000 

Tai ngay cu5i nam 37.242.687.273 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

Tai ngay clau nam 983.004.482 

Khau hao trong nam 2.401.144.229 

Tai ngay cu5i nam 3.384.148.711 

GIA TRI CON LAI 

Tai ngay Mu nam 12.737.682.791 

Tai ngay cu5i nam 33.858.538.562 

16. TANG, GIAM TAI SAN CO DINH 

NGUYEN GIA 

VO HINH 

Quyen 
sil' dung dal 

Phen mem 
may tinh T6ng tong 

VND VND VND 

Tai ngay dau nam 78.230.599.212 595.670.000 78.826.269.212 

Mua s'Arn mei - 211.200.000 211.200.000 

Thanh Ici, nhu'Ong ban (67.632.920.000) - (67.632.920.000) 

Tai ngay cu5i nam 10.597.679.212 806.870.000 11.404.549.212 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

Tai ngay deli nam 476.536.000 476.536.000 

Kha-u hao trong nam 161.374.000 161.374.000 

Tai ngay 0181 nam 637.910.000 637.910.000 

GIA TRI CON LAI 

Tai ngay deu nam 78.230.599.212 119.134.000 78.349.733.212 

Tai ngay cu5i nam 10.597.679.212 168.960.000 10.766.639.212 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (Tie-13 theo) 

17. TANG, GIAM BAT DONG SAN DAD TU 

Nha cCfa, 
vat kWh trim 

VND 
NGUYEN GIA 
T@i ngay trau nam 

Phan loaf lai 

Tai ngay cu6i nam 

WA TRI HAO MON LUY a 
Tai ngay dau nam 

Kh5u hao trong nam 

Phan loaf lai 

T@i ngay cu6i nam 

56.376.553.129 
56.376.553.129 

 

1.659.976.289 

23.960.671.619 
25.620.647.908 

GIA TRI CON 1.41 

Tai ngay dau nam 

Tai ngay cu6i nam 

 

 

30.755.905.221 

  

Theo quy dinh tai Chugn 	toan Viet Nam s6 05 - Eat Ong san dau tu', gia tri hqp Ijr dia 
b5t Ong san dau tu' tai ngay 31 thang 12 nam 2016 can du'Oc trinh bay. Tuy nhien, TOng 
Cong ty hian chu'a xac dinh du'dc gia tri hdp ljf nay nen gia tri h0p Ijr dia b5t ciOng san dau tu' 
tai ngay 31 thang 12 nam 2016 chu'a 	trinh bay tren ThuyEt minh bao cao tai chinh rieng. 
De xac dinh du'Oc gia tri hdp Ijr nay, TOng Cong ty se phai thue mot tong ty 	van dOc lap 
danh gia gia tri hcip ly cCia bgt d'Ong san dau tu'. Hian tai, TOng Cong ty chu'a tim 611.1.0c ding ty 
tu' van phi.' h0p dg thtic hian ding %/lac nay. 

18. CHI PHI XAY DING CO' BAN Der DANG 

S6 cuOi nam S6 dau nam 
VND VND 

Ong trinh Wan Nha may ChEtao Thigt bi s6 2 1.270.404.405 1.270.404.405 

Cong ty Dau tu'& Phat trign Bac Vinh 4.122.922.316 3.158.165.952 

DV an Nha him hdp cao tang 0 va lam %frac tai Quan 35.442.530.135 35.442.530.135 
9, Thanh pha Ho Chi Minh 

Wan khu van phong Tang Cling ty tai du'ang vanh 
dai 3 

4.025.382.349 4.025.382.349 

44.861.239.205 43.896.482.841 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHNH RANG (Tifi3 theo) 

19. PHAI TRA NGUta BAN NGAN HAN 

Babcock & Wilcox Beijing Co., Ltd. 

Lien doanh Tip dean TOSHIBA ve Tip doh 
SOJITZ 

Cac d6i tticing khac 

Phii tra ngia ban la cac bin lien quan 
(di' ti& trinh bay tai Thuyet minh s6 36) 

S6 cu5i nim S6 deu nem 
VND 

Gia tri 

538.031.058.787 

186.949.096.429 

1.324.778.370.444 

VND 
S6 co khi ning 

tra ncl 

538.031.058.787 

186.949.096.429 

1.324.778.370.444 

VND 
Gia bi 

543.699.968.944 

310.429.954.244 

1.305.578.775.862 

VND 
S6 ca kha fling 

di ril 

543.699.968.944 

310.429.954.244 

1.305.578.775.862 

2.049.758.525.660 2.049.758.525.660 2.159.708.699.050 2.159.708.699.050 

434.171.471.551 434.171.471.551 367.978.289.542 367.978.289.542 

20. NGUta MUA TRA TIEN TRUO'C NGAN HAN 

Ban Quan IY Dy' an Di5n lut D5u khi Song Hhu 1-PVN 

Doosan heavy Industries & Construction Co., Ltd. 

Nhhn tam Ong tit Cong ty Bho higm PVI (i) 

Cac d6i tiigng khac 

S6 cu6i nam 	 S6 Tau nam 

	

VND 	 VND 

	

3.774.868.300.600 	4.459.650.473.459 

	

352.832.940.195 	366.108.191.042 

150.700.200.000 

	

83.507.320.398 	221.111.630.148 125 

4.361.908.761.193 	5.046.870.294.649 	NG 
yIEM 

(i) 	The"hian khohn nhan Crng truttc chi phi khac phut ton th5t Rotor cCia dkr an Nha may 	
L01 
. Nh* dien Wing Ang T6ng Cong ty Bao him PVI theo thoa thuan tam thai gifra cac 	.T  

ben. 	 - 

21. 	THUS VA CAC KHOAN PHAI 

a. Cac khoin phai thu 

THU/PHAI NOP NHA NUI&C 

S6 Tau dm 	Thuiphai n§p ThuE da n6p S6 cull.' dm 

VND VND VND VND 

ThuSthu nhap doanh nghiSp 11.422.993.616 3.125.476.229 2.262.663.331 10.560.180.718 

ThuE xua't nhap khgu 1.743.892.812 30.651.125.729 45.663.221.422 16.755.988.505 

ThuS gia tri gia tang hang nhap idiSu 37.409.902 91.134.728.877 91.097.318.975 

b. Cac Idioin phii n6p 

13.204.296.330 124.911.330.835 139.023.203.728 27.316.169.223 

Thug gia tri gia tang 1.397.085.040 81.429.102.177 55.367.723.814 27.458.463.403 

ThuSthu nhap ca nhan 2.008.154.600 4.868.356.347 4.500.000.000 2.376.510.947 

Thus nha daat, ben thus 1.214.752.805 1.214.752.805 

Cac loai thus khac 1.685.065.270 25.464.618.185 27.149.683.455 

5.090.304.910 112.976.829.514 88.232.160.074 29.834.974.350 
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22.  

CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (Tilp theo) 

CHI PHI PHAI TRA NGAN HAN 
S6 cu6i nam 

MAU SO B 09-DN 

S6 au nam 
VND VND 

Ban QLDA Nha may thUy dian Sdn La 132.551.930.295 15.788.050.040 

C8ng trinh Nhiat dian Thai Binh 2 76.423.091.877 43.333.476.677 

Doosan Heavy Industries Vietnam, Co. LTD 129.983.567.695 19.503.933.669 

Du an Nha may nhiat din Wing Ang 146.429.886.074 40.699.837.690 

)GCS CONSORTIUM 110.564.770.405 13.159.052.745 

Ban Quan ly du an Dian lkic Nu khi Song Hau 1 - 
PVN 

49.276.992.000 2.752.248.400 

Cling trinh ThUy dian HUa Na 11.639.617.465 41.710.853.186 

COng trinh du an Xi mang Song Thao 50.154.794.796 50.846.350.306 

Lai phai tra trai phigu Lilama cldt 2 - 2007 - Deutchs 
Bank 

53.411.000.000 53.411.000.000 

Cac d6i tudng khac 105.758.597.828 128.319.294.306 

866.194.248.435 409.524.097.019 

23.  PHAI TRA KHAC 
S6 cu6i nam S6 diu nam 

a. NgAn hon 
VND VND 

Kinh phi ding doan 1.933.662.165 1.150.169.078 

Bao him xa hoi 576.630.382 1.476.569.461 

Phai tra ve co phan haa 910.995.879 15.102.934.093 

Phai tra nhan tom (Mg tit bac) higm 10.836.500.000 

Phai tra Kho bac Nha nutc (i) 30.719.805.800 30.719.805.800 

Nhan Cing trutc tin chuygn nhudng c6 phan (ii) 19.079.100.000 

Chi phi bao tri toa nha 21 tang 2.413.150.226 

Phai tra khac 6.634.051.116 4.414.571.266 

59.854.245.342 66.113.699.924 

b. Dai hon 

Nhan ky cddc kjr qui dai hon 863.746.839 899.536.839 

863.746.839 899.536.839 

Phai tra khfic ngAn hon cac ben lien quan 
(chi tilt trinh bay tai Thuyet minh s6 36) 

1.040.177.935 875.785.527 

Phil tra khfic dai hon cac ben lien quan 
(chi tilt trinh bay tai Thuy/t minh s6 36) 

375.240.000 333.000.000 

(i) N5m 2004, Kho bac Nha nudc da chuygn khoan tin tren 30 ty &Ong nhan tit T6ng 
Cong ty cho Cling ty Co phan Lilama 18 nharn h6 trd di ddi van phong lam viac va xay 
clktng nha hOn hdp cao tang tai Quan 9, Thanh ph6I-16 Chi Minh. Tai ngay 31 thing 12 
nam 2016, TOng Cong ty dang theo d6i Ong thdi mot khoan ban 30 ty dong phai thu 
Cong ty Co phan Lilama 18 va phai tra Kho bac Nha Wet 

(ii) The" hian khohn nhan ang trutc tit Cong ty C6 phan Xay citing VinaEnco cho viac mua 
lai c6 phan cua Cong ty Co phan Dau tu' va Ph& trign Do thi Lilama. Ngay 17 tiling 01 
nam 2017, TOng Cling ty da hohn thian viac chuygn nhu'cing von dau tu' vao Cong ty 
Co phan Dau tu' va Phat trien Do thi Lilama cho Cling ty C6 phan Xay citing VinaEnco. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (Tigp theo) 

24. VAY VA NO' THUS TAI CHiNH NGAN HAN 

S6 Gu nam 	 Mat sinh trong nam 	 S6 cuw nam 

Chi Nu 	 S6 co kha fling 	 S6 có kha niing 
Gia tri 	 Ting 	 gam 	 Gia tri 

tra ng 	 tra 

III 	
VND 	 VND 	 VND 	 VND 	 VND 	 VND 

Vay ngan han 	 1.118.918.242.958 	1.118,918.242.958 	2.078.783.640.339 	2.063.524,536.748 	1.134.177.346.549 	1.134.177.346.549 

PI 	Vay dii flan din hp tra 

	

3.646.303.759 	3.646.303.759 	 3.646.303.759 
(xem Thuyit minh s5 25) 

PI 	Nd thus tai chinh dai han 
din han tra (xem Thuyit 	2.100.004.000 	2.100.004.000 	5.334.279.000 	2.100.004.000 	5.334.279.000 	5.334.279.000 

PI 	minh s5 25) 

PI 	Trai phiiu din 10 han (xem 

	

1.050.000.000.000 	 1.050.000.000.000 	1.050.000.000.000 
Thuyit minh s6 25) 

PI 	COng 

	

1.124.664.550.717 	1.124.664.550.717 	3.134.117.919.339 	2.069.270.844.507 	2.189.511.625.549 	2.189.511.625.549 

Cac khoan vay ngan han cCia Tang COng ty clu'pc giai ngan bang Hong ViO't Nam va Do la M9 
de phuc vu cho muc Bich b6 sung van Zulu 

PI 	 Chi tit 56 dif tin vay ngSn han theo clang tin giai ngan nhu' sau: 

PI 	 S5 cu5i am 	 S5 clau nam  

	

VND 	 VND 
PI 

S du' vay bang VND 	 1.134.177.346.549 	1.118.918.242.958 5  

PI 	 S6 du' vay bang USD 	 - 	 3 

	

1.134.177.346.549 	1.118.918.242.958 
PI 	 H, 

PI 	 Chi tiEt s6 di! Wen vay ngin han ctia Tang Cong ty phan Ica' theo lc* hinh dam bao nhu' sau: 	 E 
A 

Pt 	 S5 call nam 	 S5 Mu nam 	A 

	

VND 	 VND  

PI 	 S6 du' vay tin chip 	 414.729.141.804 	 383.215.505.138 

S6 du! vay c6 dam bao bang nguiin thu tit 
PI 	 di! an c6a Tang C6ng ty 	

719.448.204.745 	 735.702.737.820 

PI 	 1.134.177.346.549 	1.118.918.242.958 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, cac khoan vay va nd thus tai chinh ngin han dia Tang Cong 
ty dutdc lo hqp gong theo lai suit tha not va chiu lai suit tit 5,8% den 12%/nam. 

PI 

PI 

PII 
32 

PI 



TONG LONG TY LAP MAY VItT NAM - CTCP 	 MAU SO B 09-DN 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (TiEp theo) 

25. 	VAY VA No.  THUE TAI CHiNH DAI HAN 

S6 au nam 	 Phat sinh trong nam nam 

Chi lieu Gia tri 
So' co Iche ning 

try nd Ting Giam Gii tri 
S6 co kha fling 

hi nd 
VND VND VND VND VND VND 

Vay dai han 3.646.303.759 3.646.303.759 3.646.303.759 

Nd thus 6i chinh 
di hp 

9.472.856.000 9.472.856.000 19.405.650.000 3.717.141.500 25.161.364.500 25.161.364.500 

Trai phi& phat 
hanh 

1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 1.800.000.000.000 1.800.000.000.000 

C6ng 1.013.119.159.759 1.013.119.159.759 819.405.650.000 7.363.445.259 1.825.161.364.500 1.825.161.364.500 

Trong do: 

S6 phii IA trong 
yang 12 thing 

5,746.307.759 1.055.334.279.000 

S5 phi tra sau 12 
thing 

1.007.372.852.000 769.827.085.500 

Cac khoen vay, nd thus tai chinh dai han va trai phigu phat hanh cua Tong Cong ty d'u'Oc gib' 
ngan bang Song Vi'dt Nam va Do la M9 de phyc vy cho myc Bich dau tu' cac dy' an hoc mua 
tai san co dinh cUa rOng Cong ty. Chi tit s5 tier' vay, nd thus tai chinh dai han va trai phigu 
phat hanh theo (Tong tin giai ngan nhu' sau: 

1111 

PI 	 SO du' vay, nd va trai phi& phat hanh bang VND 

So" du' vay, nd va trai phiiu phat hanh bang USD 

S6 cu5i nam 	 S5 au nam 

	

VND 	 VND 

	

1.825.161.364.500 	1.010.912.856.000 

2.206.303.759 

 

1.825.161.364.500 	1.013.119.159.759 

  

Cac khcian vay, nd thus tai chinh dai han va trai phiEu phat hanh cCia Tling Cong ty phan loci 
theo Ioai hinh dam bao nhu' sau: 

S6 cu6i nam S5 dau nam 
VND VND 

SO du' vay, nd va trai phigu ph& hanh tin chip 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 

SO du' vay, nd va trai phi& phat hanh có dam bao 
bang tai san cua TOng Cling ty 

825.161.364.500 13.119.159.759 

1.825.161.364.500 1.013.119.159.759 

Cac khohn vay va nd thug tai chinh dai han va trai phiEu phat hanh cUa Tang Cong ty d'u'Oc kjr 
hdp dong theo Iii suit tha not va Iii suit co dinh yeti I5i suit tai ngay 31 thing 12 nam 2016 
la tit 9,5% den 12°/0/n5m. Chi bit cac khoan vay, net thus tai chinh va trai phiEu phat hanh 
theo lopi Iii suit ap dung: 

Vay, nd va trai phi& phat hanh theo 15i suit co.  
dinh 

Vay, nd va trai phiEu phat hanh theo 	suit tha 
not 

S5 cu5i nam S5 d'au nam 
VND 

1.000.000.000.000 

825.161.364.500 

VND 

1.000.000.000.000 

13.119.159.759 

1.825.161.364.500 1.013.119.159.759 

PI 

PI 

PI 

N  

N  

N 

N 

N  

N 

N 

N  

It 
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Cac khoan vay, nq thus tai chinh dai han va trai phieu phat hanh du'Oc hoan tra theo lich bleu 
sau: 

S5 cuol Warn S5 dau nam 
VND VND 

Trong yang mot nam 1.055.334.279.000 5.746.307.759 

Trong nam trio.  hai 105.334.279.000 1.002.100.004.000 

Tit nam that ba den nam thC( nam 662.875.669.000 5.272.848.000 

Sau nam nam 1.617.137.500 

1.825.161.364.500 1.013.119.159.759 

Trif: s6 phai tra trong yang 12 thang 1.055.334.279.000 5.746.307.759 
(duOc trinh bay d ph5n nd nan han) 

S5 phii tra sau 12 thang 769.827.085.500 1.007.372.852.000 

26. VON CHU So' HOU 

Bang d61 chi& bin dOng v6n chit s6 hOu 

V6n gap 
cua chti sd hdu 

Chenh tech dinh 
gia lai tai sin 

Quip dau of 
phat trien 

101 nhuOn sau thus 
chtta pith phai 

'Ding Ong 

VND VND VND VND VND 

Tai ngay chit nam 733.269.060.022 40.462.291.652 64.280.696.059 838.012.047.733 

Tang van do phat hanh them co phan 15.097.746.000 15.097.746.000 

Hach town giam Ldi nhuan chit a phan 
phai phin danh gia tang no phai thu (1.580.977.972) (1.580.977.972) 
Cty CP Oto Trtfang Sdn 

Phan ph6i Id nhuan 12.848.274.844 (38.483.840.844) (25.635.566.000)) 

Hach town chuyen s6 dU cac Qui ye 
Qui Von (Tau hicaa chit sd hitu tai thei 
diem chuyen sang °Ong ty Co phan (i) 

53.310.566.496 (40.462.291.652) (12.848.274.844) 

Hach town chuyen Van du' so vai Van 
dieu le sang Phai nap ve co phan hoa - (2.835.354.546) 

(i) (2.835.354.546) 

Ldi nhuan trong nam 64.312.824.944 64.312.824.944 

Tai ngay cuoi nam 797.261.040.000 - 90.109.680.159 887.370.720.159 

(i) 	Theo phu'dng an c6 ph5n h6a da du'Oc phe duy5t tai Quyet dinh s6 61/QD-BXD ngay 
19 thang 01 nam 2016 c6a BO Xay dy'ng vse vi0c dieu chinh quy mo va cd ca"u von 
dieu 15 trong phu'dng an co phan hcia TOng Ong ty L5p may Vi0 Nam, Ban TOng Gam 
d6c T6ng COng ty da quyet d'inh ghi tang-v6n gap c6a chit s1 hub ter ngifon ben thu 
ban c6 phan Ian dau ra cong chimg vdi s6 ben 15.097.746.000 VND va tit cac nguson 
v6n va quy khac vai tong s6 tin la 53.310.566.496 VND de dam bao (16 v6n dieu 15 
theo phu'dng an c6 phSn h6a da dtf6c phe duy5t. Phan v6n chit sec hu'u cao hdn mac 
v6n dieu 15 theo phu'dng an c6 phSn h6a thick phe duy5t du6c chuygn v'e Quy hO tr6 
sap xep doanh nghi5p va du'Oc phan anh tren khaki muc phai tra khac. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (Tie) theo) 

27. KHOAN MUC NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

Ngoai to' cgic loaf 

MAU so B 09-DN 

S5 cu5i nam S5 diu nam 

Do la MY (USD) 46.253.547,78 46.405.387,92 

Euro (EUR) 64.672,13 81.648,11 

28.  DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VI) 

Nam nay Nam tru'ac 
VND VND 

Doanh thu ban hang him va cung cap dich vu 

Doanh thu Nip Ong xay lap 7.202.405.132.797 4.822.728.605.375 

Doanh thu ban hang hoa 20.501.466.264 19.238.999.194 

Doanh thu cung cap dich vu 154.522.885.237 115.734.032.809 

Doanh thu than ve ban hang va cung cap dich vu 7.377.429.484.298 4.957.701.637.378 

Doanh thu phat sinh trong ky vdi cac ben lien quan 
(chi bat trinh bay tai Thuyit minh s5 36) 

107.166.429.059 122.026.545.653 

29.  GIA VON HANG BAN VA DICH VI) CUNG CAP 

Nam nay Nam tru'oc 
VND VND 

Gia win NV thing xay lap 6.897.463.524.999 4.513.467.398.414 7C 

Gia v6n ban hang hoa 20.163.540.194 18.102.861.617 IRA( 

Gia vein cung cap dich vy 128.348.832.190 81.713.945.029 0 

7.045.975.897.383 4.613.284.205.060 

30.  CHI PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO 

Nam nay Nam frac 
VND VND 

Chi phi nguyen liau, vat lieu 59.220.539.494 121.339.586.749 

Chi phi nhan cong 180.793.002.496 161.976.900.388 

Chi phi khau hao tai san c6 dinh 33.284.785.260 11.361.231.346 

Trich lap 	phong ny phai thu kho doi 65.176.673.689 

Chi phi dich vy mua ngoai 332.504.461.217 6.375.600.425 

Chi phi khac 54.595.450.590 8.298.957.761 

Chi phi thue thau phy 6.488.114.332.359 3.909.376.877.938 

7.213.689.245.105 4.218.729.154.607 
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31.  

LONG TY LAP MAY VItT NAM - CTCP 
MINH BAO CAO TAI CHINH RIENG (TiEp theo) 

DOANH THU HOAT DOG TAI CHiNH 

Nam nay 

MAU SO B 09-DN 

Nam trulfic 
VND VND 

Co tifc nhan du'lc 3.968.768.600 29.234.618.600 

Lai chuyen nhu'Ong co ph-an 99.080.000 37.182.474.000 

Lai tien 	cho vay 94.709.745.234 91.920.505.928 

lai chenh Idch 	gia 53.963.364.821 12.018.227.998 

Dinh gia lai dau tu'tai chinh thdi diem di Wan hoa 69.088.537.278 

221.829.495.933 170.355.826.526 

32.  CHI PHI TAI CHiNH 

Nam nay Nam truck 
VND VND 

Lai trai phi& 92.115.888.889 92.000.000.000 

Chi phi lai vay 84.975.968.067 94.298.826.895 

LO chenh lach ty gia 35.425.610.854 21.174.604.595 

Phan b6 chi phi phat hanh trai phidu nam 2007 1.100.000.000 1.100.000.000 

LO chuyen nhucing co ph5n 2.663.946.219 

Du phong dau tu' tai chinh 46.169.509.637 201.406.612.331 

Dy' phong lai vay kho del 38.835.608.472 

Khac 23.966.184.312 634.968.078 

325.252.716.450 410.615.011.899 

33.  CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP 

Nam nay Nam truck 
VND VND 

Chi phi nhan vien quan ly 35.133.437.753 29.304.020.428 

Chi phi vat lieu quan Ijr 765.878.654 659.731.168 

Chi phi d6 dung van phong 527.614.083 593.741.471 

Chi phi khau hao tai san c6 dInh 6.637.681.499 562.396.206 

Thud, phi va Id phi 1.001.891.923 2.067.720.702 

Dit phong phai thu kho doi 65.176.673.689 

Chi phi dich vy mua ngoai 10.290.092.303 6.375.600.425 

Chi phi bang tin khac 6.079.911.667 3.943.249.660 

Chi phi khac 47.513.647.000 53.120.001 

173.126.828.571 43.559.580.061 

34.  CHI PHI THUS THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH 

Chi phi thud thu nhdp doanh nghidp hidn hanh Nam nay Nam truck 
VND VND 

- Chi phi thud thu nh5p doanh nghiap tinh ten thu nhap 
chiu thud nam hidn hanh 

3.125.476.229 151.780.638 

TOng chi phi thug thu nh5p doanh nghiap hian hanh 3.125.476.229 151.780.638 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (TiEp theo) 

Chi phi thug thu nh5p doanh nghigp hign hanh trong nam du'Oc tinh nhu' sau: 

Nam nay 	 Nam truck 

	

VND 	 VND 

Lei nhuan thick thug 	 67.438.301.173 	61.446.430.611 

Trong do:  

Lai tit hoe clOng san xuat kinh doanh 	 51.810.920.027 	60.756.518.622 

Lai tlI hog dOng chuygn nhudng, cho thud bat Ong san 	15.627.381.146 	 689.911.989 

Digu chinh cho thu nhap chiu thug 

DV: Thu nhap khong chiu thue hog clOng san xuat kinh 

	

35.702.664.901 	80.271.786.878 
doanh 

COng: Cac khohn chi phi killing du'dc khffu trei cCia hog 

	

51.565.344.828 	7.948.684.114 
di:mg san xuat kinh doanh 

Chuygn 1(5 cho hoat Ong kinh doanh Liking thudng 	 (67.673.599.954) 

Thu nhap chiu thug 	 15.627.381.146 	(10.876.672.153) 

Trong do:  

Thu nhap tit host dang san xuat kinh doanh 	 (11.566.584.142) 

Thu nhap tit hoat do, ng chuyen nhuOng, cho thug b5t 

	

15.627.381.146 	 689.911.989 
do, ng san 

Thu nhap chiu thug-  sat 22% 	 689.911.989 

Thu nhap chiu thug su5t 20% 	 15.627.381.146 

Chi phi thus thu nhap doanh nghiSp hiSn hanh 	 3.125.476.229 	 151.780.638 

35. CAM KET THUE HOAT BONG 

Nam nay 	 Nam tru'lic 
VND 	 VND 

Chi phi thug hoat dang t6i thigu d5 ghi nhan vao Sao do 
kEt qua hag dang kinh doanh 

9.303.250.482 	16.650.409.897 

Tai ngay kgt thLic nien do kg toan, Tang COng ty co cac khohn cam kgt thug hoat dOng khong 
huy ngang vdi lich thanh toan nhu' sau: 

S5 cu5i nam 	 S5 diu nam 

	

VND 	 VND 

Trong vOng mot Warn 
	

3.438.183.528 	4.705.188.952 

Tu nam thit hai 	nam thi' nam 
	

7.452.734.112 	7.578.734.112 

Sau nam nam 
	

37.874.915.339 	40.778.940.281 

48.765.832.979 	53.062.863.345 

Cac khohn thanh toan thug hoat cigng thg hign cac hcip ang thug d5t, nha xu'ang va van 
phong cCia Cong ty tai thanh ph6 Ha N6i, thanh pho" Ho Chi Minh va tai ding trinh Nha may 
Loc dau Nghi Sdn vdi thai han thug dal tren 1 nam kg tit thdi digm hdp crong thug có higu Iitc. 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (Ti6p then) 

36. 	NGHIEP 

Danh 

VU VA SO DU' Vo'I CAC BEN LIEN QUAN 

sach cac ben lien quan: 

Ten cong ty M6i lien he STT 

1 Cong ty CO phan Lilama 5 Cong ty con 

2 C8ng ty CO phan Lilama 7 C8ng ty con 

3 Cong ty CO phan Lilama 10 Cong ty con 

4 C8ng ty CO phan Lilama 18 Cong ty con 

5 COng ty CO phan Lilama 45.1 Cong ty con 

6 Cong ty CO phan Lilama 69.1 Cling ty con 

7 Cong ty CO phan Lilama 69.2 C8ng ty con 

8 Cong ty CO phan Lilama 69.3 Cong ty con 

9 C8ng ty CO phan Cd khi Lap may Lilama Cong ty con 

10 Cling ty CO phan VALI tu'Xay clUng Lilama Cong ty con 

11 Cling ty CO phan Tu' v5n QuEic te" LHT Cling ty con 

12 COng ty CO phan ThOy dien Song yang C8ng ty con 

13 Cong ty CO phan Lisemco COI-1g ty con 

14 Cong ty TNHH TUv5n Thiel ke CIMAS Cong ty lien kEt 

15 Cling ty CO phan B5t Bong san Lilama Cong ty lien WI 

16 
Cong ty CO phan Tu.  v5n Thiel 	Xay dung va 
C8ng nghe Lilama 

Cong ty lien kat 

17 Cong ty CO phan Lilama 45.3 Cong ty lien kEt 

18 Cong ty CO phan Lilama 45.4 Cong ty lien kEt 

19 Cong ty Co phan Lap may va Thi nghiam Cd dian Cong ty lien kEt 

Trong nam, Tong Cling ty da co giao dich dui yell vei cac ben lien quan nhu' sau: 

Nam nay Nam tniac 
VND VND 

Ban hang 107.166.429.059 122.026.545.653 
Cong ty CO phan LLAMA 18 26.598.893.508 36.039.732.993 
Cong ty CO phan Cd khi Lap May Lilama 2.398.541.908 4.877.411.256 
C8ng ty CO phan Lilama 10 16.900.674.702 21.788.007.695 
Cling ty CO phan Lilama 45.1 27.887.188.878 23.921.784.648 
Cong ty CO phan Lilama 5 2.387.884.573 3.473.424.443 
Cling ty CO phan Lilama 69.1 6.840.322.266 17.546.396.686 
C8ng ty CO phan Lilama 69.2 240.016.751 888.060.662 
Cling ty Co phan Lilama 69.3 3.993.379.842 1.700.651.914 
Cong ty CO phan Lilama 7 7.290.548.662 2.780.731.736 
Cong ty CO phan Lisemco 4.714.968.008 4.348.697.221 
Cong ty CO phan Ti! van Quac 	LHT 1.406.831.869 1.426.438.678 
Ding ty CO phan Dau tu' Xay chfng Lilama 280.201.148 15.000.000 
Cong ty CO phan Lap may - Thi nghre'm Cd din 424.783.434 569.171.361 
Ong ty CO phan Lilama 45.3 1.175.000.715 1.334.279.763 
Cong ty CO phan Lilama 45.4 4.480.921.755 1.312.068.061 
Cling ty CO phan Ti! van Thiat 	Xay di/ng va 
C8ng ngh'e' Lilama 4.688.536 

Cong ty CO phan Bat clOng san Lilama (Lilama 
Land) 146.271.040 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG (Tigp then) 

Nam nay 

MAU SO B 09-DN 

Nam trulfic 
VND VND 

Mua hang 3.254.568.283.296 2.308.193.825.131 

C6ng ty CO phan Lilama 18 823.183.632.782 502.037.224.677 

Cong ty CO phan Cd khi Lap May Lilama 114.342.746.633 77.745.811.396 

C8ng ty CO phin Lilama 10 782.238.251.290 504.503.005.123 

C6ng ty CO phan Lilama 45.1 430.182.533.910 221.053.289.694 

Cong ty CO phan Lilama 5 316.525.074.452 205.471.862.795 

Cong ty CO phan Lilama 69.1 249.057.076.822 399.023.478.569 

Cong ty CO phan Lilama 69.2 12.353.933.133 41.328.515.849 

C6ng ty CO phan Lilama 69.3 55.465.014.245 64.268.562.100 

C8ng ty CO phan Lilama 7 113.084.952.040 65.758.730.744 

Cong ty CO phan Lisemco 155.035.578.099 92.245.237.952 

Cong ty CO phan Tu' vifn Qu6c t6 LHT 18.802.954.825 13.463.248.123 

C8ng ty CO phan Dau tu' Xay dyng Lilama 32.067.516.830 

COng ty CO phan Lap may - Thi nghiOm Cd On 88.410.322.716 39.453.219.976 

C8ng ty CO phan Lilama 45.3 29.653.673.894 61.102.709.419 

C8ng ty CO phan Lilama 45.4 33.717.780.507 20.738.928.714 

Cong ty Co phan Mt Ong san Lilama 
(Lilama Land) 

447.241.118 

C6 t(tc du'gc chia 3.858.768.600 20.757.354.400 

Cong ty CO phan Lilama 18 7.718.340.000 

C8ng ty CO phan Cd khi Lap May Lilama 1.498.706.100 499.568.700 

Cong ty CO phan Lilama 10 1.377.000.000 5.508.000.000 

Cong ty CO phan Lilama 69.1 2.862.120.000 

C6ng ty CO phan Tu' v6n Qu6c te.  LHT 576.000.000 576.000.000 

Cong ty CO phan Lap may - Thi nghiOm Cd diOn 407.062.500 461.337.500 

ang ty CO phan Lilama 45.4 3.131.988.200 

Lai cho yay 39.236.544.781 47.417.158.613 

Cong ty CO phan Lilama 45.1 13.124.871.902 14.358.650.747 

C8ng ty CO phin Lilama 5 1.283.196.827 484.393.219 

C6ng ty CO phan Lisemco 21.755.436.290 21.695.995.207 

C8ng ty CO phan Dail tu' Xay dig Lilama 500.998.336 3.047.739.886 

C8ng ty Co phan Lilama 3 5.179.555.100 

C8ng ty CO phan Lilama 45.3 2.572.041.426 2.650.824.454 
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So du' cha yeii vol cac ben lien quan tai ngay kat thac nem tai chinh nhu saw 

S6 cu5i am S5 au [lam 

VND VND 
Phai thu khach hang 32.092.415.908 33.352.254.440 
Cling ty Co phan Lilama 18 4.783.186.303 955.053.099 

C8ng ty Co phan Cd khi Lap may Lilama 16.500.000 616.834.400 

Cong ty CO phan Lilama 10 1.448.064.247 588.672.400 

Cong ty CO phan Lilama 45.1 33.000.000 5.252.728.100 

Cong ty CO phan Lilama 5 16.500.000 57.522.100 

Cong ty CO phan Lilama 69.1 1.034.579.800 4.329.892.200 
Cong ty CO phan Lilama 69.2 16.500.000 16.500.000 
Cong ty CO phan Lilama 69.3 436.883.700 238.492.500 
C8ng ty CO phan Lilama 7 16.500.000 341.302.000 
Cong ty CO phan Lisemco 1.932.107.325 2.035.607.325 
C8ng ty CO phan Thujf din Sang yang 18.084.679.580 18.084.679.580 
Ding ty CO phan Tu.  an QuOc Ca LHT 39.436.320 14.306.336 
Cong ty CO phin Dau tu' Xay citing Lilama 66.000.000 49.500.000 
Ding ty CO phan Lap may - Thi nghiam Cd dian 16.500.000 

Cong ty CO phin Lilama 45.3 401.962.000 384.725.000 
Cong ty CO phin Lilama 45.4 3.747.489.977 386.439.400 

Cong ty CO phan LIR Ong san Lilama 
(Lilama Land) 2.526.656 

Phai thu lia cho vay ngan h@n 399.336.188.190 68.994.007.996 
Ciing ty CO phan Lilama 45.1 133.000.000.000 7.664.512.462 
Cling ty CO phin Lisemco 227.646.699.893 49.528.313.566 
COng ty CO phan Dau tu' Xay dVng Lilama 11.700.549.122 11.801.181.968 
C8ng ty CO phan Lilama 45.3 26.988.939.175 

Phil thu khac ngan Ivn 109.476.905.949 67.607.382.873 
Cong ty CO phan Lilama 18 30.618.658.151 35.052.598.151 

Cong ty CO phan Lilama 5 10.839.255.788 21.454.567.365 

Cling ty CO phan Lisemco 64.188.655.064 1.300.503.200 

Cong ty c6 phan Thuji dian Song yang 12.379.446 12.379.446 

C8ng ty CO phan Dau tu' Xay dVng Lilama 469.600.474 6.655.346.511 

C8ng ty CO phan Lilama 45.3 216.368.826 

C8ng ty CO phan Lilama 45.4 3.131.988.200 3.131.988.200 
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333.000.000 
333.000.000 

375.240.000 

00106 

'214MB 
Cc)NJG TY 

LAP MAY 

VIE T NANI 

VND 
434.171.471.551 

83.590.102.943 
30.849.609.555 
38.238.415.915 

109.934.414.357 
99.469.306.248 

9.574.980.236 
15.456.346.668 
29.736.380.413 
15.365.251.121 

10.019.528 
704.927.490 

1.241.717.077 

110.595.277.487 

2.213.145.461 
86.634.031.442 
16.377.945.502 

5.370.155.082 

1.040.177.935 
299.549.250 
100.377.875 
158.160.600 
290.796.610 
42.607.175 
37.906.050 

52.712.400 
14.605.500 
28.992.600 
14.469.875 

VND 
367.978.289.542 

37.434.780.730 
25.406.139.963 

49.176.974.900 
159.746.791.106 

18.187.882.456 
28.364.442.578 
34.398.529.909 

5.535.790.931 
1.477.467.300 
5.693.357.503 
2.556.132.166 

204.538.037.073 
47.373.409.355 
23.056.273.989 

121.039.615.503 
6.816.321.587 
6.252.416.639 

875.785.527 
232.323.001 
111.462.488 
277.196.400 

63.044.800 
18.523.050 
10.764.000 
79.500.363 
41.217.150 

20.921.450 
20.832.825 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 	 MAU SO B 09-DN 
THUYET MINH BAO CAO TAI CH/NH RIENG (Tigp theo) 

56 cu6i nim S5 au n5m 

Phai tra ngitai ban 
Cong ty CO phan Lilama 18 
ang ty CO phin Cd khi Lap May Lilama 
C8ng ty CO phan Lilama 10 
C8ng ty CO phan Lilama 5 
C8ng ty CO phan Lilama 69.1 
Cling ty CO phan Lilama 69.2 
C8ng ty CO phan Lilama 69.3 
Cling ty CO phan Lilama 7 
Cling ty CO phan lit van quik LHT 
Cong ty CO phan Dau tu' Xay ch,ing Lilama 
Ong ty CO phan Lilama 45.3 
Cong ty TNHH Tit van thiat ka CIMAS 

Tra trac cho ngttdi ban 
Ong ty CO phan Lilama 10 
Cong ty CO phan Lilama 45.1 
Cong ty CO phan Lisemco 
Cong ty CO phan Lilama 45.4 
Cong ty CP Lap may - Thi nghiam Cd dian 

Phai tra ngAn han khac 
Cong ty CO phan Lilama 18 
C8ng ty CO phan Cd khi Lap May Lilama 
Cong ty CO phan Lilama 10 
Cling ty CO phan Lilama 45.1 
Cong ty Co phan Lilama 69.1 
Cong ty CO phan Lilama 69.2 
Cong ty CO phan Lilama 69.3 
Cling ty CO phan Lilama 7 
Cong ty CO phan Lap may - Thi nghiam Cd dian 
Cong ty CO phan Lilama 45.3 
Cong ty CO phan Lilama 45.4 
Cong ty CO phan Lisemco 

Phai tra dai han khfic 
Cong ty CO phan Lilama 18 
Cong ty CO phan bat Ong san Lilama 
(Lilama Land) 

To Phi Sdn 
Ngutfi lap bigu 

NO),  04 thang 5 nam 2017  

Bui Out Men 
Kg tofin truting 

Le Van 'ruin 
Tang Mani cliic 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 

(Thanh lap tai rn/dc Cong haa Xa h'ai Chu nghia ViOt Nam) 

BAO CAO TAI CHiNH HQ? NHAT 
DA DUOC KIEM TOAN 
Cho nam tai chinh Wet thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 

Cho muc Bich tham khao them thong tin v‘e tinh hinh hoat 
d'Ong san xuat kinh doanh hdp nhat ci:ta doanh nghiep trong 
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theo lust Binh 
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TANG LONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S5 124, Pho" Minh Khai, PhuOng Minh Khai 
Quan Hai BA Tritng, Ha NOi, CHXHCN ViEt Nam  

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM 06C 

Ban Tang Giam d5c Tang Cong ty Lap may ViEt Nam - CTCP (goi tat la "Tang Cong ty") dE trinh bao 
cao nay ding vdi bao cao tai chinh hqp nhal cua Tang Cling ty cho nam tai chinh ket thac ngay 31 
thang 12 nam 2016. 

Tang Cong ty chinh that chuyEn clai hinh that so hitu tii doanh nghiEp 100% von nha nu'oc thanh 
ding ty c6 ph5n ke tii ngay 06 thang 4 nam 2016. Ban Tang Gam clac Tang Cong ty quyEt Binh lap 
bao cao tai chinh hqp nhat cho nam tai chinh kEt thac ngay 31 thang 12 nam 2016 de" cho muc Bich 
tham khao them thong tin ye tinh hinh hoat clang san xugt kinh doanh hdp nhEt cua doanh nghiEp 
trong mat nam tai chinh. Bao cao tai chinh hqp nhEt nay clitqc lap tren cd so bao cao tai chinh rieng 
cua T6ng Cong ty Lap may ViEt Nam - Cong ty TNHH MTV (clqn vi c6 ph-an hoa) cho kif host clang tii 
ngay 01 thang 01 nam 2016 clEn ngay 05 thang 4 nam 2016, bao cao tai chinh rieng cua Tang Cong 
ty cho 	host clang of ngay 06 thang 4 nam 2016 clEn ngay 31 thang 12 nam 2016 va cac bao cao 
tai chinh cua cac ding ty con cho nam tai chinh kEt thac ngay 31 thang 12 Warn 2016. 

HOI DONG THANH VIEN/HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 

Cac thanh vien cua HOi clang Thanh vien va Ban Tang Giam cl5c da dieu hanh Tang Cong ty Lap may 
Viet Nam - Cong ty TNHH MTV tit ngay 01 thang 01 nam 2016 dEn ngay 05 thang 4 nam 2016 (tru'ec 
thai cliEm Tang Cong ty chinh that chuyen thanh Cong ty Co ph5n) bao gem: 

Hai Bane Thanh vien 

Ong Nguyen Dinh Hai 
	

Chu tich 

Ong Le Van Tun 
	

Thanh vier) 

Ong Ngo Quang QuNi 
	

Thanh vien 

Ong Nguyen Van TiEn 
	

Thanh vien 

Ban Vino Giam clac 

Ong Le Van Tan 
	

Tang Giam doc 

Ong Vu Van Dinh 
	

Pho Tang Giam &lc 

Ong Tr5n Dinh Dai 
	

Ph!) Tang Gam clac 

Ong Ngo Quang Qujr 
	

Pho Tang Gam clot 

Ong Le Qu5c An 
	

Pho Tang Gam doc 

Ong Nguyen Van Hang 
	

Pho Tang Giarn 

Ong Nguyen Manh Dung 
	

PhO Tang Giam cl5c 

Ong Bill Dirc Kien 
	

KE toan truOng 

Cac thanh vien cua Hai clang Quan tri va Ban Tang Giam d5c Tang Cong ty da (lieu hanh Tang Cong ty 
ti' ngay 06 thang 4 Warn 2016 (di that diErn Tong Cong ty chinh that chuyEn thanh Cling ty Co ph5n) 
clEn ngay lap bao cao tai chinh hqp nil& nay gam: 

H8i Jana Ouan tri 

Ong NguyEn Dinh Hai 
	

Chu tich 

Ong Le Van TuEn 
	

Thanh vien 

Ong Nguyen Van Hang 
	

Thanh vier) 

Ong Bui DLit Kien 
	

Thanh vien 

Ong Nguyen Flitu Thanh 
	

Thanh vien 
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TONG LONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Pho" Minh Khai, Phutng Minh Khai 
Quan Hai Ba Tru'ng, Ha N0i, CHXHCN Viet Nam  

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM Doc (TiEp theo) 

Ban 'Mu' Warn deic 

 

Ong Le Van Tu5n 

Ong VO Van Dinh 

Ong Tran Dinh Dal 

Ong Ng8 Quang Qujf 

 

-king Gam d6c 

Pho Tang aim dot 

Pho Tang Giam d6c 

Pho Tang aim deic 

(Mien nhiEm ngay 16 thang 6 nam 2016) 

Pho Tang Giam Mc 

Ph6 Tang Giam d6c 

Pho Tang Gam d5c 

KE toan trung 

Ong Le Quac An 

Ong Nguyen Van Wing 

Ong Nguyen Manh Ming 

Ong BOi DLit Kien 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tang Gam dot Tang Cling ty có trach nhiEm lap bao cao tai chinh hdp nhal phan anh mot cach 
trung thu:c va hdp l' tinh hinh tai chinh cCia Tang Cong ty tai ngay 31 thang 12 nam 2016 ding nhu' 
kEt qua host long kinh doanh va tinh hinh lu'u chuyEn tin to cho nam tai chinh kEt thiic ding ngay, 
phi) hdp voi cd set lap bao cao tai chinh hdp nh5t du'dc trinh bay tai ThuyEt minh s5 02 - Cd sd lap bao 
cao tai chinh hdp nh5t - phan ThuyEt minh bao cao tai chinh hdp nh5t. Trong viac lap bao cao tai 
chinh hdp nh5t nay, Ban Tang Gam dot Tang Cong ty du'dc yeu cau phai: 

• Lu:a ch9n cac chinh sach lee toan thich hdp va ap dung cac chinh sach do mot cach nh5t quan; 

• Du'a ra cac xet dban va udc tinh mot cach hdp l va than tr9ng; 

• Neu ro cac nguyen tac ke toan thich hdp co du'dc tuan thO hay kh8ng, có nhifrig ap dung sai loch 

tr9ng yEu can difdc ding b5 va giai thich trong bao cao tai chinh hdp nh5t hay khOng; 

• Lap bao cao tai chinh hdp nh5t tren cd sd hoat Ong lien tyc trif trudng hdp khong the cho rang 

Tang Cong ty se tip tyc hoat Ong kinh doanh; va 

• ThiEt kE va thkfc hiEn hE thong kiErn sok not 138 mot cach hifu hiEu cho myc Bich lap va trinh bay 

bao cao tai chinh hdp nh5t hdp I' nharn han chE rUi ro va gian Ian. 

Ban Tang Gam d5c Tang Cong ty chiu trach nhiam dam bao rang s6 ka toan du'dc ghi chap mot cach 
phu hdp dE phan anh mot cach hdp ljt tinh hinh tai chinh cua Tang Cong ty 0 b5t kit thai diem nao va 
dam bao rang bao cao tai chinh hdp nh5t tuan th6 chugn myt ke toan, chE (18 ka toan doanh nghiEp 
Viet Nam va cac quy Binh phap lc/ có lien quan Ten viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hdp nhat 
nhu' trinh bay tai ph-an ThuyEt minh s6 02 phan ThuyEt minh bao cao tai chinh hdp nh5t. Ban Tang 
Gam Mk ding chiu trach nhiam dam bao an toan cho tai san cua Tang Cong ty va thyt hian cac bran 
phap thich hdp de ngan chan va phat hian cac hanh vi gian Ian va sai pham khac. 
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TONG CONG TY LAP MAY VICT NAM - CTCP 
Se 124, Ph& Minh Khai, Phu'ang Minh Khai 
Quan Hai Be Trung, Ha Nei, CHXHCN Viet Nam  

BAO cAo CCJA BAN TONG GIAM DOC (Tie.") theo) 

Ban -Ding Gam d6c xac nhan rang 1-Ong Cong ty da tuan thu cac yeu cau neu tren trong viec lap bao 
cao tai chinh hdp nhat. 

Phi duy4t bao cao tai chinh hdp nhat 

Chung toi, Frei Ong Quan tri cUa TOng Cling 
ty Lap may Viet Nam - CTCP, phe duyet Bao 
cao tai chinh hdp nhat cho nam tai chinh kat 
thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 ciia TOng 
COng ty. 

Thay mat Nei Tong Quan tri, 	 Thay mat va dai dien cho Ban TOng Giam d6c, 

Nguyen Dinh Hai 	 Le V5n Tuffn 
Chu tich Hoi Ong Quan tri 	 T6ng Giam d6c 

T6ng Cling ty Cap may Viet Nam - CTCP 

Ngay 17 thang 5 nam 2017 
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Cong ty TNHH Deloitte Vi4t Nam 
Tang 12A, na nha Vinaconex, 
34 Lang Ha, P. Lang Ha, 
Q. Hong Da, Ha NO'i, Viet Nam 
Dien thoai:+844 6288 3568 
Fax 	:+844 6288 5678 
www.deloitte.com/vn  

Deloitte. 

/VN1A-HN-BC 

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP 

Kinh 	 long Quail tri va Ban T6ng Giam deic 
T6ng Cong ty Lap may Viet Nam - CTCP 

ChCmg toi da kigm toan bao cao tai chinh hqp nhat kern theo ci.ia T6ng Cong ty Lap may Viet Nam -
CTCP (goi tat la "T6ng COng ty"), du'dc Igp ngay 17 thang 5 n8m 2017, tCf trang 06 den trang 42, bao 
Om Bang can deii ke toan hdp nhgt tai ngay 31 thang 12 n8m 2016, Bao cao ket qua hoat (19ng kinh 
doanh hop nhgt, Bao cao ILtu chuygn tien to hdp nhgt cho ngm tai chinh kEt thik cing ngay va Ban 
thuyet minh bao cao tai chinh hdp nhat. Bao cao tai chinh hOp nhat nay du'dc lap phi hdp voi co' sa 
lap bao cao tai chinh hdp nhgt du'oc trinh bay tai Thuygt minh s6 02 phan Thuyet minh bao cao tai 
chinh hdp nhgt, cho muc dich tham khao them thong tin ye tinh hinh hoat Ong san xuat kinh doanh 
hdp nhat cua doanh nghiep trong mat n'arn tai chinh. 

Trech nhigm cua Ban Tgng Warn d5c 

Ban T6ng Gam d6c Cong ty chiu trach nhiem ve viec lap va trinh bay trung thitc va hOp IY bao cao tai 
chinh hdp nhat cua T6ng Cong ty theo cd set lap bao cao tai chinh hdp nhat nhu trinh bay tai Thuyet 
minh s6 02 ph5n Thuygt minh bao cao tai chinh hdp nhgt va chiu trach nhiem ve kiem sok not b9 ma 
Ban Tang Clam (16c xac Binh la can thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hdp 
nhgt khong co sai sot trong ygu do gian Ian ho5c nh5m Ign. 

Trhch nhigm cua Kigm town vien 

Trach nhiem cia chung toi la dua ray kign ve bao cao tai chinh hdp nhat dya tren ket qua cua cu'Oc 
kiem toan. Chimg toi da tien hanh kigm toan theo cac chugn mut ki6m toan Viet Nam. Cac chugn 
mu'c nay yeu cau chung toi tugn th6 chugn myc va cac quy dinh ve dao dirt nghe nghiep, lap kg 
hoach va thy'c hien cuac kigm toan de dat clu'Oc su' dam bao hdp IY ve viec lieu bao cao tai chinh hdp 
nhgt cua Tang Cong ty có can sai sot trong yeu hay khong. 

Cong viec kigm toan bao gbm thLfc hien cac th6 tuc nham thu thap cac bang chung kiem toan ve cac 
56 lieu va thuyet minh tren bao cao tai chinh hdp nhgt. Cac th6 tuc kigm toan du'dc lu:a ch9n du:a tren 
xet loan cCia Kigm toan vien, bao gom danh gia rYi ro có sai sot trong yeu trong bao cao tai chinh 
hdp nhat do gian Ian hoc nftam 1.5n. Khi thyc hien danh gia cac rui ro nay, Kim toan vier) da xem xet 
kigm sok nal ba cua Tang Cong ty lien quan 	viec [asp va trinh bay bao cao tai chinh hdp nhgt 
trung thyt, hdp IY nharn thigt kE cac th6 tuc kigm toan ph) hdp yeti tinh hinh thyt te, tuy nhien khong 
nhgm myc dich du'a ray kign ve hieu qua cua kigm sok not ba cua T6ng Cong ty. COng viec kigm 
toan ding bao gom danh gia tinh thich hdp cua cac chinh sach Ice toan du'dc ap dung va tinh hdp IY 
cua cac u'etc tinh ke toan cua Ban Tang Giam d6c cling nhu' danh gia viec trinh bay tong thg bao cao 
tai chinh hdp nhat. 

ChCmg toi tin twang rang cac bang chYng kigm toan ma chCmg toi dg thu thap du'dc la clay du va thich 
hdp lam cd set cho y kien kigm toan cua chCmg 

V kiEn cua Kiam toan vier, 

Theo jr kin cua chCmg toi, bao cao tai chinh hdp nhat de phan anh trung thVc va hop IY, tren cac khia 
canh trong yeu, tinh hit-1h tai chinh hdp nhat cua T6ng Cong ty tai ngay 31 thang 12 n8m 2016, ding 
nha kEt qua hoat ctdng kinh doanh hdp nhgt va tinh hinh ILtu chuygn tien to hdp nhat cho n5rn tai 
chinh kEt thiic ding ngay, phi hdp vai cd sO lap bao cao tai chinh hdp nhgt nhir trinh bay tai Thuygt 
minh s6 02 phan Thuyet minh bao cao tai chinh Nip nhat. 

Ten Deloitte du'dc dung dg chi mat hoac nhieu thanh vien cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited, mat tong ty TNHH có tru sd tai Anh, 
va mang luOI cac hang thanh vien - rn6i thanh vien la mat to chik do, c lap ye mat phap ly. Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(hay "Deloitte Toan cau") khong cung cap dich vu cho cac khach hang. Vui long xem tai website www.deloitte.com/about  
de' Net them thong tin chi tiat ve cd cau phap IY cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited va cac hang thanh vien. 
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Deloittes 

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP (Tiep then) 

CAC van de can nhan manh 

Chling Col 	ngubi doc den mot s6 van de sau: 

• Nhu' trinh bay tai Thuyet minh s6 01 ph5n Thuyet minh bao cao tai chinh hdp nhat, s6 li5u so 
sanh la s6 lieu tren bao cao tai chinh hdp nhat cho nam tai chinh ket thik ngay 31 thang 12 
nam 2015 da clu'pc kiem toan 136i mot ding ty kiem toan Oc l5p khac va du'pc dreu chinh theo 
Thong bao kEt qua kiem toan s6 29/TB-KTNN ngay 17 thang 01 nam 2017 cua Kiem toan Nha 
nuPc. 

• Nhu trinh bay tai Thuyet minh s6 02 ph5n Thuyet minh bao cao tai chinh hdp nhat, bao cao 
tai chinh hdp nhat kern theo khong phai la bao cao tai chinh theo lu'at dinh. Ban T6ng Gam 
1:16c Tang Cong ty quyet dinh rap bao cao tai chinh hdp nhat cho nam tai chinh ket thUc ngay 
31 thang 12 nam 2016 de cho muc Bich tham khao them th8ng tin ve tinh hinh hoat Ong san 
xuat kinh doanh hdp nhat cua doanh nghiep trong mot nam tai chinh. Bao cao tai chinh hdp 
nh51 nay difdc l5p tren cd s6 bao cao tai chinh rieng cua T6ng Cong ty L5p may Viet Nam -
Cong ty TNHH MTV (ddn vi c6 phSn h6a) cho kir hoat Ong tit ngay 01 thang 01 nam 2016 
den ngay 05 thang 4 nam 2016, bao cao tai chinh rieng cua T6ng Cong ty cho kir hoat Ong 
tit ngay 06 thang 4 nam 2016 den ngay 31 thang 12 nam 2016 va cac bao cao tai chinh cua 
cac cong ty con cho nam tai chinh ket thUc ngay 31 thang 12 nam 2016. Vi the" Bao cao tai 
chinh hdp nhat kern theo c6 the kh8ng phu hdp de sit dung vao muc dich khac. Bao cao kiem 
toan Oc lap cua chUng toi chi clanh rieng cho TOng Cong ty L5p may Viet Nam - CTCP va 
khong clack cung cap cho ben nao khac ngoai T6ng Cong ty L5p may Viet Nam - CTCP. 

`'( kien kiem toan cua chUng toi khong lien quan den cac van d5 nay. 

Van de khac 

Bao cao tai chinh hdp nhat cho Warn tai chinh ket thUc ngay 31 thang 12 nam 2015 cua Tang Cong ty 
Lap may Viet Nam - Cong ty TNHH MTV (ddn vi c6 pftan hoa) da clu'oc kigm toan b6i mot cong ty ki6m 
toan Oc l5p khac, v6i bao cao kiem toan de ngay 10 thang 02 nam 2017 du'a ray kien chip nh5n 
toan phsan. 

KhCic Thi Lan Anh 
Phi) Tong Giant clfic 
Gray chCing nh5nd"5ng ky hanh nghe 
kiem toan s6 0036-2013-001-1 

CONG TY TNHH DELOITTE VIET NAM 

Ngay 17 thang 5 nam 2017 
Ha Noi, CHXHCN ViOt Nam 

 

Pham Qu'inh Hoa 
Kigm toan vien 
Gray  chung nh5n clang ky hanh nghe 
kiem toan s6 0910-2013-001-1 
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MAU So B 01-DN/HN 
Ban hanh theo Thong tu' s6 202/2014/TT-BTC 
ngay 22 thang 12 nam 2014 cLia BO Tai chinh  

TONG LONG TY LAP MAY VItT NAM — CTCP 
S5 124, Ph5 Minh Khai, Phu'Ong Minh Khai 
Quan Hai BA Tru'ng, Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 

BANG CAN 061 a ToAN HOP NHAT 

Tai ngay 31 thang 12 nam 2016 

TAI SAN Ma so 
Thu* 

minh 
S6 cu6i nam 

Ddn vi: VND 

S5 cTau nam 

A. 	TAI SAN NGAN HAN 100 15.267.042.263.293 14.462.938.560.788 

I. 	Tian va cac khoin 	(lacing Van 110 5 2.747.877.219.164 3.458.726.960.557 

1. Tien 111 999.769.499.004 1.057.243.342.559 

2. Cac khoan tu'dng dung tien 112 1.748.107.720.160 2.401.483.617.998 

II. 	Diu tit tai chinh ngAn hin 120 6 334.726.383.285 82.062.128.152 

1. Ching khoan kinh doanh 121 42.775.718.400 

2. Du phong giam gia chthig khoan 
kinh doanh 

122 (9.724.796.600) 

3. Mu tit nam gill den ngay ciao han 123 301.675.461.485 82.062.128.152 

III. Cac khoan phai thu ngAn han 130 8.615.271.712.653 7.736.948.957.512 

1. Phai thu ng5n han cua khach hang 131 7 3.610.882.454.494 3.231.890.625.274 

2. Tra trutc cho ngua ban ngan han 132 8 3.966.371.419.373 3.842.623.816.078 

3. Phai thu theo tier, do Ice hoach 
hdp Tong xay dung 

134 171.041.592 49.482.040.816 

4. Phai thu ye cho vay ng5n han 135 9 40.962.247.175 100.628.728.595 

5. Phai thu ng5n han khac 136 10 1.201.481.927.382 596.437.387.326 

6. Du' phong phai thu ngan han khd del 137 11 (204.597.377.363) (84.348.822.395) 

7. Tai san thieu chd xit ly 139 235.181.818 

IV. Hang ton kho 140 12 3.476.327.310.215 3.086.665.757.717 

1. Hang ton kho 141 3.476.557.151.130 3.086.895.598.632 

2. DU phong giam gia hang ton kho 149 (229.840.915) (229.840.915) 

V. 	Tai sin ngAn han khac 150 92.839.637.976 98.534.756.850 

1. Chi phi tra tru'oc ngan han 151 13 14.145.701.564 28.232.878.417 

2. Thue gia tri gia tang dudc khau trit 152 28.080.102.575 35.827.212.575 

3. Thug va cac khohn khac phai thu 153 22 50.613.833.837 34.474.665.858 
Nha nu& 

Gac thuyet minh kern theo la mot 60 phan hdp thanh caa bao coo tar chinh hdp nhSt nay 
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MAU SO B 01-DN/HN 
Ban hinh theo Thong tu' s5 202/2014/TT-BTC 
ngay 22 thing 12 nam 2014 cua B5 Tai chinh  

TONG CONG TY LAP MAY VItT NAM — CTCP 
S5 124, Ph5 Minh Khai, PhuOng Minh Khai 
Quin Hai Ba Tru'ng, Ha N5i, CHXHCN ViSt Nam 

BANG CAN 081 KE TOAN HOP NHAT (Tigp theo) 

Tai ngay 31 thing 12 Warn 2016 

TAI SAN Ma so 
Thuyit 

minh 
S5 cu5i nam 

Dcin vi: VND 

S5 	nam 

B. 	TAI SAN DAI HAN 200 2.716.431.921.182 2.951.162.129.122 

I. 	Cac khoin phai thu dai han 210 38.177.489.534 87.569.091.110 

1. Ira trutc cho ngtfai ban dai hp 212 66.384.591.200 

2. Phai thu dal han khac 216 10 38.177.489.534 21.184.499.910 

II. 	Tai sin c6 dinh 220 1.744.571.890.357 1.880.680.399.999 

1. Tai sin co dinh feu hinh 221 14 1.463.055.296.176 1.576.287.203.849 

- Nguyen gia 222 3.311.394.840.818 3.247.446.127.699 

- Gia tri hao mon lily ice" 223 (1.848.339.544.642) (1.671.158.923.850) 

2. Tai san c6 dinh thus tai chinh 224 15 251.376.908.039 207.098.698.606 

- Nguyen gia 225 307.609.597.804 247.115.585.473 

- Gia trl hao mon lily ke" 226 (56.232.689.765) (40.016.886.867) 

3. Tai san c6 dinh vo hinh 227 16 30.139.686.142 97.294.497.544 

- Nguyen gia 228 34.438.738.758 100.670.250.158 

- Gia tri hao man Iffy ke 229 (4.299.052.616) (3.375.752.614) 

III. Bat ding san diu tu.  230 17 110.404.266.039 84.816.955.650 

- Nguyen gia 231 166.937.337.492 110.560.784.363 

- Gia tri hao mon lily ke 232 (56.533.071.453) (25.743.828.713) 

IV. Tai sin d8 dang dai han 240 145.429.665.818 120.686.298.831 

1. Chi phi Ay chfrig cd ban cid dang 242 18 145.429.665.818 120.686.298.831 

V. 	Diu hi' tai chinh dai hart 250 334.022.106.475 460.734.757.169 

1. Diu tu vac) ding ty lien lc& 252 19 107.387.046.836 151.964.507.727 

2. Oh tu' gop von vac) clOn vi khac 253 6 261.549.742.925 438.102.960.730 

3. DV phong dau to tai chinh dal han 254 (34.934.683.286) (134.352.711.288) 

4. fiau tu' nam giii din nay ciao han 255 6 20.000.000 5.020.000.000 

VI. Tai sin dai flan khac 260 343.826.502.959 316.674.626.363 

1. Chi phi tra trlfdc dal han 261 13 295.564.532.402 257.148.186.498 

2. Tai san thus thu nhap hoan lai 262 2.557.478.539 

3. LOi the thOng mai 269 48.261.970.557 56.968.961.326 

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 17.983.474.184.475 17.414.100.689.910 

Cac thuyet minh kern theo la mot b0 ph"an hop thanh cua bao cao tai chinh hop Mat nay 
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MAU SO B 01-CON/HN 
Ban hanh theo Thong tu' s6 202/2014/TT-BTC 
ngay 22 thing 12 nam 2014 cua B5 Tai chinh  

TANG LONG TY LAP MAY VItT NAM — CTCP 
S5 124, Ph6 Minh Khai, Phuting Minh Khai 
Quin Hai Ba TrUng, Ha N5i, CHXHCN ViOt Nam 

BANG CAN Doi KE TOAN HOP NHAT (TiEp theo) 

Tai ngay 31 thing 12 nam 2016 

NGU8N VON Ma so 
Thuyit 

minh SE cuiii nam 

Ddn vi: VND 

S6 diu nam 

C. 	PRA! TRA 300 16.109.226.275.013 15.632.575.793.850 

I. 	NI ngAn hen 310 14.385.947.986.524 13.701.141.959.855 
1. Phial tra ngu'ai ban ngan hp 311 20 2.445.215.037.399 2.544.894.266.647 

2. Nguti mua tra tin tru'ec ngan hp 312 21 4.760.957.552.391 5.761.589.070.662 

3. Thug" va cac khoan phai n8p Nha nuffc 313 22 200.670.837.962 169.938.201.979 

4. Phial tra nguai lao dOng 314 429.937.859.713 248.413.410.607 

5. Chi phi phai tra ngan han 315 23 651.621.105.361 557.687.189.151 

6. Doanh thu chu'a thitc hign ngan han 318 24 12.681.063.340 42.241.638.560 

7. Phial tra ngan han khac 319 25 525.580.898.918 525.579.001.218 

8. Vay va n0 thug tai chinh ngan han 320 26 5.302.150.922.427 3.776.225.510.231 

9. DV phong phai tra ngan han 321 18.863.812.053 63.726.134.107 

10. Qui/ khen thuang, philc101 322 38.268.896.960 10.847.536.693 

II. 	Nci dai hpn 330 1.723.278.288.489 1.931.433.833.995 
1. Phai tra ngilai ban dai han 331 20 57.528.086.687 48.689.973.659 

2. NguOi mua tra ben tru'ac dai han 332 21 354.825.698.730 327.211.251.984 

3. Chi phi phai tra dai han 333 23 2.859.986.514 3.360.899.912 

4. Doanh thu chu'a thtic hign dai han 336 24 96.955.129.189 63.284.903.100 

5. Phai tra dai han khac 337 25 6.178.683.061 6.416.535.659 
6. Vay va n0 thug tai chinh dai han 338 27 1.195.027.065.201 1.475.889.387.554 

7. Thug thu Map hoan Iii phai tra 341 8.005.513.267 

8. Du' phang phai tra dai han 342 1.898.125.840 6.580.882.127 

D. 	VON CHU So' HOU 400 1.874.247.909.462 1.781.524.896.060 

I. 	VEn chu sd hirtu 410 28 1.866.927.328.564 1.780.684.707.392 
1. Van Op cOa chu 411 797.261.040.000 733.269.060.022 

- CO phieu phi; thong có quyen bieu quyet 411a 797.261.040.000 733.269.060.022 
2. Van khac cCia ch6 so hub 414 17.000.794.304 4.844.826.610 

3. Chenh lgch danh gia lai tai san 416 (1.310.518.885) 40.462.291.652 

4. Qui% dau tit phat trign 418 162.702.887.066 135.478.473.518 
5. Qui', khac thu8c van chti sit Wu 420 8.026.351.998 7.012.153.454 
6. Lcli nhuan sau thug chua phan phai 421 211.993.223.140 238.918.124.635 
- Ldi nhuan sau thud* chu'a phan ph6i lOy kE 
din cu5i nam truec 

421a 145.196.230.134 60.575.226.042 

- Ldi nhuan sau thug" chu'a phan ph5i nam nay 421b 66.796.993.006 178.342.898.593 
7. 1_01ich co long kh8ng kiern soat 429 671.253.550.941 620.699.777.501 

II. 	NguBn kinh phi ya quif" khfic 430 7.320.580.898 840.188.668 
1. Nguan kinh phi 431 7.031.247.560 578.322.000 
2. Nguon kinh phi dai hinh thanh tai san co" dinh 432 289.333.338 261.866.668 

TONG CONG NGU8N VON (440=300+400) 440 17.983.474.184.475 17.414.100.689.910 

     

To Phi Sdn 
Ngullii lap bigu 

Ngay 17 thing 5 nam 2017 

 

Bui Oat Men 
Kg town truiing 

 

Le Van Tuan 
T6ng Giarn d6c 

Cac thuyat minh kern theo la mot bo phan hdp thanh cua bac,  cao tai chinh hdp nhat nay 
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MAU SO B 03-DN/HN 
Ban hanh theo Th8ng tu' s6 202/2014/TT-BTC 
Nay 22 thing 12 nam 2014 cua Bo Tai chinh  

TANG LONG TY LAP MAY VItT NAM — CTCP 
S6 124, Ph6 Minh Khai, Phutrig Minh Khai 
Quin Hai BA Trttng, Hi Noi, CHXHCN V* Nam 

BAO CAO KET QUA HOAT ()ONG KINH DOANH HOP NHAT 

Cho nam tai chinh kit Link ngay 31 thing 12 nam 2016 

CHI TAU Ma s6 
ThuySt 

minh Nam nay 

Ddn vi: VND 

Nam trutc 

1. Doanh thu bin hing va cung cip dich vu 01 11.633.598.541.877 8.459.396.340.616 

2. Cac khan Om trif doanh thu 02 

3. Doanh thu thuan vi bin hang va cung cip 
dich vu (10=01-02) 

10 31 11.633.598.541.877 8.459.396.340.616 

4. Gia v6n hang ban va dich vu cung cap 11 32 10.608.167.150.753 7.495.993.144.012 

5. Ldi nhuon gop ve ban hang va cung cap 
dich vu (20=10-11) 

20 1.025.431.391.124 963.403.196.604 

6. Doanh thu hoot dOng tai chinh 21 33 142.262.946.720 127.106.605.650 

7. Chi phi tai chinh 22 34 589.199.894.481 597.162.900.150 

- Trong do: Chi phi lei vay 23 432.642.686.274 424.456.633.045 

8. PhSn (16)/15i trong tong ty lien ket 24 (10.316.913.330) 16.161.387.793 

9. Chi phi ban hang 25 664.725.360 614.010.544 

10. Chi phi pan l 	doanh nghrep 26 35 453.745.555.205 311.386.785.299 

11. L91 nhuin than tit hog dOng kinh doanh 30 113.767.249.468 197.507.494.054 

(30=20+(21-22)+24-(25+26)) 

12. Thu nhap khac 31 71.635.512.930 115.969.179.098 

13. Chi phi khac 32 26.538.446.351 33.508.035.577 

14. Ldi nhuin khic (40=31-32) 40 45.097.066.579 82.461.143.521 

15. TOng Idi nhuan kg toan MI& thus 50 158.864.316.047 279.968.637.575 

(50=30+40) 

16. Chi phi thud thu nt(Op doanh nghiep hien hanh 51 36 32.244.808.042 40.195.130.075 

17. Chi phi/(Thu nhap) thud thu nhap doanh nghib 
han loi 

52 36 10.199.736.018 (89.952.512) 

18. Ldi nhuin sau thus thu nhap doanh nghiSp 60 116.419.771.987 239.863.460.012 

(60=50-51-52) 

18.1. Ldi nhuen sau thug' ctia Cong ty mg 61 66.796.993.006 178.342.898.593 

18.2. Ldi nhuOn sau thud' da c6 (Tong khong 
kiem soat 

62 49.622.778.981 61.520.561.419 

19. Lai cd bin bin 	phiEu 70 37 1.380 

    

     

TO Phi Sdn 
Ngu'di 14p bigu 

NO},  17 thing 5 nam 2017 

 

Bui Difc Men 
Kg toan tru'dng 

 

Le Van Tuan 
T6ng Main 46c 

Cac thuyit minh kern theo a mot bo phOn hop thanh coa Oho cao tai chinh hop nh5t nay 
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MAU SO B 03-DN/HN 
Ban hanh theo Thong ti! s6 202/2014/TT-BTC 
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B6 Tai chinh  

TONG LONG TY LAP MAY VIeT NAM — CTCP 
S6 124, Ph6 Minh Khai, Phu'eing Minh Khai 
Quan Hai Ba TrUng, Ha N6i, CHXHCN Viet Nam 

BAO CAO 	CHUYE'N TIEN TE HOP NHAT 

Cho nam tai chinh ket thac ngay 31 thang 12 nam 2016 

Ddn vi: VND 

CHI TIED Ma s6 Nam nay Nam tru'ac 

I. UM CHLPIgN TIEN TLI HOAT BONG KINH DOANH 

1. Ldi nhuOn trudc thug 01 158.864.316.047 279.968.637.575 
2. Dieu chinh cho cac khoan: 
Khau hao tai san c6 Binh va bet dOng san deu tai 02 244.637.079.755 217.930.284.459 

Cac khoan dy' phang 03 178.303.386.380 117.759.607.235 
(Lai)/L8 chenh lech tit gia h5i doai do danh gia !pi cac khoan 
muc ten to co g6c ngoai to 

04 (4.021.379.707) 17.404.773.068 

(Lei) ti hoot do, ng deu tti 05 (79.362.337.965) (63.577.433.052) 
Chi phi lei vay 06 432.642.686.274 424.456.633.045 

3. Ldi nhuOn tit hog di)ng kinh doanh trudc thay doi 
von Idu Ong 

08 931.063.750.784 993.942.502.330 

Thay doi cac khan phai thu 09 (985.202.672.485) (3.787.154.182.252) 
Thay dOi hang ton kho 10 (389.661.552.498) 318.330.534.165 
Thay dOi cac khoan phai tra (Khong ke lai vay phai tra, thud 
thu nhap doanh nghiep phai n6p) 

11 (787.527.333.504) 4.911.272.058.816 

Thay d6i chi phi tra tru'dc 12 (13.064.699.743) 15.698.174.549 
Tien lai vay da tra 14 (438.762.452.152) (443.906.797.196) 
Thud thu nhap doanh nghiep de n6p 15 (34.674.955.404) (33.468.548.544) 
Tien thu khac tiI hog d6ng kinh doanh 16 6.480.392.230 
Tien chi khac cho hoot (ging kinh doanh 17 (20.109.115.910) (121.791.746.043) 

Lu'u chuyen teen thuen tit ho?t d(ing kinh doanh 20 (1.731.458.638.682) 1.852.921.995.825 

II. WU CHLWE'N TIEN T1( HOAT BONG DAU TY 
1. Tien chi mua sam, xay citing TSCD va cac tai san 

dai hon khac 
21 (238.120.752.292) (114.649.393.668) 

2. Tien thu thanh ly, nhu'dng ban TSCD va cac tai san 
dai han khac 

22 80.731.915.772 58.577.636.363 

3. Tien chi cho vay, mua ding cy nd cua ddn vi khac 23 (2.241.056.960.435) (2.983.777.727.373) 
4. Tien thu hoi cho vay, ban lai cong cu nd cua 

ddn vi khac 
24 1.978.667.908.702 2.912.726.866.611 

5. Tien thu hoi deu tit von vao ddn vi khac 26 99.639.559.946 151.154.675.744 
6. Tien thu lai cho vay, co tic va Idi nhuan ditdc chia 27 76.990.547.780 65.855.583.183 

Lutr chuyen tien thuan tit hoe dOng dau tut 30 (243.147.780.527) 89.887.640.860 

Cac thuy5t minh kern theo la mot bo phan ho'p thanh cua bac,  car) tai chinh ho'p nh5t nay 
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MAU SO B 03-DN/HN 
Ban hanh theo Thong tut s6 202/2014/TT-BTC 
ngay 22 thang 12 nam 2014 dm BO Tai chinh  

TONG CONG TY LAP MAY Val' NAM — CTCP 
S6 124, Ph6 Minh Khai, Phubng Minh Khai 
Quan Hai Ba TrUng, Ha NOi, CHXHCN Viet Nam 

BAO CAO LIEU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (Tie)) theo) 

Cho nam tai chinh ket thdc ngay 31 thang 12 narn 2016 

Ddn vi: VND 

CHI TIED Ma so" Nam nay Nam talc 

III. UM CHUYE'N TIEN TIY HOAT BONG TAI CHNH 

1. Tien thu tit phat hanh c6 phieu, nhen von gip 
cua chti se' h1.11.1 

31 800.000.000 10.500.000.000 

2. Tien thu tit di vay 33 8.740.384.472.456 7.219.777.650.371 

3. Tien tra nd go'c vay 34 (7.441.274.597.047) (7.063.973.013.268) 

4. Tien tra nd g5c thue tai chinh 35 (54.046.785.566) (55.080.809.853) 

Lu'u chuygn tign thuan tit hog ding tai chinh 40 1.245.863.089.843 111.223.827.250 

Lu'u chuygn tien than trong nam (50=20+30+40) 50 (728.743.329.366) 2.054.033.463.935 

Tien va tu'dng du'dng tien dau nam 60 3.458.726.960.557 1.390.876.469.802 

Anh hudng cua thay d6i t 	gia hei doei quy doi ngoai to 61 17.893.587.973 13.817.026.820 

Tien va tu'dng du'dng tien cunt nam (70=50+60+61) 70 2.747.877.219.164 3.458.726.960.557 

To Phi Sdn 
Ngudi 10p bigu 

Ngay 17 thang 5 Warn 2017 

 

Bui DtIrc Men 
KEtoan triging 

 

Le Van Tuan 
Tdng Giam 66c 

Cac thuygt minh kern theo la mot bt) phan hdp thanh cera bao cao tar chinh hdp nhgt nay 
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TONG LONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 	 MAU SO B 09-DN/HN 
S5 124, Ph5 Minh Khai, Phutng Minh Khai 	 Ban hanh theo Thong tu" s6 202/2014/TT-BTC 
Quen Hai Ba TrUng, Ha Noi, CHXHCN Viet Nam 	ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BO Tai chinh  
THUYET MINH BAO CAO TAI CHtNH HOP NHAT 
Cac thuye't minh nay la mot be:5 phan hop thanh Ira can du'Oc doc clong thai yai bar) cao tai chinh hOp nhat kern 
theo 

1. 	THONG TIN KHAI QUAT 

Hinh that sd hitu van 

T6ng Cong ty Lap may Viet Nam du'dc thanh lap theo QuyEt Binh so 999/BXD - TCLD ngay 01 
thang 12 nam 1995 cua BO trutng BO Xay dVng, la doanh nghiep Nha nudc try'c thuOc BO Xay 
thing. Tang Cong ty Lap may Viet Nam chuyEn do) mo hinh tit Cling ty TNHH MTV thanh Cling 
ty CO phan theo QuyEt Binh s6 1036/QD-TTg ngay 10 thang 7 Warn 2015 cua Th0 tu'ong Chinh 
phu phe duyet phitdng an co phan hoa Tang Cong ty Lap may Viet Nam. 

Tang Cong ty Lap may Viet Nam hoat Ong theo m8 hinh Tang Cong ty theo Gi5y chti'ng nhan 
Bang kjr doanh nghiep s5 0100106313 clang kji Ian dau ngay 01 thang 9 nam 2010. Gia'y 
chi:Mg nhan clang ky doanh nghiep du'dc clang 	thay doi Ian 2 ngay 06 thang 4 Warn 2016 
vdi SO KE hoach va Dau tu' thanh ph5 Ha NOi chinh Unit chuyen al Tang Cong ty Lap may 
Viet Nam - Cong ty TNHH MTV thanh cong ty co phan vdi ten gdi Tang Cling ty Lap may Viet 
Nam - CTCP (g9i tat la "Tang Cong ty"), von dieu le la 797.261.040.000 VND. 

Try se, chinh cua Tang Cong ty det tai s6 124, ph5 Minh Khai, phutng Minh Khai, quen Hai Ba 
TrUng, thanh ph5 Ha NOi. 

Tang so nhan vien cua Tang Cong ty va cac ding ty con tai ngay 31 thang 12 nam 2016 la 
21.252 (tai ngay 31 thang 12 nam 2015: 19.439). 

Nganh nghb' kinh doanh Ira hoat Ong chinh 

- San xual, kinh doanh va xay citing theo quy hopch, kE hopch phat triEn )(ay citing cua Nha 
nutc bao gom cac link vu'c thi ding va lap clet thiet bi may moc; 
- Tang thau EPC xay citing cac ding trinh dan dyng, ding nghiep, giao thong, they Idi, btfu 
lien, ding trinh k9 thuet ha fang do thi va khu ding nghiep, ding trinh dutng day tram bin 
thE lien; 
- Kinh doanh phat trign nha, tu' van xay dy'ng, san xu5t kinh doanh vet lieu xay dy'ng; 
- Dau tu' va xay dy'ng cac ding trinh bao 	cong nghiep (thUy lien, nhiet (lien, xi mang, 
hda dau, gi5y va thep), dan dung, giao thong, thity !di, cap thoat nu'dc va ha tang k9 thuat do 
thi; 
- Kinh doanh bat clOng san, du lich, 10' hanh, khach san, nha hang va khu vui chdi giai tri; kinh 
doanh van tai hang hda va cac thiet bi sieu truing, sieu trong, cho thug thigt bi thi ding van 
tai; 
- Tu' van xay ddng, tong thau toan bO hoac mot phan cua du' an Tau tu' cac ding trinh tong 
nghiep, dan dyng va ha tang k9 thuet nhu': lap dt$ an, thiEt Ica' (chi hoat clOng trong pharn vi 
linh vtic nganh nghe TS clang q) va lap tang du' toan, tu' van Om sat, quart l dy' an, cung 
cap thiEt bi cong nghe va dieu khien tv'clOng; 
- ThiEt kE, chE tao thiEt bi va gia cong kEt cau thep cho cac cong trinh ding nghiep, dan 
dung; 
- Dong mdi va so'a chaa cac loci tau, thuy'en van tai clu'dng song, clutng biEn; 
- KiEm tra, thi nghiem, hieu chinh thiEt bi Men, he th5ng di& khiEn ty' Ong, he thcing nhiet 
cho cac day chuyen ding nghe, giam sat, kiEm tra ch5t luting cac moi han va tinh cd l' cua 
vat liEu; 
- Oho tao cong nhan k9 thuet cac nganh nghe 	phyc vu nhu cau san xu5t cua Tang Cong ty 
va ngoai xe hOi, ciao tao Wang cao va cap chtYng chi cho the han; ciao tao va thyt hiEn viec 
du'a lao ging Viet Nam (trong va ngoai T6ng Cong ty) di lam viec co thdi hart tai nu'dc ngoai; 
- Dich thuet cac bait chugn va tai lieu chuyen nganh ve linh vy'c chE tao va lap (let thiet bi, 
cac day chuyen ding nghe mei; 

- Kinh doanh, xu5t khgu vat tu', may mdc, thiEt bi, phu tUng, tu' lieu san xu5t, tu' lieu tieu 
clUng, nguyen phu lieu san xu5t, tieu clang, day chuyen cong nghe - tu: Ong hoa, hang tieu 
clUng, phu'dng tien van tai, lam dpi ljr tieu thy cho cac hang trong va ngoai nutc cac mat hang 
phuc vu san xuat va tieu dOng theo quy Binh cua phap luet. 
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TONG CONG TY LAP MAY VIeT NAM - CTCP 
	

MAU SO B 09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (Tigp theo) 

Hoat clang chinh cua Tang Cong ty la thi ding va xey lap cac ding trinh. 

Chu !cif san xuat, kinh doanh thong thuting 

Chu kit san xuat, kinh doanh thong thubng cua Tang Cong ty cluOc thi/c hien trong thqi gian 

khong qua 12 thang, ngoei trit mat s6 twig aux ding trinh cle-c thq cua host clang xay rep, 

Tau tut bat clang san c8 thai gian tren 12 thang. 

Cgu trac doanh nghiOp 

Tel ngay 31 thang 12 Warn 2016, Tang Cong ty c8 14 cong ty con va 06 ding ty lien kat. 

Thong tin khai quat ye cac cong ty con va cac ding ty lien ket cua Tang Cong ty nhu' sau: 

Ty lo so hut 

STT Ten cong ty 	 Hoat Ong chinh 	 tai ngay M6i lien he 
31/12/2016 

1 Cong ty CO Wan Lilama 5 

2 Cling ty Co phan Lilama 7 

3 COng ty Co phan Lilama 10 

4 Cong ty CO phan Lilama 18 

5 COng ty Co phan Lilama 45.1 

6 Ong ty CO phan Llama 69.1 

7 Ong ty Co phan Llama 69.2 

8 Ong ty CO phan Lilama 69.3 

9 Ong ty 05 phan Cd khi Lap may Lilama 

10 Cong ty 05 phan Dau tit Xay dUng Lilama 

11 Ong ty CO phan Tu' v5n Qu6c to LHT 

12 Cong ty CO Wan Thuy dien Song Vang 

13 Cling ty Co phan Lisemco 

14 Ong ty 05 phan Ton ma mau Viet Phap (i) 

15 Cong ty TNHH Tit van Thiet ke CIMAS 

16 Cong ty Co phan B5t do, ng san Llama 

17 Ong ty 05 phan Tit van Thi&t ke Xay du.'ng va Ong 

nghe Lilama 

18 Cong ty CO phan Llama 45.3 

19 Ong ty CO phan Llama 45.4 

20 Ong ty 05 phan Lap may va Thi nghiem Cd dien 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

Xay lap 

)(ay lap 

Xay lap 

Xay lap 

)(ay lap 

Xay ding va kinh doanh b5t 

d6ng san 

Tit van thiet ke cac nha may 
cong nghiep 

San xuat va kinh doanh dien 

Xay lap va dong tau 

Gia cong cd khi, xit ly tang 
phu kim loci 

van thiet ke 

Kinh doanh b5t d6ng sari 

TU yen thiet ke 

Xay lap 

Xay lap 

Thi nghiem kiem tra cac day 
chuyen cong nghe 

51,00% Ong ty con 

51,00% Cling ty con 

51,05% Ong ty con 

51,00% Ong ty con 

51,00% Ong ty con 

51,00% C8ng ty con 

53,08% Ong ty con 

66,77% C8ng ty con 

51,00% C8ng ty con 

59,51% Ong ty con 

60,00% Ong ty con 

53,84% Ong ty con 

79,98% Ong ty con 

85,67% Ong ty con 

33,00% Ong ty lien kEt 

27,93% Ong ty lien ket 

45,45% Ong ty lien ket 

40,83% Ong ty lien kEt 

35,06% Ong ty lien Vet 

36,18% Ong ty lien ket 

(i) Theo Quyat dinh s6 1036/QD-TTG ngay 10 thang 7 nam 2015 cua Thu tu✓dng Chinh phu v'e 

yiec Phe duyet phu'dng an co phan hoa T6ng Cong ty Lap may Viet Nam va chuyan thanh 

cong ty 	phan, gia tr.i khohn crau tu' tai Cling ty Co phan Ton ma mau Viet Phap (VIFA) cla 

du'dc loci khoi gia tri doanh nghiep Tang Cong ty Lap may Viet Nam - Cong ty TNHH MTV. 

Tang Cong ty Lap may Viet Nam - CTCP se We thita toan ba quyen lqi, nghia yo cua c6 Ong 
nha nu'ac 4 VIFA cho clan khi VIFA hoan thanh \frac pha san theo quyat clinh cua toa an va 
ban giao khoan vo'n dau tai va nO phai thu kho del cua Cong ty Co phan Lilama Ha Noi sang 
C8ng ty Mua ban no va tai san ton cicmg cCia doanh nghiep (DATC). 

Tang Ding ty da thoai toan ba win gop tai Cong ty CO phan Lilama 3 trong narn 2016. 
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TONG CONG TY LAP MAY VIeT NAM - CTCP 	 MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT (nap theo) 

Thuy6t minh ve kha nang so sanh tilting tin tren bao cao tai chinh hdp nhat cue T6ng 
ang ty 

S6 lieu so sanh la 56 lieu tren bao cao tai chinh hdp nhat cho nam tai chinh kEt thiic ngay 31 
thang 12 nam 2015 da clu'dc kiem toan be i met tong ty kiem toan clot lap khac va du'pc lieu 
chinh theo Thong bao kEt qua kiem toan cua s6 29/TB-KTNN ngay 17 thang 01 Warn 2017 ciia 
Kiem toan Nha nu'dc. 

2. CO' LAP BAO cAo TAI CHiNH HO'12  NHAT VA NAM TAI CHiNH 

Cd sai lap bao cao tai chinh hdp nhat 

Bao cao tai chinh hdp nhat kern theo dullc trinh bay bang Deng Viet Nam (VND), theo nguyen 
tat gia gac va phu hdp vol chuEn mktc ke toan, chE do ke-  toan doanh nghrep Viet Nam va cac 
quy Binh phap l co lien quan den viec rep va trinh bay bao cao tai chinh hdp nhat. 

Bao cao tai chinh hdp nhat kem theo khong phai la bao cao tai chinh theo luet Binh. Ban Tang 
Giam d6c Tang Cong ty quyet Binh rep bao cao tai chinh hdp nhet cho nam tai chinh ket thix 
ngay 31 thang 12 nam 2016 de cho muc dich tham khao them thong tin ve tinh hinh float 
Bang san xuet kinh doanh cua doanh nghrep trong met nam tai chinh. Bao cao tai chinh hdp 
nhat nay clu'pc lap tren cd set bao cao tai chinh rieng ciJa Tang Cong ty Lap may Viet Nam -
Cong ty TNHH MTV (ddn vi co' phan hoa) cho kit hoat clang tit ngay 01 thang 01 nam 2016 den 
ngay 05 thang 4 nam 2016, bao cao tai chinh rieng ciia Tang Cong ty cho kit hoat clang tit 
ngay 06 thang 4 nam 2016 den ngay 31 thang 12 nam 2016 va cac bao cao tai chinh cua cac 
ding ty con cho nam tai chinh kEt thiic ngay 31 thang 12 nam 2016. 

Bao cao tai chinh hdp nhat kern theo khong nham phan anh tinh hinh tai chinh, ket qua hoat 
clang kinh doanh va tinh hinh luau chuyen tin to theo cac nguyen tac va thong re kE toan dtldc 
chap nhen chung tai cac nu'Oc khac ngoai Viet Nam. 

Quyel toan c6 phan hoe 

Bao cao tai chinh hdp nhat cho nam tai chinh ket thim ngay 31 thang 12 nam 2016 chtta bao 
gem cac dreu chinh lien quan crdn viec guy& toan ding tac c6 phan hoa Cong ty me do Tang 
C6ng ty chu'a co bier' ban phe duyet quyet than c6 phan hoa tai ngay Cong ty me chinh thitc 
chuyen thanh ding ty ca phan. 

Nam tai chinh 

Nam tai chinh cUa Tang Cong ty bat deu tai ngay 01 thang 01 va ket that vao ngay 31 thang 
12. 

3. AP DUNG HUVNG DAN KETOAN MOT 

Ngay 21 thang 3 nam 2016, Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu' 	53/2016/TT-BTC ("Thong 
tu' 53") sCta doi, ba sung met s6 di& a:2 Thong t' so 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 
nam 2014 cila Be Tai chinh hUong d5n the c1 Id toan doanh nghiep. Thong tu' 53 co hieu tut 
cho nam tai chinh bat au vao hoac sau ngay 01 thang 01 nam 2016. Ban Tang Giam dcic da 
ap dung Thong tu' 53 trong viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hdp nhat cho nam tai chinh 
kat thiic ngay 31 thang 12 nam 2016 ciia Tang Cong ty. 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KETOAN CHU YEU 

Sau clay la cac chinh sach ke toan chu yeu du'dc Tang Cong ty ap dung trong viec lap bao cao 
tai chinh hdp nhat: 
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TONG LONG TY LAP MAY Val-  NAM - CTCP 	 MAU So B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HO'P NHAT (TiEp theo) 

U'8c tinh kE toan 

Viec lap bao cao tai chinh hop nh5t tuan thu theo chugn mut kg toan, chg do kg toan doanh 
nghiep Viet Nam va cac quy Binh phap Ijr có lien quan clgn viec lap va trinh bay bao cao tai 
chinh hdp nhal va xii Ijr tai chinh tai thai cligm chinh thitc chuygn sang cong ty c6 phan theo 
quy Binh hien hanh yeu cau Ban T6ng Giam d6c phai co nhOng Lterc tinh va gia Binh anh Wang 
clEn s6 lieu bao cao ve cong nd, tai san va vigc trinh bay cac khohn cong nd va tai san tram 
tang tai ngay lap bao cao tai chinh hcip nh5t cling nhu' cac s6 lieu bao cao ve doanh thu va chi 
phi trong sucit Warn tai chinh. Mac du cac ttac tinh kg toan du'cic lap bang tat ca sti higu bit 
cua Ban Tang Gam cl6c, stithtic to phat sinh có the khac vdi cac u'oc tinh, gia dinh dat ra. 

Cd sd hdp nhEt bao cao tai chinh 

Bao cao tai chinh hOp nh5t nay clticic lap tren cci se( bao cao tai chinh rieng cua Tang Cong ty 
Lap may Viet Nam - C8ng ty TNHH MTV (ddn vi c6 phan hoa) cho kif hoat clang tit ngay 01 
thang 01 nam 2016 clgn ngay 05 thang 4 nam 2016, bao cao tai chinh rieng cua Tang Cong ty 
cho kir hoat clang tit ngay 06 thang 4 nam 2016 Ten ngay 31 thang 12 nam 2016 va cac bao 
cao tai chinh cua cac cong ty con do Tang Cong ty kigm sat du'0c lap cho nam tai chinh kgt 
thoc ngay 31 thang 12 nam 2016. Vigc kigm soat nay dat du'Oc khi Tang Using ty co kha Wang 
kigm soat cac chinh sach tai chinh va hoat clang cua cac ding ty nhan dau tu' nharn thu du'Oc 
10i ich tit hoat clang cua cac cong ty nay. 

Kel qua hoat clang kinh doanh cua cac cong ty con clu'oc mua lai hoac ban di trong nam clu'oc 
trinh bay trong Bao cao kgt qua hoat clang kinh doanh hdp nh5t tit ngay mua hoac cho den 
ngay ban khoan clau tit ct cong ty con do. 

Trong tru'ang hdp can thigt, bao cao tai chinh cua cac cong ty con clu'Oc cliau chinh dg cac 
chinh sach kg toan clu'Oc ap dung tai Tang Cong ty va cac cong ty con la gi6ng nhau. 

T5t ca cac nghiep vu va s6 dti girta cac cong ty trong ding tap loan du'Oc loci bo khi hop nh5t 
bao cao tai chinh. 

Loi ich cua c6 clang khong kigm soat bao gam gia tri cac Idi ich cua c6 clang khong kigm soat 
tai ngay hdp nh5t kinh doanh ban dau va phan loi ich cua c6 clang khong kigm scat trong skt 
bin clang cua tang van chu sd hub kg tilt ngay hop nh5t kinh doanh. Cac khohn to phat sinh 
tai cong ty con phai clu'Oc phan b6 tu'dng Ling voi phan se, hitu cua c6 long khong kigm soat, 
kg ca tru'ang hop s6 ki do Ion hdn phan so hiYu cua c6 clang khong Vern scat trong tai san 
thuan cua cong ty con. 

Hdp nhEt kinh doanh 

Tai san, cong nd va ding nd tiem tang cua cong ty con du'Oc xac Binh theo gia tri hdp Ijr tai 
ngay mua cong ty con. Bat kit khoan phu trai nao gia gia mua va tang gia tri hdp Ijr cua tai 
san du'oc mua &roc ghi nhan la loi the" thu'cing mai. B5t kit khohn thigu hut nao giOia gia mua 
va tang gia tri hdp Ijr cua tai san du'Oc mua du'dc ghi nhan vao kgt qua hoat clang kinh doanh 
cua nien do kg toan phat sinh host clang mua cong ty con. 

LOi ich cua c6 (long khong kigm soat tai ngay hdp nh5t kinh doanh ban dau du'oc xac Binh tren 
cci sa b./ le cua co clang khong kigm soat trong tang gia tri hdp Ijr cua tai san, ding nd va cong 
nd tiam tang clit0c ghi nhan. 

D'au tu' vac, cong ty lien kEt 

Cong ty lien kgt la mat cong ty ma Tang Cling ty có anh, huOng clang kg nhu'ng khong phai la 
cong ty con hay cong ty 	doanh 	Tang Cong ty. Anh hu'ong clang kg the hien 0 quyan 
tham gia vao vigc du'a ra cac guy& dinh vse chinh sach tai chinh va hoat clang cua ben nhan 
dau tu' nhitng khong có anh hu'Ong ye mat kigm soat hoac clang kigm soat nhung chinh sach 
nay. 

Ket qua hoat clang kinh doanh, tai san va cong nd cua cac ding ty lien kgt du'Oc hdp nh5t 
trong bao cao tai chinh theo phu'cing phap van chil sa hciu. Cac khoan gop von lien kgt duoc 
trinh bay trong Bang can dOl kg toan hdp nh5t theo gia g6c ditoc cliau chinh theo nteng thay 
dai trong phan van gop cua T6ng Cong ty vao phan tai san thuan cua cong ty lien kgt sau 
ngay mua khoan dau tti. Cac khoan to cua cong ty lien kgt vu'ot qua khoan 	cua Tang 
Cong ty tai cong ty lien kgt do (bao gam bat kg cac khoan gop vein dai han ma ye thut chat 
tao thanh dau tti thuan cua Tang Cong ty tai cong ty lien kEt do) khong du'cic ghi nhan. 
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Trong tru'ang hdp mot ding ty thanh vien cua T6ng Cong ty thut hiOn giao dich voi mot cong 
ty lien kEt voi Tang Cong ty, lai/I8 chu'a thyt hiOn tu'dng ring vdi phOn gop vein cua TOng Cong 
ty vao ding ty lien kEt, du'dc loaf trit khoi bao cao tai chinh hdp nhat. 

Ldi the thuting mai 

Ldi thE thu'dng mai tren bao cao tai chinh hdp nhat la phan phu tr6i giu'a milt gia phi hdp nhat 
kinh doanh so vdi phan Idi ich cua T6ng Cong ty trong tong gia trj hdp 1\j cua tai san, ding nd 
va ding nd tiOrn tang cCia ding ty con, ding ty lien kit, hoac ddn vi gop v6n lien doanh tai 
ngay thyt hiOn nghiOp vu dau tu'. Ldi thE thudng mai dudc col la mot loaf tai san vo hinh, 
khau hao theo phu'dng phap during thong tren the:4 gian hitu dung udc tinh cua Idi thE kinh 
doanh d6 la 10 nam (theo VAS11- Hdp nhat kinh doanh, that' gian hOu dung udc tinh t6i da 
khong qua 10 nam). 

Ldi thE kinh doanh c6 du'dc tit vrec mua ding ty lien kEt va cd so kinh doanh Tong kiOrn soot 
di.tdc tinh vao gia trj ghi se; cua ding ty lien kEt va cd sd kinh doanh (Tong kiem soot. Ldi the" 
kinh doanh tit viOc mua cac ding ty con du'dc trinh bay Hang nhu' mot loci tai san co khac tren 
Bang can &II 	toan hdp nhat. 

Khi ban cong ty con, ding ty lien kEt hoac ddn vi gop v6n lien doanh, gia trj con lai cua khoan 
Idi the" thu'Ong mai chu'a khau hao hEt du'dc tinh vao khoan lai/le do nghiOp vu nhu'Ong ban 
ding ty tu'dng Cing. 

Lai tit giao dich mua re 

Lai tit giao dich mua re la khoan chenh loch giu'a gia phi khoan dau 	vao ding ty con nho 
hdn phan sd hitu cua ding ty me trong gia tr.f hdp Ijr cua tai san thuan cua ding ty con tai 
ngay mua. Lai tit giao dich mua re ditdc hach toan ngay vao Bao cao kEt qua hoat d6ng kinh 
doanh hdp nhat tai thief diem phat sinh. 

Tian va cac khoin tu'dng du'dng Wen 

Tien va cac khoan tu'dng du'dng tren bao gom tier' mat tai quy, cac khoan tren girl khong kif 
han, cac khohn dau tu' ngan han, di kha Wang thanh khohn cao, de clang chuyOn d6i thanh 
tien va it rui ro lien quan de'n viOc biEn d6ng gia tri. 

Cac khoan (Thu tit tai chinh 

Chong khoan kinh doanh 

Chitng khoan kinh doanh la cac khoan chCrng khoan du'dc TOng Cong ty nam girt vdf myc dich 
kinh doanh. Chung khoan kinh doanh ditdc ghi nhan bat dau tit ngay Tang Cong ty c6 quyOn 
sd hitu va du'dc xac dinh gia trj ban dau theo gia trj hdp ljr cua cac khoan thanh toan tai thdi 
diOrn giao dich phat sinh cong cac chi phi lien quan dEn giao dich mua cht'ing khoan kinh 
doanh. 

Tai cac kif Ice* toan tip theo, cac khoan dau tu' chitng khoan du'dc xac dinh theo gia g6c trit 
cac khoan giam gia chitng khoan kinh doanh. 

Dif phong giam gia chitng khoan kinh doanh du'dc trich lap theo cac quy dinh ke" toan hiOn 
hanh. 

Cac khoan dau tu' nom gill den ngay dao han 

Cac khoan dau tu' nam gilt dEn ngay dao han bao gom cac khaki dau tit ma T6ng Cling ty co 
dinh va kha Wang gfit dEn ngay dao han. Cac khoan dau tu' nam gift d'En ngay dao han bao 

cac khohn tien giti ngan hang di kif han (bao g'om ca cac loci tin phiEu, kit phiEu). 

Cac khoan dau tu' nam glut dEn ngay dao han du'dc ghi nhan bat dau tit ngay mua va du'dc xac 
dinh gia trj ban dau theo gia mua va cac chi phi lien quan dEn giao dich mua cac khohn dau 
tu'. Thu nhap 	tit cac khoan dau tu' nam gift dEn ngay Ciao han sau ngay mua du'dc ghi nhan 
tren Bao cao kEt qua hoat d6ng kinh doanh tren cd sd dy' thu. 
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Cac khohn cho vay 

Cac khoan cho vay ditOc xac dinh theo gia got trit di cac khoan dpi phong phai thu kho dol. Dy 
phong phai thu kho doi cac khoan cho vay cCia Tang Cling ty dddc trich lap theo cac quy Binh 
ke toan hien hanh. 

Dau tu' vao cong cu Ira cua thin vi khac 

Deu tu' vao cong cu vein cua ddn vi khac phan anh cac khohn deu tu' cong cu van nhu'ng Tang 
Cong ty khong có quyen kiem soat, Tong kiem soat hoac có anh hutng clang ke doi veil ben 
du'Oc deu tu'. 

Khohn deu tu' vao cong cu van cac ddn vi khac duttc phan anh theo gia tri dinh gia lai tai thoi 
diem chinh thilt chuyen thanh cong ty c6 phan trit cac khohn dpi phong giam gia deu tu'. 

Nd phai thu 

Nd phai thu la so" tien có the thu FIN cua khach hang hoac cac dal tu'Ong khac. NO phai thu 
du'Oc trinh bay theo gia tri ghi so trif di cac khoan du phong phai thu kho doi. 

Dv' phong phai thu kho del cluOc trich lap cho nhiing khoan nd phai thu da qua hen thanh toan 
tit sau thang tra len, hoac cac khohn nd phai thu ma nguOi nd kho co kha Wang thanh toan do 
bi thanh 	phe san hay cac kho khan tudng 

Hang fan kho 

Hang ton kho du0c xac Binh tren cd sa gia got. Gia got hang ton kho bao Om chi phi nguyen 
vat lieu trtic tiep, chi phi lao Ong trut tiep va chi phi san xual chung, neu có, de có d'uOc 
hang ton kho d dia diem va trang thai hien tai. 

Hang ton kho du0c hach toan theo phu'cing phap ke khai thutng xuyen. 

Chi phi san xuet kinh doanh dd dang cucli nam bao gbm cac chi phi nguyen nhien vat lieu tru:c 
tiep, chi phi nhan cong trifc tier), chi phi sit dung may thi cling, chi phi san xual chung du'oc 
tap hop va phan b6 cho cac cong trinh xay lip, dich vu, khan sat, thie't kg cong trinh chue 
hoan thanh tai ngay ket thoc nien dO ke toan hoac da hoan thanh nhting chu'a du'Oc khach 
hang nghiem thu gia tri khai luOng hoar' thanh. Chi phi san xual kinh doanh do dang clutfc xac 
dinh hoac danh gia theo khai [Ong thi clang dd dang tai ngay ket thiic nam tai chinh. 

Dy' phong giam gia hang ton kho cua Tang Cong ty du0c trich lap theo cac quy dinh 	toan 
hien hanh. Theo dó, Tang Cling ty dutic phep trich lap du: phong giam gia hang ton kho loi 
th6i, hong, kern phern chat va trong tru'Ong hdp gia got cua hang ton kho cao hdn gia tri 
thuen có the thut hien dutic tai ngay ket thtic nien di ketoan. 

Tai san co dinh 	hinh Ira khali hao 

Tai san co dinh FIN hinh clu'Oc trinh bay theo nguyen gia trCt gia tri hao mon lOy 

Nguyen gia tai san co dinh hinh thanh do mua sam bao gomgia mua va toan ba cac chi phi 
khac lien quan trut tiep den viec dtfa tai san vao trang thai san sang sii dung. Ddi yeti tai san 
ca dinh hinh thanh do deu td xay thing cd ban theo phu'dng thitc giao thu hoac to xay dy'ng 
va san xugt, nguyen gia la gia guy& toan cong trinh xay dy'ng theo quy the guar' IY dau tu' va 
xay dy'ng hien hanh, cac chi phi khac có lien quan tryt tip va le phi tru'dc ba (nEu cd). 
Truting hop du an cla hoar) thanh va du'a vao st:t dung nhu'ng guy& toan chu'a d'utic phe duyet, 
nguyen gia tai san co Binh dutic ghi nhan theo gia tam tinh tren cd sa chi phi thyt (la bo ra 
de có &tic tai san co" dinh. Nguyen gia tam tinh se clu'Oc dieu chinh theo gia guy& toan du'Oc 
cac cd quan có them quyen phe duyet. 
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Tai san ca dinh hi-tu hinh du'dc khau hao theo phuting phap &tang thang du'a tren thdi gian 
tau dung u'oc tinh, cu the nhu' sau: 

Nha cita, vat kin trac 

N5m nay 
S5 n5m 

5-35 

May moc, thiet bi 03 - 15 

Phuting tien van tai va thiet bi truyen dgn 03 - 20 

Thiet bi dung cu quan ljf 03 - 05 

Tai san ca Binh khac 03 - 10 

Cac khoan lai, 18 phat sinh khi thanh li, ban tai san la chenh lech giita thu nhap tit thanh l va 
gia trj con !al cua tai san va du'Oc ghi nhan vao Bao cao kEt qua host Ong kinh doanh hdp 
nhgt. 

Cac tai san co dinh hCtu hinh cua Tang Cong ty da du'dc danh gia lai khi thyt hien co phan hoa 
doanh nghiep 100% van Nha nu'oc. Nguyen gia va gia trj hao mon lily ke du'Oc (lieu chinh theo 
kEt qua Minh gia lai da dutfc cac cd quan có thgm quyen phe duyet theo quy dinh. 

Thug tai san 

Met khoan thue du'dc xem la thue tai chinh khi phan Ion cac quyen Idi va rui ro ve quyen se 
hitu tai san duOc chuyen sang cho ngitai di thue. Tat Ca cac khoan thue khac du'dc xem la 
thue host Ong. 

Tang Cong ty ghi nhan tai san thue tai chinh la tai san cua tang Cling ty theo gia trj Nip lc/ 
cua tai san thue tai thdi diem khdi deu thue tai san hoac theo gia trj hien tai cua khohn thanh 
toan ben thue tai thieu, neu gia trj nay thgp hdn. NO phai tra ben cho thue tu'dng itng du'dc 
ghi nhan tren Bang can MI kg toan hdp nhat nhu' met khohn nd phai tra Ve thue tai chinh. 
Cac khoan thanh toan tien thue du'dc chia thanh chi phi tai chinh va khoan phai tra nd got 
nham dam bao ty le lai sugt dinh kif co dinh tren so du' nd con lai. Chi phi thue tai chinh du'dc 
ghi nhan vao ket qua hoat Ong kinh doanh Nip nhgt, trill' khi cac chi phi nay tric tiEp hinh 
thanh nen tai san di thue, trong truting hdp do se du'dc Van hoa theo chinh sach ke toan cua 
rang Cong ty Ve chi phi di vay (xem trinh bay duai day). 

Met khoan thue du'dc xem la thue host Ong khi ben cho thue An du'dc hu'ang phan Ion cac 
quyen Idi va phai chju rui ro Ve quyen se hitu tai san. Chi phi thue hog Ong du'dc ghi nhan 
vao Bao cao kat qua hoat Ong kinh doanh hdp nhat theo phuOng phap &tang thang trong 
suet thdi gian thue. Cac khoan tien nhan du'cic hoac phai thu nham tao dieu kien k' kat hdp 
Ong thue hoat Ong ding du'dc ghi nhan theo phirdng phap du'ang thang trong suet thdi gian 
thue. 

Cac tai san di thue tai chinh du'dc khau hao tren thdi gian hitu dyng u'oc tinh tu'dng ti! nhu' ap 
dyng veil tai san thuec so hub cua Tang Cong ty. Tuy nhien, neu khong chat than la ben thue 
se có quyen so KM tai san khi het han hdp Ong thue thi tai san thue se du'dc khau hao theo 
thdi gian ngan hdn giika thdi han thue hoac thdi gian sit dung hil'u ich cua tai san do: 

Nam nay 

S5 nam 

Phu'dng tien van tai 	 08 

May moc, thiet bi 	 03 - 15 

TM san co dinh vet hinh va kh5u hao 

Tai san co dinh vo hinh the hien gia trj quyen sit dung dat, cac phan mem may tinh, tai san co' 
dinh vo hinh khac va du'dc trinh bay theo nguyen gia trit gia trj hao mon lily We. 
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Quyen sit dyng 	la toan bO chi phi thkfc to ma Tang Cong ty da chi ra de co dudc gi5y 
chCtng nhan quyen sit dung d5t. Quyen sit dyng d5t lau dai khOng dudc tinh kh5u hao. 

Phan mem may tinh va tai san c5 dinh v8 hinh khac dudc ghi nhan ban dau theo gia mua va 
dudc kh5u hao theo phu'dng phap diking thong trong yang 03 nom dEn 05 nam. 

Cac tai san c5 Binh vo hinh ciia Tang Cong ty 	dudc danh gia lai khi thu:c hien ca phan hoa 
doanh nghrep 100% van Nha nudc. Nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dudc lieu chinh theo 
kit qua danh gia !pi cla dudc cac cd quan có tham quyen phe duyet theo quy dinh. 

Bit thing san dau tu' 

B5t Ong san dau tu' bao gom nha cita, vat kien truc do Tang Cong ty nom gift nharn muc dich 
thu Iii tit viec cho thud hoac chd tang gia. B5t Ong san dau tu' cho thud dudc trinh bay theo 
nguyen gia trit gia tri hao men 	B5t Ong san dau tu' chet tang gia du'dc trinh bay theo 
nguyen gia trit suy giam gia tri. Nguyen gia cua b5t ciOng san dau tu' dudc mua bao gom gia 
mua va cac chi phi lien quan tru'c tiep nhu' phi dich vu tit van ve luat phap lien quan, thud 
trudc ba va chi phi giao Bich lien quan khac. Nguyen gia b5t dong san dau tu' to.  xay la gia tri 
guy& toan ding trinh hoac cac chi phi lien quan trot tiep cua bat dOng san dau 

Bat d'Ong san dau tu' cho thud dudc kh5u hao theo phu'dng phap diking thong tren thdi gian 
hitu dung utc tinh trong yang 25 nam. 

Chi phi xay thing cd ban dd dang 

Cac tai san dang trong qua trinh xay dung phuc vu muc Bich san xu5t, cho thud, guar' lc/ hoac 
cho cac muc dich khac du'dc ghi nhan theo gia g6c. Chi phi nay bao gom cac chi phi can thiet 
de hinh thanh tai san bao Om chi phi xay lap, thiet bi, chi phi khac có lien quan pha hdp vii 
chinh sach ke toan cua Tang Cong ty. Cac chi phi nay se du'dc chuyen sang nguyen gia tai san 
c6 Binh theo gia tam tinh (nEu chu'a có quyet toan dudc phe duyet) khi cac tai san dudc ban 
giao du'a vao sit dung. 

Theo quy dinh ve quan Ijr dau tu" va xay du:ng cua Nha nudc, tay theo phan cap guar) ly, gia tri 
quyet toan cac ding trinh )(ay thing cd ban hohn thanh can du'dc cac cd quan có thOm quyen 
phe duyet. Do do, gia tri cuai ding cua cac ding trinh xay citing cd ban có the thay doi va pho 
thuOc vao quyet toan du'dc phe duyet bdi cac cd quan co tha'm quyen. 

Cfic khoin tra trudc 

Chi phi tra trudc bao gom cac chi phi thyt 	da phat sinh nhu'ng có lien quan den kEt qua 
hoat Ong san xuat kinh doanh cua nhieu k" ice toan. Chi phi tra trudc bao gom khohn tra 
trutc ben thud dot va cac khoan chi phi tra trudc khac. Tien thud d5t the' hien s6 tien thud d5t 
da du'dc tra trudc. Cac khohn chi phi tra trudc khac bao gom gia tri ding cu, dyng cy, linh kien 
loci nho da xuat dung, ban quyen phan mem va chi phi bao hiem tai san. Ngoai ra Tang Cong 
ty ding theo doi gia tri thu'dng hieu dudc ghi nhan theo bien ban xac dinh gia tri doanh nghiep 
ngay 30 thang 6 Wan, 2014 da dudc cac cd quan có thOm quyen phe duyet. 

Tien thud da-t tra trudc du'dc phan 136 vao Bao coo kEt qua hoat dOng kinh doanh hdp nh5t 
theo phu'dng phap clUdng thang tu'dng itng vei thdi gian thud. Cac lc* ding cu, dyng cy, linh 
kien xuat clang du'dc von hoa dudi hinh thirc cac khohn tra trutc va dudc phan 136 vao Bao coo 
ket qua hoat (Xing kinh doanh hdp nh5t, sit dung phu'dng phap dudng thang theo cac quy dinh 
ke toan hien hanh. Gia tri thu'dng hieu dudc phan b6 va Bao coo kEt qua hoat Ong kinh 
doanh hdp nh5t trong thdi gian 05 Warn ke tit thdi diem Tang Cong ty chinh thilt chuyen thanh 
ding ty co?  phan. 

Cac khoan ch, phong phai tra 

Cac khohn do' phong phai tra du'dc ghi nhan khi Tang Cong ty co nghia vu no hien tai do ket 
qua tit mot sy kien da xay ra, va Tang Cong ty có kha Wang phai thanh toan nghia vv nay. Cac 
khoan do' pheng du'dc xac dinh tren cd se udc tinh cua Ban Tang Gam d6c ve cac khohn chi 
phi can thiet de thanh toan nghia vy no nay tai ngay ket thac nam tai chinh. 
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Trai phiEu phat hanh 

Tang Cong ty phat hanh trai phiEu thueng cho myc Bich ba sung van dai han cho hoat clang 
cua Tang Ong ty. 

Gia tri ghi s6 cua trai phiEu thueng du Oc phan anh theo menh gia tai ngay phat hanh. 

Chi phi phai tra 

Chi phi phai tra du'dc ghi nhan dtia tren cac u'oc tinh hdp l' ve s6 tien phai tra cho cac hang 
hcia, dich vu da sir dung trong n5m. 

Chi phi phai tra bao gom cac khohn chi phi lai vay, cac khohn chi phi phai tra cho ding trinh 
xay 15p va cac khoan chi phi phai tra khac. 

Chi phi lai vay cluOc u'c tinh dkra tren s6 tien vay, thdi han va lai suit thkic tE titrig thdi 

Chi phi phai tra cho ding trinh xay 15p la chi phi cluOc trich truec phit hdp vdi doanh thu hdp 
(rang xay dying duOc ghi nhan dy'a tren bien ban nghiem thu hohn thanh giCia Tang Cong ty 
vdi chu deu tu' va gifla Tang Cong ty voi cac nha thu phu. 

Ghi nhan doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang du is ghi nhan khi dZng thdi thoa man tat ca narn (5) clieu kien sau: 

(a) Tang Cong ty cla chuyen giao phan len rei ro va lOi ich gin lien yen quyen sd h0.i san 

pham hoac hang hoa cho ngu'di mua; 

(b) Tang Cong ty khong can nam gift quyen quan ljf hang hoa nhu' ngtidi se hu'u hang hoa 

hoac quyen kiErn sok hang hoa; 

(c) Doanh thu du'dc xac dinh tudng doi chic chin; 

(d) Tang Cong ty se thu cluec lOi ich kinh 	giao dich ban hang; va 
(e) Xac Binh du'dc chi phi lien quan dEn giao dich ban hang. 

Doanh thu cunq cap dich vu 

Doanh thu cua giao dich ve cung cap dich vy cluOc ghi nhan khi kEt qua cua giao dich do du'dc 
xac Binh mat cach clang tin cay. Trueng hdp giao dich ve cung cap dich vy lien quan clEn nhieu 
kit thi doanh thu du'dc ghi nhan trong kif theo lc& qua phan cong viec cla hohn thanh tai ngay 
do Bang can del kE toan cua tc do. KEt qua cua giao dich cung cap dich vu du'dc xac Binh khi 
thoa man tat ca bon (4) di& kien sau: 

(a) Doanh thu cluOc xac dinh tueng c161 chic chin; 

(b) Co khi Wang thu cluOc Idi ich kinh tE tit giao dich cung cap dich vy do; 

(c) Xac dinh dulec phan ding viec da hohn thanh tai ngay cua Bang can dai kE toan; va 

(d) Xac dinh du'dc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoar' thanh giao dich cung cap 

dich vu do. 

Doanh thu tit hdp Tong xay dying cua Tang Cling ty du'dc ghi nhan theo chinh sach kE toan 
cua Tang Cong ty ve hop Tong xay dying (xem chi tit Mil day). 

Lai tit cac khohn deu tut du'dc ghi nhan khi Tang Cong ty có quyen nhan khoan lai. 
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Hdp diong xay dung 

Khi kat qua thyt hien hdp Tong xay dkrng ai the dudc tick tinh met cach clang tin cay va dudc 
khach hang xac nhan, doanh thu va chi phi lien quan den hdp clang dude ghi nhan tudng Cing 
vol phan ding viec da hohn thanh dudc khach hang xac nhan trong 

Khi ket qua thut hien hdp Tong xay dung khong the du'dc u'oc tinh met cach clang tin cay, 
doanh thu chi dudc ghi nhan tudng du'dng vOi chi phi dm hdp dong (55 phat sinh ma viec dudc 
hoan tra la tudng MI chic chin. 

Doanh thu chu'a thy'c hiSn 

Doanh thu chu'a thyt hien chU yEu phan anh gia tri tin nhan tru'ec theo cac hdp ang cho 
thug bat Ong san giCta T6ng Cong ty %/di cac khach hang cho thai gian thug trong tudng lai. 
Ngoai ra, Ving Cong ty cOng ghi nhan doanh thu chu'a that hien dei voi doanh thu d5 xuat 
hoa ddn nhu'ng chu'a that hien day du nghia vu cho chu dau tu'theo hdp Ong. 

Ngoai t§ 

Cac nghiep vu phat sinh bang ngooi 	chuyen de) theo ty gia tai ngay phat sinh nghiep 
vy. S6 du' cac khoan myc tren to có geic ngooi to tai ngay ket thim nien do ke toan dutdc 
chuyen aitheo tit gia tai no*, nay. Chenh lech tit gia ph& sinh du'dc hoch toan vao Bao cao 
kEt qua hoot deng kinh doanh hdp nhat. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay dudc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong nam khi phat sinh, trit khi 
du'dc vein hoa theo quy dinh cua Chuan my'c ke toan Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay". Theo do, 
chi phi di vay lien quan try'c tier) dEn viec mua, dau tut xay dung hoac san xuat nhOng tai san 
can met thdi gian tudng d61 dai de hoan thanh du'a vao sir dung hoac kinh doanh dudc Ong 
vao nguyen gia tai san cho den khi tai san do dudc du'a vao sit dung hoac kinh doanh. Cac 
khoan thu nhap phat sinh tit viec nu tu' tom thdi cac khoan vay du'dc ghi giam nguyen gia tai 
san co lien quan. Doi vai khoan vay rieng phyc vy viec xay dung tai san co dinh, bat Ong san 
dau tit, Iii vay dudc vein hoa ke ca khi thdi gian xay citing &fel 12 thing. 

Thus 

Thud thu nhap doanh nghiep the hien tong gia tri cua s6 thug phai tra hien tai va s5 thug 
hoe-1.1 lai. 

S6 thug phai tra hien tai 	tinh dkra tren thu nhap chiu thug trong nam. Thu nhap chiu 
thug khac vdi Idi nhuan trudc thug dudc trinh bay tren Bao cao ket qua hoot dc)ng kinh doanh 
hdp nhat vi thu nhap chiu thug" kW:swig bao gom cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thug hoac 
du'dc khau trit trong cac nam khac (bao gom ca IO mang sang, neu co) va ngoai ra khong bao 
gom cac chi tieu khong chiu thug hoac khong du'dc khau WY. 

Thug thu nhap ho5n lai dudc tinh tren cac khoan chenh lech giOta gia tri ghi s6 va cd sO tinh 
thug thu nhap cua cac khoan myc tai san hoac ding nd tren bao cao tai chinh hdp nhat va 
du'dc ghi nhan theo phu'dng phap Bang can da Ice toan. Thug thu nhap hoan lai phai tra phai 
du'dc ghi nhan cho tat ca cac khohn chenh lech tom thdi con tai san thug thu nhap hoan lai chi 
du'dc ghi nhan khi chat than có du 'di nhuan tinh thug trong tu'dng lai de khau trif cac khoan 
chenh lech tam thdi. 

Thug" thu nhap hoan lai du'dc xac dinh theo thug sat du tinh se ap dung cho kif tai san dudc 
thu hai hay nd phai tra du'dc thanh toan. Thug thu nhap hoan lai du'dc ghi nhan vao Bao cao 
kEt qua hoot cleng kinh doanh hdp nhgt va chi ghi vao Win chil sd hCru khi khohn thug do có 
lien quan dEn cac khoan myc du'dc ghi thing vao vein chii sei hub. 
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Tai san thug thu nhap hogn lai va nd thug thu nhap hogn lai phai tra dugc be bit khi Tang 
Cong ty co quygn hdp phap dg bu trCI gitla tai san thug thu nhap hian hanh vol thug thu nhap 
hian hanh phai nap va khi cac tai san thug thu nhap hogn lai va nd thug thu nhap hoar' lai 
phai tra lien quan toi thug thu nhap doanh nghiap clu'gc guar' bei cang mat cd quan thud va 
Tang Cong ty co dpi dinh thanh town thug thu nhap hian hanh tren cd se thuan. 

Viac xac dinh thud thu nhap cea Tang Cong ty can cif vao cac quy dinh hian hanh ye thug. 
Tuy nhien, nhilng quy dinh nay thay dal theo thing thei kif va viac xac dinh sau ceng ye thug 
thu nhap doanh nghiap thy thuac vao kgt qua kigm tra a:2 cd quan thug co thgm quygn. 

Cac Ioai thug khac clugc ap dung theo cac luat thud hian hanh tai Viet Nam. 

5. 	TIEN VA CAC KHOAN TUONG DUreNG TIEN 

S6 cu6i nam S6 diu nam 
VND VND 

Tien mat 71.068.762.210 23.412.361.724 

Tien gel ngan hang khang kit han 928.700.736.794 1.033.830.980.835 

Cac khoan tu'dng du'dng ben 1.748.107.720.160 2.401.483.617.998 

2.747.877.219.164 3.458.726.960.557 
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6. 	CAC KHOAN DAU TIJt TAI CHINH 

a) D'au tut Warn gill' din ngay Sao han 

al) Ngfin han 

- Tien gill c6 kit han 

a2) Dai han 
- Tien g61 có kit han 

- Trai phiEu 

b) Chil'ng khoan kinh doanh 

Ngan hang TMCP Sai Gan - Ha N6i - H6i Sc Chinh 

c) D'au tu' gap yin vao ddn vi khac 

Cling ty Co phan Th6y dien Hila Na 
Cong ty Co ph-an Xi mang Phil Sdn 
Cong ty Co phSn ChE too Gian khoan [Mu khi 
Cong ty Co Wan Xi mang Song Thao 

Cong ty Co" phan Xi mang Thang Long 
Cong ty TNHH '<Et cayu thep Toan eau Vina-Japan 
Cling ty Co phSn Cd - Dien - MCA truting Lilama 

Cong ty C6 phSn Lisemco 3 

Cong ty C6 phan Phu My Trung Vi6t (Lilama SHB) 
Dkr an Thay di6n Hang Lqi 

GO Von tham gia BOT vai TCT XD Thang Long 

Ngan hang TMCP Sai G6n - Ha N6i - H6i S6 Chinh 

Cong ty Thily dien VIWASEEN - Tay BSc 

Cong ty C6 Wan sCra chila DV nhi6t diOn Mien BSc 

S6 cu6i nam S6 dfiu nam 
Gia g6c Gia tri ghi s6 Gia g6c GIS tri ghi so 

	

VND 	 VND 

	

301.675.461.485 	301.675.461.485 

	

301.675.461.485 	301.675.461.485 

	

20.000.000 	 20.000.000 

	

20.000.000 	 20.000.000 

Si cu6i nam 

VND 

82.062.128.152 

82.062.128.152 

5.020.000.000 

5.000.000.000 

20.000.000 

S6 d'au nam 

VND 

82.062.128.152 

82.062.128.152 

5.020.000.000 

5.000.000.000 

20.000.000 

Gia q6c Du' phong Gia q6c Dii phong 
VND 

42.775.718.400 

VND 

9.724.796.600 

VND VND 

42.775.718.400 9.724.796.600 

S6 cu6i nam S6 &au nam 
Gia g6c Du' phong Gia g6c Du' phong 

VND VND VND VND 

85.696.088.606 - 89.887.465.722 1.472.575.927 
70.500.000.000 - 70.500.000.000 - 
37.799.036.703 31.750.617.213 42.000.000.000 9.829.043.822 
35.716.560.384 - 119.850.000.000 84.842.660.059 
16.169.971.505 136.649.360 30.000.000.000 13.786.597.053 
7.535.475.000 2.747.416.713 7.535.475.000 2.602.799.927 
2.863.166.195 - 2.807.183.991 - 
2.776.401.940 - - - 

2.165.892.592 - 2.232.562.517 - 
300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 
27.150.000 - 27.150.000 - 

- - 64.963.123.500 21.519.034.500 
- - 5.500.000.000 - 
- - 2.500.000.000 - 

261.549.742.925 34.934.683.286 438.102.960.730 134.352.711.288 

Tifing Ging ty chu'a danh gia gia tri hOp 	cac khohn deu ti tai chinh tai ngay ket thoc nien do Ire toan do cac quy Binh hien hanh chu'a có 
hu'ong dAn cu the ye yiec xac Binh gia tri hop l dia cac khoan deu tu' tai chinh. 
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TONG 
THUYET 

7.  

LONG TY LAP MAY VItT NAM - CTCP 
MINH BAO CAO TAI CHiNH HO'P NHAT (Tigp theo) 

PHAI THU NGAN HAN CiJA KHACH HANG 

So cu6i nam 

MAU SO B 09-DN/HN 

S6 deu nam 
VND VND 

JGCS CONSORTIUM 522.584.875.191 150.208.810.811 

Ban diau hanh DA Nhiat Bien Thai Binh 2 - PVC 459.400.693.485 

Ban QLDA Dian !tic Dau khi Wing ang - Quang Trach 219.574.540.291 303.332.682.259 

Doosan Heavy Industries Vietnam, Co. LTD. - VT4 195.146.379.900 

Ban QLDA Nha may they lien Sdn La 180.174.289.818 

Cong ty co phan Xi mang Song Thao 149.806.663.376 145.831.821.595 

Technopromexport 109.947.888.505 106.806.520.262 

Cong ty TNHH Jurong Engineering 104.743.619.097 21.730.179.207 

NTPC Limited 54.318.929.210 141.024.346.173 

CTCP Cd khi va Lap may Viet Nam - COLAVI Jsc 50.727.555.560 

Cong ty c6 phan Thuji din Hua Na 36.081.220.170 117.898.748.155 

Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd - MD1 4.318.629.600 207.059.125.753 

Cac khach hang khac 1.524.057.170.291 2.037.998.391.059 

3.610.882.454.494 3.231.890.625.274 

Phai thu khach hang la cac ben lien quan 
(chi tigt trinh bay tai Thuyet minh s6 38) 

6.650.201.099 4.973.416.141 

8.  TRA TRU& CHO NGIIOT BAN NGAN HAN 

S5 cu6i nam S6 diu nam 
VND VND 

Doosan Heavy Industries and Construction Co.,Ltd 2.428.915.305.444 2.911.496.193.123 
(Dit an nhiet dien Song Hau 1) 

Tang Cling ty Xay ciktng Bach Deng 453.777.587.741 451.686.953.265 

Tang Cong ty c6 Oen Xay I5p Deu khi Viet Nam 344.662.346.623 

Ban dieu hanh DV an Nha may din Wing Ang 51.739.870.294 48.518.631.056 

Maccawber Beekay Pvt.Ltd (Cong ty Song Hau) 26.860.350.000 

Wen nghien car Cd khi (NARIME) 136.988.615.623 

TOng Cong ty Xay ding Ha NOi 65.648.461.097 

C8ng ty Co phan LILAMA Ha NOi 35.656.840.350 

Cac d6i tu'dng khac 660.415.959.271 192.628.121.564 

3.966.371.419.373 3.842.623.816.078 

Tra tilt& cho cac ben lien quan 
(chi tiet trinh bay tai Thuyit minh so-  38) 26.780.622.192 14.703.492.341 
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9. PHAI THU VI CHO VAY NGAN HAN 

theo) 

S6 cu6i nam 

MAU SO B 09-DN/HN 

S6 deu nam 
VND VND 

Cong ty CO Oen Lilama 45.3 26.988.939.175 27.264.420.595 

Cong ty CO phan Deu tu' - Xay dtpg Lilama SHB 13.973.308.000 13.973.308.000 

Cong ty CO phan Lilama 3 59.391.000.000 

40.962.247.175 100.628.728.595 

Phai thu cfic ben lien quan 
(chi bet trinh bay tai Thuyet minh s6 38) 26.988.939.175 27.264.420.595 

10.  PHAI THU KHAC 

S6 cu6i nam S6 Mu am 

a. Ngan han 
VND VND 

Ngan hang TMCP DT&PT Viet Nam - Chi nhanh 600.000.000.000 
SGD 1 (i) 

Phai thu lai cho vay 85.292.102.182 86.600.601.999 

CTCP Xay dking va K9 thuat Vigt Nam 70.203.632.652 100.761.791.052 

Tam O'ng cho nhan vign 66.693.957.152 71.159.008.515 

Phai thu tien quyen sir dung Tat chung cu' 21 tang 53.072.333.456 55.900.165.388 

Phai thu bao higm tai san 24.230.766.454 

CTCP Dia i5c Bach Viet 24.228.151.900 15.133.981.900 

Cam c5, 	cu'dc, kit ciuS% ngan han 16.075.426.414 40.356.429.791 

Chi phi den IA giai phOng mat bang tai di/ an Nha 
may T6 Kif 

15.820.705.232 18.127.117.588 

Khac 245.864.851.940 208.398.291.093 

b. Dai h@n 

1.201.481.927.382 596.437.387.326 

Cam co", 0 woc, ky qui% dai han 38.177.489.534 21.184.499.910 

38.177.489.534 21.184.499.910 

Phai thu khfic cac ben lien quan 
(chi Wet trinh bay tai Thuyet minh s6 38) 3.348.357.026 

(I) 	Phan anh khoan phai thu Ngan hang TMCP Deu tu' va Phat trign Viet Nam - Chi nhanh 
Se giao dich I tien Tang kjr mua trai phiEu do TOng C8ng ty Oat hanh ngay 30 thang 
12 nam 2016 theo hop Tong Tat mua Val phiEu da kjr ket veii Tang cong ty. Trai phiEu 
c6 los/ han 5 nam kg' ti1 ngay 30 thang 12 nam 2016 va du'Oc TOng Cong ty cam kel 
mua lai qua titng nam, lai sugt du'oc tha no), diau chinh theo titng thai 10. Trai phiEu 
ph& hanh có tai san clam bao la nha ca'a, vat kin truc va may moc thiet bi tai CO 
quan Tang Cong ty nhu' trinh bay tai Thuyat minh so-  14. Ngay 06 thang 01 nam 2017, 
Ngan hang da chuygn tien mua trai phi& nay vao tai khoan cOa TOng Cong ty. 
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11. NO' XAU 

Sicia nim 

MAU SO B 09—DN/HN 

Si t% nim 

Gii tri 6 the Die trice the 
061 biting Gia 9'in thulfoi CM piing Gii g6c thu hei DV gluing 

VND VND YND VND YND VND 

Cong ty C6 ph8n Lilama Hi Ni i 75.867.468.383 2.789.132.259 73.078.336.124 76.090.377.955 76.090.377.955 

C8ng ty c6 phin xi ming Thanh Lem 42.208.649.210 37.987.784.290 4.220.864.920 42.208.649.210 40.098.216.750 2.110.432.460 

Cong ty C6 phin Sin xuit Soda Chu Lai 23.225.522.601 16.548.588.843 6.676.933.758 23.225.522.601 23.225.522.601 

Cong ty C6 phIn Diu of 	Xiy dVng Lilama 23.202.873.639 2.291.964.076 20.910.909.563 21.884.145.119 21.884.145.119 
SHB 

C8ng ty TNHH Songsan 	4nashin 11.323,093.592 11.323.093.592 11.323.093.592 - 11.323.093.592 

Cic ddi Ming khic 122.936.892.293 34.549.652.887 88.387.239.406 109.609.667.410 38.694.371.067 70.915.296.343 

COng 298.764.499.718 94.167.122.355 204.597.377.363 284.341.455.887 199.992.633.492 84.348.822.395 

Tai ngay 31 thang 12 Warn 2016, TOng Cling ty trich lap du: phang cho cac khohn nd x5u Can 
cCt theo quy dinh cua Thong tu' s5 228/2009/TT-BTC ngay 07 thang 12 Warn 2009 cua BO Tai 
chinh. Gia tri co th5 thu Wei cua cac khohn nd x5u duec xac dinh bang gia g6c cua cac khoan 
cong nd trif di gia tri dif phong. 

12. HANG TON KHO 

S5 cu5i nam S5 diu nam 
Gii g6c Du' pilling Gia g6c Dtt ph6ng 

VND VND VND VND 

Nguyen lieu, vat lieu 131.841.535.700 19.901.965 159.732.042.967 19.901.965 

Cong cy, dung cu 9.577.605.144 14.866.646.260 

Chi phi san xugt, 
kinh doanh cid dang (i) 

3.332.336.218.350 2.909.626.856.964 

Thanh phgm 2.020.949.162 209.938.950 2.367.807.313 209.938.950 

Hang hoa 780.842.774 302.245.128 

Ong 3.476.557.151.130 229.840.915 3.086.895.598.632 229.840.915 

(i) Chi phi san xu5t, kinh doanh de dang la chi phi cua cac cong trinh clang trong qua trinh xay 
du'ng. 
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Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, chi phi san xual, kinh doanh do dang chi tiet theo cac ding 
trinh nhu' sau: 

S6 cu5i ham S5 dau nam 
VND VND 

Nha may L9c day Nghi Sdn 345.698.985.079 553.693.001.794 

Nha may Nhiet dien Wing Ang 1 (ii) 321.725.662.842 34.498.806.086 

C8ng trinh Nhiet dien Vinh Tan 4 165.189.501.821 57.346.390.698 

Cong trinh Thus' dien Lai Chau 145.337.869.469 83.314.552.426 

Cong trinh Xi mang Xuan Thanh 132.789.270.083 10.442.239.619 

Nha may Nhiet dien Song Hau 1 115.109.930.703 62.184.299.599 

Dy' an Nhiet Dien Thai Binh 1 113.159.799.237 28.427.966.409 

Nha may Nhiet dien Thai Binh 2 101.598.121.902 252.219.458.468 

Nha may Nhiet dien Duyen Hai 3 64.501.628.219 264.156.282 

Cong trinh Thus' dien Hui Quang 52.860.317.468 25.362.838.888 

Cac cong trinh khac 1.774.365.131.527 1.801.873.146.695 

3.332.336.218.350 2.909.626.856.964 

(ii) Chi phi san xuat kinh doanh dd dang cua cong trinh Nha may Nhiet dien VOng Ang 1 tai ngay 
31 thang 12 nam 2016 bao gom so-  tien 311.325.722.602 VND the hien gia tri thiel bi Tang 
Cong ty thay the cho cht:i dau tu' do hong hoc trong qua trinh van hanh. 

13. 	CHI PHI TRA TRLAfiC 

S5 cuoi nam S5 Mu nam 

a. NgAn han 
VND VND 

Cong cy dyng cu xuat dimg 2.692.204.066 

Chi phi tra truOc ngan han khac 11.453.497.498 28.232.878.417 

14.145.701.564 28.232.878.417 

b. Dai han 

Cling cy dyng cy xuat dimg 117.158.235.214 59.970.127.841 

Chi phi lai vay chiia phan 1)6 60.440.308.438 36.826.929.450 

Chi phi thue dat, chi phi den ba giai phong mat bang 28.081.869.822 41.962.537.931 

Chi phi chuyen giao cong nghe 7.023.069.323 7.023.069.322 

Chi phi tra tru'oc dai hp CT Vinh Tan 4 2.937.938.720 5.944.785.311 

Chi phi khac phyc ski co NM Thily dien An Diem II 2.607.581.524 5.826.395.325 

Chi phi tra trutc dai han CT I9c dau Nghi Sdn 1.422.372.631 61.710.407.834 

Chi phi tra tru'Oc dai hp CT Song Hau 1 1.256.727.490 1.778.930.726 

Chi phi tra tit& dai han CT dien Thai Binh 2 809.056.955 6.930.471.493 

Gia tri Idi the' kinh doanh khi c6 phan hoa doanh 
nghiep 

4.469.801.322 5.258.589.791 

Chi phi tra trutc dai han khac 69.357.570.963 23.915.941.474 

295.564.532.402 257.148.186.498 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT (Tigp theo) 

14. 	TANG, GIAM TAI SAN CO DTNH HOW HiNH 

Nha cite, 
vat kign tric 

May mac, 
thigt bi 

Phu'dng tign van tai, 
thigt bi truyin dfin 

Thigt bi 
dung cu quin IY 

Tai san 
c6 Binh khac Tang cong 

VND 
NGUYEN GIA 

VND VND VND VND VND 

S6 du' dau nam 1.354.948.829.422 1.034.879.117.038 777.520.019.910 27.463.588.888 52.634.572.441 3.247.446.127.699 

Diu tu' xay du'ng cd ban 
hohn thanh 

14.846.859.101 16.440.851.908 31.287.711.009 

Mua sam men 32.000.000 41.634.042.565 31.433.280.174 2.447.266.115 1.472.850.000 77.019.438.854 
Mua lai TSCD Thue tai chinh 24.887.744.368 18.287.070.143 43.174.814.511 

Phan loaf lai sang bat Ong 
san dau tu' 

(56.376.553.129) (56.376.553.129) 

Thanh 	nhu'Ong ban (1.015.132.768) (11.159.041.726) (2.539.165.005) (150.474.700) (550.206.030) (15.414.020.229) 
Phan loaf lai (4.885.278.073) 4.885.278.073 
Gam khac (4.777.477.550) (5.202.386.835) (5.712.870.064) (37.079.811) (12.863.637) (15.742.677.897) 

S6 dif cu6i nam 1.302.773.247.003 1.106.365.605.391 818.988.335.158 29.723.300.492 53.544.352.774 3.311.394.840.818 

GIA TRT HAO MON LUY KE 

S6 dutdiu nam 388.554.597.739 675.993.961.002 546.590.365.168 21.119.315.621 38.900.684.320 1.671.158.923.850 
Trich khau hao trong nam 55.494.138.404 78.346.363.239 55.831.449.738 4.181.980.971 6.760.063.406 200.613.995.758 

Mua lai tai san c6 Binh thug 
tai chinh 

9.395.190.394 10.660.219.582 20.055.409.976 

Phan loci lai sang bat dOng 
san clau tu' 

(23.960.671.619) (23.960.671.619) 

Thanh ly, nhucing ban (943.070.378) (8.829.477.143) (2.539.165.005) (145.556.334) (548.677.659) (13.005.946.519) 
Giam khac (2.177.161.919) (3.352.339.305) (942.722.132) (37.079.811) (12.863.637) (6.522.166.804) 
S6 du' cu6i nam 416.967.832.227 751.553.698.187 609.600.147.351 25.118.660.447 45.099.206.430 1.848.339.544.642 

GIA TRI CON LAI 

S6 du' Tau nam 966.394.231.683 358.885.156.036 230.929.654.742 6.344.273.267 13.733.888.121 1.576.287.203.849 

S6 du' cu6i nam 885.805.414.776 354.811.907.204 209.388.187.807 4.604.640.045 8.445.146.344 1.463.055.296.176 

Nhu' (15 trinh bay tai ThuyEt minh so 10, gia tri con lai cCia tai san c6 Binh hCru hinh dung de' dam bao cho phat hanh trai phieu tai ngay 31 thang 12 nam 
2016 la 99.312.482.052 VND (Lai ngay 31 thang 12 nam 2015: 45.357.691.493 VND). 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT (Tigp theo) 

Nguyen gia cua tai san c6 Binh bao gom cac tai san d5 khgu hao het nhu'ng An con sif dung 
yeti gia trj la 688.229.588.516 VND (ngay 31 thang 12 nam 2015: 572.214.969.954 VND). 

Gia trj con lai tai ngay 31 thang 12 nam 2016 ciia cac tai san clu'bc sir dung a the chip cho 
khac khoan vay la 1.247.917.576.826 VND (ngay 31 thang 12 nam 2015: 800.568.870.765 
VND). 

15. TANG, GIAM TAI SAN CO DTNH THUE TAI CHINH 

	

May mac, 	Phu'dng tign 

	

thigt bi 
	

von tai 
	

TOng cong 

VND 
	

VND 
	

VND 

NGUYEN GIA 

S5 du' diu nam 

Tang trong nam 

Chuyen sang tai san c6 
dinh hQtu hinh 

133.167.478.843 

64.118.948.170 

(24.887.744.368) 

113.948.106.630 

39.549.878.672 

(18.287.070.143) 

247.115.585.473 

103.668.826.842 

(43.174.814.511) 

SO du' cu5i nam 
	

172.398.682.645 
	

135.210.915.159 
	

307.609.597.804 

GIA TRI HAO MON LOY KE 

S5 du' Tau nam 

Khgu hao trong nam 

Chuye'n sang tai san c6 
dinh huu hinh 

22.634.185.190 

21.719.086.062 

(9.395.190.394)  

17.382.701.677 

14.552.126.812 

(10.660.219.582) 

40.016.886.867 

36.271.212.874 

(20.055.409.976) 

S5 du' cu5i nam 

GIA TRI CON LAI 

S6 du' diu Warn 

S5 du' cual nam 

34.958.080.858 21.274.608.907 56.232.689.765 

   

110.533.293.653 96.565.404.953 207.098.698.606 

   

137.440.601.787 113.936.306.252 251.376.908.039 

16. TANG, GIAM TAI SAN Co' DINH vo HINH 

	

Quyin 
	

Phan mem Tai san c6 dinh 

	

sit dung dal 
	

may tinh 	v8 hinh khfic 
	

T8ng cong 

NGUYEN GIA 

S6 du' diu nam 

Mua mdi 

Thanh ly, nhu'Ong ban 

	

VND 
	

VND 	 VND 

96.176.636.307 4.314.232.004 179.381.847 

	

- 	1.401.408.600 

(67.632.920.000) 

VND 

100.670.250.158 

1.401.408.600 

(67.632.920.000) 

S6 du' cu6i nam 
	

28.543.716.307 
	

5.715.640.604 	179.381.847 
	

34.438.738.758 

GIA TRI HAO MON LOY KE 

S6 du' Tau nam 

Khgu hao trong nam 

S6 du' cu6i nam 

GIA TRI CON LAI 

784.704.730 

173.493.963 

958.198.693 

2.411.666.037 

749.806.039 

3.161.472.076 

179.381.847 

179.381.847 

3.375.752.614 

923.300.002 

4.299.052.616 

S6 du' diu nam 
	

95.391.931.577 
	

1.902.565.967 
	

97.294.497.544 

S5 du' cu6i nam 
	

27.585.517.614 
	

2.554.168.528 
	

30.139.686.142 

Gia tri con Ipi tai ngay 31 thang 12 nam 2016 cua cac tai san clu'bc sit dung di the chip cho 
cac khoan vay la 5.656.177.835 VND (ngay 31 thang 12 nam 2015: 5.656.177.835 VND). 
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17. TANG, GIAM BAT BONG SAN DAU TI! 
Nha cite, 

vat Klan trac Tang cong 

NGUYEN GIA 
VND VND 

So.  du' 66u nam 110.560.784.363 110.560.784.363 

Chuy'en tit TSCD hifu hinh 56.376.553.129 56.376.553.129 

S6 du' cu6i nam 166.937.337.492 166.937.337.492 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

S6 du' dau nam 25743828713 25.743.828.713 

Trich kh5u hao trong nam 6.828.571.121 6.828.571.121 

Chuyen tit TSCD hai hinh 23.960.671.619 23.960.671.619 

S6 du' cu5i nam 56.533.071.453 56.533.071.453 

GIA TRI CON LAI 

S5 du' au n5m 84.816.955.650 84.816.955.650 

S5 du' cu5i nam 110.404.266.039 110.404.266.039 

Theo quy Binh tai Chun mu'c ke toan Viet Nam so" 05 - Bat dOng sari dau tu', gia tri hap li dia 
b5t Ong san Tau tu' tai ngay 31 thang 12 nam 2016 can clu'ac trinh bay. Tuy nhien, TOng 
Cong ty hien chu'a xac Binh clu'ac gia tri hap IY nay nen gia tri hdp IY cUa b5t Ong san dau tu' 
tai ngay 31 thang 12 Warn 2016 chita clu'ac trinh bay tren Thuyet minh bao cao tai chinh hap 
nhal. De xac Binh clu'ac gia tr.! hap IY nay, Tang Cong ty se phai thue melt cong ty tu' van Oc 
15p clanh gia gia tri hap Iji cua b5t Ong san dau tu'. Hien tai, TOng Using ty chu'a tim clu'ac cong 
ty tu' van phU hdp de thyt hien cong vi'ec nay. 

18. CHI PHI XAY DUNG CO' BAN Da DANG 
S5 cu5i nam S5 crau nam 

VND VND 

Du' an Nha may they dien Sardeung 39.097.009.103 39.097.009.103 

Wan Nha hOn hap cao tang 0 va lam viec tai quan 35.442.530.135 35.442.530.135 
9, thanh 016 Ho Chi Minh 

D'au tu' xay di„Mg ma reing nha may chE tao ket c5u 
thep va thiet IA cd khi 

21.075.099.235 2.052.927.042 

Sita chila nha may cd khi LILAMA 45.1 7.940.777.274 4.128.823.502 

Dv' an khu van phong Tong Cong ty tai du'iing vanh 
dai 3 

4.025.382.349 4.025.382.349 

DV an Khu cong nghiep Bac Vinh 3.158.165.952 3.126.979.768 

Nha an An Lao 2.523.435.151 2.523.435.151 

Nha may kEt c5u the!) Tuy Ha 2.081.575.175 2.081.575.175 

Di/ an Nha may che tau Thiel bi Lilama 69.3 iv 14/ 2.047.068.422 3.257.330.624 

Cac cong trinh phy trd 1.863.473.803 1.430.857.253 

Wan Nha may che tao thiet I)! so" 02 1.270.404.405 1.270.404.405 

Nha may chE tao thiet bi I9c bui An Lao 1.063.739.053 2.289.872.485 

Cac cong trinh khac 23.841.005.761 19.959.171.839 

145.429.665.818 120.686.298.831 
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19. DAU TU VAO CONG TY LIEN KET 

S6 cuol nam 

 

S6 crau nem 

    

Deu tu' ye° ca° cong ty lien kat 

l'ay ka tit cong ty lien kat 

VND 

70.276.291.876 

37.110.754.960 

 

VND 

120.436.266.352 

31.528.241.375 

 

107.387.046.836 

 

151.964.507.727 

    

S5 cool nam 

 

Sadao nam 

   

	

VND 
	

VND 

Gia g5c 	Gia tri theo phiaing 
	

Gii g5c 
	

Gia tri theo phugng 

	

phip v6n chti sit halt 	 phip von chu so hau 

Cong ty lien ka 

Cong ty CO ph5n Lap may - Thi nghiem Cd dien 3.907.800.000 9.516.424.297 4.830.475.000 8.598.283.686 

Cong ty CO phSn LILAMA 3 8.459.880.000 

Cong ty CO phin LLAMA 45.3 7.002.100.000 31.164.528.616 8.859.800.000 30.714.676.181 

Cong ty CO phin LILAMA 45A 5.188.680.200 11.330.474.879 11.975.249.000 27.031.524.837 

Ding ty CO ph5n TUvan Thiet ke Xay thIng va Cong 
nghe Lilama 

1.100.135.974 1.083.715.092 2.000.000.000 1.100.135.974 

Cong ty CO phin Bat Ong san LILAMA 29.697.241.118 30.083.349.552 59.070.614.352 59.317.055.439 

Cong ty TNHH Td van Thiel ke CIMAS 23.380.334.584 24.208.554.400 25.240.248.000 25.202.831.610 

70.276.291.876 107.387.046.836 120.436.266.352 151.964.507.727 

20.  PHAI TRA NGUVI BAN 
S5 cuoi nam S6 (au nam 
VND VND VND VND 

Gia tri S6 có kha 'tang Gii tri S5 co khi ning 
tra nd tra ng 

a. Cac khoin phai tra ngu'al ban ngan han 

Babcock & Wilcox Beijing Co.Ltd 	549.432.058.787 

Lien doanh rap doan TOSHIBA va 
186.949.096.429 

Tel) doan SWITZ 

CTCP Llama 69-1 Pha Lai 	 56.269.912.162 

CTCP Cd khi va Lip may Viet Nam 
46.882.336.048 - COLAVI JSC 

Cac d6i M:Mg khac 	 1.605.681.633.973 

549.432.058.787 

186.949.096.429 

56.269.912.162 

46.882.336.048 

1.605.681.633.973 

543.699.968.944 

310.429.954.244 

24.830.651.497 

1.665.933.691.962 

543.699.968.944 

310.429.954.244 

24.830.651.497 

1.665.933.691.962 

2.445.215.037.399 2.445.215.037.399 2.544.894.266.647 2.544.894.266.647 

b. C.ic khoin phai tra ngtial ban dai han 

Cong ty CO phen Dich vu Ding 
6.227.769.772 

nghip LILAMIS (MISI) 

Cong ty Co phin Deng tau va 
5.756.682.167 

CTTB Llama 69-3 Ufa Ong 

Cac d6i tigIng Ichic 	 45.543.634.748 

6.227.769.772 

5.756.682.167 

45.543.634.748 

3.085.692.404 

45.604.281.255 

3.085.692.404 

45.604.281.255 

57.528.086.687 57.528.086.687 48.689.973.659 48.689.973.659 

Phai tra nglial ban la cac ben 
lien quan (chi tilt trinh bay tai 	5.702.595.312 
Thuyet minh so.  38) 

5.702.595.312 14.959.651.755 14.959.651.755 
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21. NGUtrI MUA TRA TIEN TRIMYC 
S6 cu6i ham S6da"u nam  

a. Ngan han 
VND VND 

Ban QLDA Dien lut D'au khi Song 115u 1-PVN 3.774.868.300.600 4.459.650.473.459 
Doosan heavy Industries & Construction Co., Ltd 352.832.940.195 366.108.191.042 
Cling ty CP Xi rnAng Xi& Thanh 196.437.847.129 136.830.486.338 
Nh5n tam itng titTdng COng ty Bao higm PVI (i) 150.700.200.000 
Cling ty Kocks Ardelt Gmbh 53.390.413.116 27.342.801.080 
Cong ty CO phSn Bit giSy VNT 19 44.692.727.273 
Cac 	tuVng khac 188.035.124.078 771.657.118.743 

b. Dai han 
4.760.957.552.391 5.761.589.070.662 

Cong ty CP Xi m5ng Xuan Thanh 35.354.687.200 138.391.914.338 
Cong ty CP Than Nai Beo 37.968.652.635 47.866.735.356 
Cac ddi tu'Ong khac 281.502.358.895 140.952.602.290 

354.825.698.730 327.211.251.984 

(i) The" hi5n khoan nh5n itrig trutic chi phi kh5c phut ton thgt Rotor cua clti an Nha may Nhigt 
lien Wing Ang tit TOng Cong ty Bao higm PVI theo thoa thu5n tam thai giCta cac ben. 

22. THUS VA CAC KHOAN PHAI THU/PHAI NOP NHA NL$aC 

S6 tau nim 
S6 phai nOp 

trong nim 
S6 di nOp 
trong nim Giam khic (i) S6 cu6i nim 

a) Phil Op 
VND VND VND VND VND 

Thug gia tri gia tang d8u ra 110.021.675.677 328.169.555.739 295.646.171.179 5.451.506.789 137.093.553.448 
Thug xugt, nhap khgu 4.277.346.833 4.277.346.833 
Thug thu nhap doanh nghigp 29.400.060.672 29.956.495.508 31.549.479.175 3.372.626.376 24.434.450.629 
Thug thu nhap ca nhan 10.295.854.186 31.833.441.209 21.217.414.811 21.974.444 20.889.906.140 
Thug tai nguyen 981.477.203 3.629.376.834 3.978.090.366 632.763.671 
Thug nha dat, ben thug dat 4.017.918.632 16.117.431.100 18.525.675.070 1.609.674.662 
Thug bao vO moi trdang va cac loci 
thug khac 

4.801.965.690 29.355.581.090 32.456.331.269 157.395.816 1.543.819.695 

Phi, Ig phi va cac khoan phai ngp 
khac 

10.419.249.919 4.148.485.987 101.066.189 14.466.669.717 

169.938.201.979 447.487.714.300 407.751.574.892 9.003.503.425 200.670.837.962 

S6 phai thu S6 di thu 
S5 diu nim trong nim tong nim S6 cual nim 

b) Phil thu 
VND VND VND VND 

Thug gia tri gia tang Tau ra 58.178.660 91.032.585.591 91.090.764.251 
Thug xuat, nhap khgu 2.313.198.464 45.673.986.459 31.229.772.813 16.757.412.110 
Thug dui nhap doanh nghigp 11.422.993.616 2.262.663.331 3.125.476.229 10.560.180.718 
Thug thu nhap ca nhan 49.707.398 14.993.841 34.713.557 
Thug nha dat, ben thug Tat 20.608.995.400 6.423.866.527 3.783.636,343 23.249.225.584 
Thug bao vg aid Wang vi cac loaf 
thug khac 

21.592.320 9.290.452 12.301.868 

34.474.665.858 145.393.101.908 129.253.933.929 50.613.833.837 

(i) Thug va cac khoan phai n5p giam khac trong n5m la nghia vu phai n5p Om do Cong ty co 
phsan Lisemco thanh lje ding ty con. 
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23. 	CHI PHI PHAI TRA 

a. NgAn flan 

theo) 

S6 cutii rift 

MAU SO B 09-DN/HN 

S6 ifau narn 
VND VND 

Di! an Nha may Thuy lien Sdn La 15.019.805.751 30.882.644.362 

Cling trinh Nhiat dian Thai Binh 2 12.897.278.366 43.333.476.677 

DV an Nha may Nhiat dian Vinh Tan 4 25.535.347.247 19.503.933.669 

Di! an Nha may Nhiat dian \King Ang 146.429.886.074 40.699.837.690 

DV an Nha may Loc hoa dau Nghi Sdn 25.530.951.984 13.159.052.745 

DV an Dian IVc Dau khi Song Hau 1 - PVN 49.276.992.000 2.752.248.400 

Cong trinh Thuy dian Flua Na 11.639.617.465 41.710.853.186 

C8ng trinh DV an Xi mang Song Thao 50.154.794.796 50.846.350.306 

Chi phi lai vay, lai trai phiau 88.710.653.301 94.830.419.179 

Cac d5i tu'dng khac 226.425.778.377 219.968.372.937 

b. Dai han 

651.621.105.361 557.687.189.151 

Cac 	tu'dng khac 2.859.986.514 3.360.899.912 

2.859.986.514 3.360.899.912 

24. DOANH THU CHU'A THUC HIEN 

S6 cool nam S6 clan narn 

a. NgAn han 
VND VND 

Doanh thu cho thud mat bang nhan trutc 4.513.362.259 27.244.820.224 

Doanh thu chu'a thVc hian khac 8.167.701.081 14.996.818.336 

b. Dai han 

12.681.063.340 42.241.638.560 

Doanh thu cho thue mat bang nhan tru'oc 78.430.895.548 59.038.656.370 

Doanh thu chu'a thifc hian khac 18.524.233.641 4.246.246.730 

96.955.129.189 63.284.903.100 
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25. 	PHAI TRA KHAC 

a. NgAn han 

theo) 

S6 cu6i nam 

MAU SO B 09-DN/HN 

S6 au nam 
VND VND 

Kinh phi ding down 14.174.149.691 14.871.583.690 

Bao higm XH, BHYT, BHTN 74.492.287.788 68.614.142.880 

Phai tra kho bac Nha Nu'dc 30.719.805.800 30.719.805.800 

Phai tra ye chuyen nhudng ca plian (i) 19.079.100.000 

Phai tra ye cO phan hda 910.995.879 15.102.934.093 

Nhan kjr qu9, lo,"/ cu'dc 220.000.000 1.116.365.856 

Phai tra khac 385.984.559.760 395.154.168.899 

b. Dai han 

coc, ky qui% dai han 

525.580.898.918 525.579.001.218 

6.178.683.061 6.416.535.659 

6.178.683.061 6.416.535.659 

Phil tra ngAn han khac cac ben lien quan 
(chi UR trinh bay tai Thuyet minh s6 38) 41.217.150 

(i) Thg hign khohn nhgn (nig trtfec tit Cong ty Co phSn Xay dking VinaEnco cho vigc mua lai co 
phgn cua Cling ty Co phgn frau tu' va Phat trign Do thi Lilama. Ngay 17 thang 01 nam 2017, 
Tang Cong ty da hohn thanh vigc chuygn nhu'Ong van au tu' vao Cong ty Co phgn frau tu' va 
Phat triOn DO thi Lilama cho Cong ty Co ph'an Xay diing VinaEnco. 
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26. VAY VA my THUS TAI CHiNH NGAN HAN 

S6 Au nam nit sinh trong nam 

MAU SO B 09-DN/HN 

S5 cu5i nam 
Chi tieu 

Gia tri 
S6 có kha ning 

tra nd 
Tang Giam Gia tri 

S6 có kha ning 
tra nd 

VND 	 VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 
	

VND 

Vay ngan han 

- Vay ngan hang 

- Vay 	tu'Ong khac 

Vay dai han den han tra 

Nd thue tai chinh dal han 
den han tra 

Trai phieu den kj,  han 

3.600.349.663.631 

3.575.311.063.631 

25.038.600.000 

131.865.496.960 

44.010.349.640 

3.600.349.663.631 

3.575.311.063.631 

25.038.600.000 

131.865.496.960 

44.010.349.640 

7.830.302.408.153 

7.784.042.341.653 

46.260.066.500 

72.249.793.944 

66.307.914.351 

1.050.000.000.000 

7.331.518.402.438 

7.279.391.321.438 

52.127.081.000 

107.369.516.248 

54.046.785.566 

4.099.133.669.346 

4.079.962.083.846 

19.171.585.500 

96.745.774.656 

56.271.478.425 

1.050.000.000.000 

4.099.133.669.346 

4.079.962.083.846 

19.171.585.500 

96.745.774.656 

56.271.478.425 

1.050.000.000.000 

COng 3.776.225.510.231 3.776.225.510.231 9.018.860.116.448 7.492.934.704.252 5.302.150.922.427 5.302.150.922.427 

27. VAY VA ND' THUE TAI CHNH DAI HAN 

S6 tau nam 
	

Phat sinh trong nam 

Chi tieu Gia tri 
S6 có khi fling 

tra nd Tang 

 

Giam 

 

Gia tri 
S6 ca kha Wang 

tra nd 

 

VND VND VND 

 

VND 

 

VND VND 

Vay dai han 379.282.270.255 379.282.270.255 33.787.998.566 77.617.031.056 335.453.237.765 335.453.237.765 

- Vay ngan hang 214.713.722.197 214.713.722.197 33.787.998.566 56.894.531.056 191.607.189.707 191.607.189.707 

- Cling ty Mua ban nd va Tai 
san ton Jong doanh nghiep 

164.392.157.782 164.392.157.782 20.722.500.000 143.669.657.782 143.669.657.782 

- Vay 	tudng khac 176.390.276 176.390.276 176.390.276 176.390.276 

Nd thus tai chinh dai han 96.607.117.299 96.607.117.299 76.294.065.737 63.327.355.600 109.573.827.436 109.573.827.436 

Trai phial phat hanh 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 1.050.000.000.000 750.000.000.000 750.000.000.000 

Ong 1.475.889.387.554 1.475.889.387.554 910.082.064.303 1.190.944.386.656 1.195.027.065.201 1.195.027.065.201 

S6 cu5i nam 
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Cac khohn vay, nd thue tai chinh dal han va trai phigu phat hanh cru'ac hoar) tra theo lich bigu 
sau: 

S6 cu6i nam S6 dau nam 
VND VND 

Trong yang mot nam 1.203.017.253.081 175.875.846.600 

Trong nam thL? hai 240.448.003.050 1.118.084.341.856 

Tit nam thii ba crdn nam a:tarn 941.920.716.079 302.945.108.165 

Sau nam nam 12.658.346.072 54.859.937.533 

2.398.044.318.282 1.651.765.234.154 

Tn:t: so phai tra trong yang 12 thang 
(du'ac trinh bay a phan na ngan han) 

1.203.017.253.081 175.875.846.600 

S6 phai tra sau 12 thang 1.195.027.065.201 1.475.889.387.554 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (Tiep theo) 

28. VON CHU SO HiYU 

Thay d5i trong von chti sei hat: 	 Ddn vi: VND 

V5n gap 
cia chi sd 

Van khic 
cia chi sd heu 

Chenh 18ch 
danh gia lai tai san 

Qui dau td 
phat tan 

Cic gut khic 
thuoc van chi sd hau 

Lai nhuan sau thui 
chaa pith ph6i 

Lai ich co Tong 
kh8ng kiem sat T6ng Ong 

S6 da tau nam tut& 739.861.745.814 4.738.289.514 40.462.291.652 133.843.124.222 7.671.609.953 66.706.956.713 627.831.500.759 1.621.115.518.627 

Ldi nhuan trong nam 178.342.898.593 61.520.561.419 239.863.460.012 

Tang khac 176.975 24.956.691.425 24.956.868.400 

Phan phoi Idi nhuan 106.360.121 22.048.430.248 532.287.899 (31.088.422.096) (8.401,343.828) 

Chia cO tifc 

Giarn khac (6.592.685.792) - (20,413.080.952) (1.191.744,398) - (68.652.284.677) (96.849.795.819) 

SO dada nam nay 733.269.060.022 4.844.826.610 40.462.291.652 135.478.473.518 7.012.153.454 238.918.124.635 620.699.777.501 1.780.684.707.392 

Tang von trong nam 15.097.746.000 11.764.270.000 - (11.764.270.000) 800.000.000 15.897.746.000 

Danh gia lai nd phai thu tai thdi dgm chuygn sang 
cong ty c6 phan (i) 

(1.580.977.972) (1.580.977.972) 

Chuygn s6 chick qui',  ye V5n dau tdcda chi] sd 
hit tai thdi cfigm chuygn sang cong ty c6 phan (i) 

53.310.566.496 - (40.462.291.652) (12.848.274.844) 

Chuygn s5 vOn clit so vdi von dieu le ye phai nap ye 
c6 phan hoa (i) 

(2.835.354.546) (2.835.354.546) 

Chenh tech danh gia Iai cat khoin 	tif vao cong 
ty con, cong ty lien ka tai thdi diem chuygn sang 
cong ty c6 phan (i) 

3.570.590.998 3.570.590.998 

LO nhuan trong nam 66.796.993.006 49.622.778.981 116.419.771.987 

Phan ph5i Idi nhuan 391.697.694 40.525.594.878 1.014.198.544 (41.931.491.116) 

Trich Qui khen thu'ong phdc Idi (36.942.110.580) (10.588.365.597) (47.530.476.177) 

Chia cO tdc (6.736.646.000) (6.736.646.000) 

Thay dOi do thay del ty le sd hUu khan dau ft! - (4.881.109.883) (452.906.486) (1.304.484.890) 17.514.556.200 10.876.054.941 

Giam khac (1.779.537.915) (58.550.144) (1.838.088.059) 

SO du' cuoi nam nay 797.261.040.000 17.000.794.304 (1.310.518.885) 162.702.887.066 8.026.351.998 211.993.223.140 671.253.550.941 1.866.927.328.564 
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(i) Theo phu'dng an co phan hcia 	clu'Oc phe duyet tai QuyEt Binh s6 61/QD-BXD ngay 19 thang 
01 nam 2016 cua Bo Xay dung ye viec lieu chinh quy m8 va ed c5u van (lieu le trong phu'dng 
an co phan hoa Tang Cling ty Lap may Viet Nam, Ban Tang Giam d6c Tang Cling ty cla quyet 
Binh ghi tang v6n gop dia chu sä hitu tit nguon tien thu ban c6 phan Ian clau ra ding chUng 
voi s6 tien 15.097.746.000 VND va tit cac ngtion v6n va quy khac vOi tang s6 tien la 
53.310.566.496 VND cle clam bao c16 v6n lieu le theo phu'ong an co phan hem cla du'oc phe 
duyet. Phan v6n chia 	cao hdn rnik van lieu le theo phtidng an co phan hoa &roc phe 
duyet cluoc chuyen ve Qu9 hO tro sap xep doanh nghiep va dttdc phan anh tren khohn myc 
phai tra khac. 

C6 phiEu 

- 	lung c6 phieu da ban ra cong chting 

+ Co phi& ph6 thong 

- SO lu'png co" phieu quy 

+ CO phieu phO thong 

- SO lu'Ong co" phieu clang lu'u hanh 

+ phi& ph6 th6ng 

S6 cu6i nam 

79.726.104 

79.726.104 

79.726.104 

79.726.104 

Van dreu le 

Theo Gi5y chiing nhan ang ky doanh nghiep sira d6i, v6n clieu le dia T6ng Cong ty la 
797.261.040.000 VND. Tai ngay 31 thang 12 nam 2016, vein dleu le cla dtipc 	dong g6p du 
nhu' sau: 

Theo Giay chi:Mg nhin 	 Cu6i nam 
Co" Tong ang kjr doanh nghiep V6n 65 gap 	S6 lu'Ong 

VND VND CO phigu 

Ba Xay Ding 780.324.040.000 97,88% 780.324.040.000 78.032.404 97,88% 

Cac co clong khac 16.937.000.000 	2,12% 16.937.000.000 1.693.700 2,12% 

797.261.040.000 	100% 797.261.040.000 79.726.104 100% 

29. KHOAN MUC NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

Ngoai to cac lo4i 
S6 cu6i nam 	S6 au nam 

Do la M9 (USD) 

Euro (EUR) 

Yen Nhat (JPY) 

48.042.062 

247.693 

50.013.308 

83.531 

333.909 

 

30. BO PHAN THEO LINH VUC KINH DOANH VA BO PHAN THEO KHU WIC DIA Li' 

B6 phan theo linh vuc kinh doanh 

Trong nam, hoat Ong chU yeu dia T6ng COng ty la thi cong, lap at thiet bi may mOc, xay 
dung cong trinh. Do do, T6ng COng ty khong trinh bay bao cao ba phan theo linh vut kinh 
doanh. Doanh thu, gia vin da cluOc trinh bay chi tiet theo doanh thu va gia win ban hang va 
cung cap dich vu tai Thuyet minh s6 31 va Thuyet minh s6 32. 

Bo phan theo khu vuc dia ly 

TOng C8ng ty khang CO hoat clang kinh doanh nao ngoai lanh th6 Viet Nam; hoat clang san 
xu5t va kinh doanh ct.ia Tang Cong ty chi.) yeu thut hien Wen lanh th6 Viet Nam. 
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31.  DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH vu 
Nam nay Nam tru'ac 

Doanh thu ban hang haa Ira cung cap dich vu 

Doanh thu hdp d5ng xay 15p, cha too the bi 

Doanh thu ban hang Ma 

VND 

11.633.598.541.877 

11.183.125.380.331 

228.347.656.206 

VND 

8.459.396.340.616 

7.934.501.857.031 

341.554.635.230 

Doanh thu cung c5p dich vu 177.653.115.909 167.989.975.302 

Doanh thu kinh doanh b5t dOng san 38.767.517.975 15,349.873.053 

Doanh thu hoot Ong khac 5.704.871.456 

Cfic khoin Om bit doanh thu 

Doanh thu than ban hang va cung cap dich vu 11.633.598.541.877 8.459.396.340.616 

Doanh thu phat sinh trong nam val cac ben lien 
quan (chi Wit trinh bay tai Thuyat minh s6 38) 

7.483.977.042 10.488.684.596 

32.  GIA VON HANG BAN VA DICH VI) CUNG CAP 
Nam nay Nam tru'ac 

VND VND 

Gia vein hoat Ong xay 15p, cha tao thiat bi 10.255.656.509.837 7.081.793.872.320 

Gia v6n hang ban 197.651.608.960 286.395.614.331 

Gia 	dich vu 	cung c5p 113.334.091.981 119.152.998.831 

Gia vo'n kinh doanh bat long san 36.207.998.571 8.650.658.530 

Gia v5n hoot Ong khac 5.316.941.404 

10.608.167.150.753 7.495.993.144.012 

33.  DOANH THU HOAT DONG TAI CHINH 
Nam nay Nam tru'ac 

VND VND 

Lai ban gift, 151 cho vay, trai phiau, tin phiau 73.366.894.517 54.111.597.352 

thanh ly cac khoan dau to tai chinh 5.191.060.000 31.855.385.288 

Lai chenhl5ch tit gia 57.434.762.095 29.426.733.150 

CO tCtc, Idi nhuan du'dc chia 1.389.120.225 9.465.835.700 

Doanh thu hoot Ong tai chinh khac 4.881.109.883 2.247.054.160 

142.262.946.720 127.106.605.650 

34.  CHI PHI TAI CHiNH 

Nam nay Nam tru'ac 
VND VND 

Lai ben vay, lai trai phiau 432.642.686.274 424.456.633.045 

Lo thanh Iy cac khoan Tau tit tai chinh 1.810.404.299 442.854.546 

LO` chenhl5ch tjf gia 40.965.296.987 46.831.506.218 

Dg' phong giam gia chitng khoan kinh doanh 
va ton that dau td 

78.693.088.746 122.812.407.037 

Chi phi tai chinh khac 35.088.418.175 2.619.499.304 

589.199.894.481 597.162.900.150 
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35. CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP 

Nam nay 	 Nam tru'ac 

Chi phi nhan vien quan IY 

Chi phi vat lieu guar) IY 

Chi phi clo clang van phong 

Chi phi khdu hao TSCD 

Chi phi du' phong phai thu kho doi 

Thud, phi va Id phi 

Chi phi dich vu mua ngoai 

Chi phi khac 

	

VND 	 VND 

	

180.152.366.550 	163.262.798.964 

	

4.082.152.206 	3.721.011.345 

	

2.356.345.022 	2.570.539.481 

	

13.382.755.760 	13.206.458.227 

	

81.360.267.858 	(3.588.419.053) 

	

7.277.883.393 	4.257.233.529 

	

34.541.137.949 	32.204.931.621 

	

130.592.646.467 	95.752.231.185 

 

453.745.555.205 	311.386.785.299 

  

36. CHI PHI THU THU NHAP DOANH NGHIEP 

Chi phi thug thu nhOp doanh nghiep hien hanh 	 Nam nay 
VND 

- Chi phi thud thu nhap doanh nghidp tinh tren thu 
nhap chiu thud nam hidn hanh 

- Dieu chinh chi phi thud thu nhap doanh nghidp cac 
Warn tru'dc 

32.244.808.042 

T6ng chi phi thug thu nhap doanh nghiep hien hanh 	 32.244.808.042 

Chi phi thud thu nhap doanh nghidp hidn hanh trong nam clu'dc tinh nhu' sau: 

Nam nay 
VND 

Ldi nhu8n tru'oc thug 	 158.864.316.047 
Trit: 

- Lo nam trudc chuy‘n sang 	 67.971.097.468 

Cdng: 

- Cac chi phi kheing clu'g'c &CI 	 52.730.002.826 
Thu nhap chiu thug hien diet' chinh 	 143.623.221.405 

- Lo cua tong ty con 	 (17.600.818.805) 
Thu nhap chiu thug nam hien hanh 	 161.224.040.210 
Thud sudt 	 20% 

Chi phi thug thu nhOp doanh nghiep tinh teen 
thu nhOp chiu thug nam hien hanh 32.244.808.042 

Chi phi thug thu nhOp doanh nghiep hoan I8i 	 Nam nay 

- Chi phi thug thu nhap doanh nghidp hogn Iai phat 
sinh tit cac khohn chenh Idch tam thdi phai chiu thud 

VND 

10.199.736.018 

T6ng chi phi thug thu nh8p doanh nghiep hoan Iai 10.199.736.018 
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37. LAI CO' BAN TREN CO PHIEU 

Tit ngay 06/4/2016 
dEn ngay 31/12/2016 

Ltfi nhu4n tii thlii diem c6 phan hos dEn ket 
thud nam tai chinh phan tog cho cac c6 d8ng sit 
heti c6 phiEu ph6 thong ctia ding ty me (VND) 

- Trich Quji Khen thuting, phut Idi tit Idi nhuan ding 
ty me va cac ding ty con 

Ldi nhuOn de tinh lai cd ban tren co phigu (VND) 

c6 phial phO thong binh quan luu hanh trong 
nam (c6 phieu) 

167.664.511.829 

(57.639.168.477) 

110.025.343.352 

79.726.104 

Lai cd ban tren co phiEu (VND/c6 phiEu) 	 1.380 

Lai cd ban tren c6 phieu clu'dc tInh cho giai loan tit khi TOng Cong ty chinh that chuyen sang 
hoat Ong 	hinh that cong ty c5 phan. 

38. NGHIEP IN VA SO DLI Vol CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sach cac ben lien quan: 

Ben lien Ewan  M5i quan he 

Cong ty lien kEt 

Cong ty lien kEt 

Cong ty lien Vet 

Cong ty lien k€t 

Cling ty lien ket 

Cong ty lien kEt 

Cong ty TNHH Tit van va Thiet CIMAS 

Cong ty CO phan Bat Ong san Lilama 

Cong ty CO phan Tit van thiet xay dVng va cong nghe Lilama 

Cong ty CO phan Lilama 45.3 

Cling ty CO phan Lilama 45.4 

Cling ty CO phan Lap may va thi nghiem Cd dien 

Trong nam, Tong Cong ty va cac cong ty con da co giao dich chzi yeu vdi cac ben lien 
quan nhu' sau:  

Nam nay N5m tradc 

VND VND 

Ban hang va cung cap dich vu 7.483.977.042 10.488.684.596 

Cling ty CO phan LILAMA 45.3 2.432.000.813 1.974.320.247 

Cong ty CO phan LILAMA 45.4 4.480.921.755 7.945.192.988 

Cong ty CO phan Lap may va thi nghiem Cd dien 424.783.434 569.171.361 

Cling ty CO phan 	Ong san Lilama 146.271.040 

Mua hang 155.934.281.465 122.900.622.266 

Cling ty CO phan LILAMA 45.3 29.653.673.894 61.402.709.419 

Cong ty CO phan MAMA 45.4 34.417.780.507 21.340.852.962 

Cling ty Co phan Lap may va thi nghiem Cd dien 91.415.585.946 40.157.059.885 

Cong ty CO phan 	cl8ng san Lilama 447.241.118 

Co tac dacic chia 407.062.500 3.593.325.700 

Cong ty CO phan LILAMA 45.4 3.131.988.200 

Cling ty CO phan Lap may va thi nghiem Cd dien 407.062.500 461.337.500 

Lai cho vay 2.572.041.426 2.650.824.454 

Cling ty CO phan LILAMA 45.3 2.572.041.426 2.650.824.454 
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S5 du' cha yeti vdi cac ben lien quan tai ngay kat thoc nam tai chinh nhu' sau: 

S6 cu6i n5m S6 dau n5m 
VND VND 

Phai thu khach hang 6.650.201.099 4.973.416.141 

Cong ty C6 plian LILAMA 45.3 2.902.711.122 4.586.976.741 

Cong ty C6 plfan LILAMA 45.4 3.747.489.977 386.439.400 

Phai thu ve cho vay 26.988.939.175 27.264.420.595 

Cong ty C6 ph5n LILAMA 45.3 26.988.939.175 27.264.420.595 

Phai thu khac ngAn han 3.348.357.026 

Cling ty C6 phSn LILAMA 45.3 216.368.826 

COng ty Co ph-an LILAMA 45.4 3.131.988.200 

Phil tra ngu'di ban 5.702.595.312 14.959.651.755 

C8ng ty C6 ph5n LILAMA 45.3 1.278.212.863 6.835.130.481 

C8ng ty C6 phas n LILAMA 45.4 417.549.658 1.905.693.703 

Cong ty C6 ph5n Lap may va thi nghiam Cd dian 2.765.115.714 3.662.695.405 

C8ng ty TNHH Tti van thiat ka CIMAS 1.241.717.077 2.556.132.166 

Tra tru'Oc cho ngu'di ban 26.780.622.192 14.703.492.341 

C8ng ty C6 ph5n LILAMA 45.3 5.032.521.608 1.634.754.115 

COng ty C6 pffan LILAMA 45.4 16.377.945.502 6.816.321.587 

Ding ty C6 ph5n Lap may va thi nghiam Cd Man 5.370.155.082 6.252.416.639 

Phai tra ngan han khac 41.217.150 

Ding ty Co phan Lap may va thi nghiam Cd din 41.217.150 

TO Phi Sdn 
Ngutii lap bigu 

Ngay 17 thang 5 Wain  2017 

Kg tofin tru'iing  T6ng Mani d6c 
Bai But Kien 	 Le Van Tugn 
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