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BAO CÁO 
KET QUA HO3T BONG NAM 2020 

vA KE HOiCH HOT BQNG NAM 2021 CUA BAN KIEM SOAT 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

KInh g11i: Di hi dng c dông thu&ng niên nãm 2021 
Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Thirc hin chirc nAng, nhim vçi cUa Ban kim soát (BKS) duqc quy dnh trong 
Diu l t chi1c và hot dng cUa Tang cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 
(LILAMA), Quy ch th chirc va hott dng cüa BKS và các quy djnh pháp 14t  có 
lien quan, BKS xin báo cáo Dai  hi k& qua hott dng nàm 2020 và djnh hung k 
hoach hott dQng näm 2021 cüa BKS vâi các nOi  dung chInh nhu sau: 

I. Hoit dng cüa BKS näm 2020 

Trong nàm 2020, BKS ãà t chiirc 05 phiên h9p nhrn th chirc thirc hin nhim 
vçi cUa BKS thông qua các hot dng chü yu sau: 

- Giám sat cong tác quán l, diu hành cüa Hi dng quân trj (HDQT), Tng 
giám dc. Giám sat vic thc hin các Nghj quy& cüa Di hi dng c dông thuô'ng 
then näm 2020, vic ban hãnh nghj quyt, quyt djnh cüa HDQT và tInh hInh trin 
khai thirc hin các nghj quy&, quyt djnh HDQT cü.a Ban Tng giám d& 

- Giám sat vic xây drng và th%rc hin k hotch SXKD näm 2020, dánh giá 
hoat dng kinh doanh, tinh hlnh tài chIuh, thrn djnh Báo cáo tài chInh 6 tháng và Ca 
11am cta LILAMA. 

- Giám sat vic thuc hin D an tái cu tric LILAMA, cong tác bàn giao vn 
Nhà nu9c sang cong ty c phn. 

- Giám sat vic cong b thông tin, tuân thU quy djnh cUa pháp 1ut, Diu 1 và 
các quy ch nQi b cUa LILAMA. 

- Tham gia các cuQc h9p giao ban, h9p HDQT ma ring, tham gia Doàn kim 
tra, dánh gin tinh hinh SXKD, tInh hinh tài chInh và chap hánh pháp 1ut tai  các cong 
ty con và mt s cOng ty lien kt cUa LILAMA do FIDQT chU trI. 

- D xut, kin nghj mt s6 ni dung lien quan dn cong tác quãn trj doanh 
nghip, quân l rUi ro d HDQT, Tng giám d6c xem xét, tham khâo. 

BKS duçc HDQT, Ban Tang giám d6c tto diu kiin thun lçi trong qua trInh 
hot dng và giva các ben có sçr pMi hcp ch.t chë, dc lap, khách quan trên nguyen 
tc vi lqi Ich cUa LILAMA, cUa c dông, trên cci sO tuân thU pháp 1ut, Diu l và các 
quy ch ni b cUa LILAMA. 
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II. Thu lao, chi phi hoat dng và các içi Ich khác cüa BKS Va ttrng Kim 
soát viên Ham 2020 

Các khoãn tiM luong, thu lao và lçi ich khác trong näm 2020 cüa tthig thành 
viên BKS duçc th?c hin theo dung Nghj quyt âã dugc Dti hOi  dng c dông 
LILAMA phê duyt, cii th nhu sau: 

Doi vj. Triu ddng 

Ho và ten 

Tin 
ltroiigf 

Thu lao 
dirçc 

htr&ng 

Tien 
hro'/ 

Thñ lao 
dä nhân 

Tin 
ltroiig/ 

Thu lao 
con dirqc 

nhn 

Thurô'ng flu Qu 
thir&ng Ngtrô'i 

QLDN, TVBKS 
nàm 2019 (1.5 
thanghro'ng) 

NguyM Thj Thu Trang 360 288 72 56,7 

Lê Thj Thu Hng 36 36 0 4,5 

Trn Thuang HuyM 36 36 0 4,5 

Tong cong 432 360 72 65,7 

Ill. Két qua giám sat hot dng cüa HDQT, Ban Tong giám dic 

1. Hi dông quãn trl 

- HDQT dà th?c hin dy dü trách nhim quãn l, dam nhim vai trô dnh 
hrnng miic tiêu, chiM luge va chi dao  vic thirc hin k hoch kinh doanh cüa 
LILAMA trên ca si tuãn thu các quy djnh cüa pháp 1ut, DiM l, các quy ch, quy 
djnh cüa LILAMA. Các nghj quy&, quyt djnh cüa HDQT du?c ban hành dung thm 
quyM, ni dung gn vi thirc t hot dng cüa LILAMA. 

- HDQT dã chi dao  và t chirc thirc hin các nghj quyt cüa Di hi dng c 
dông thu&ng niên näm 2020 dt kt qua cao. Thirc hin t& vic giám sat, chi dao 
Ban TMg giám dc trong cong tác diM hành hoat dng san xut kinh doanh cüa 
LILAMA. 

- HDQT dA tp trung chi dao  cong tác bàn giao vn sau ct phn hóa, tái câu 
trüc LILAMA, giám sat tài chInh ti các cong ty con, cong ty lien kt và tip tçtc thirc 
hin thoái vén dAu tu tai  mt s dan vj song kt qua dt duçc con han  ch. 

2. Ban Tng giám doe 

Näm 2020, dui tác dng cüa dai  djch Covid bing phát toàn cu, san xut, giao 
thuang các nuàc rai vào dinh tr, kinh t trong và ngoài nm5c gp nhiM khó khän, 
môi tri1ng kinh doanh bik dng tiêu cuc, thj trurng cong vic ngày càng thu hçp, 
cmnh tranh gay gt. 

TInh hinh nôi tai cUa LILAMA ciTing gp nhiu kho khàn, thu thách. LanE dao 
LILAMA vn luôn tim cách tháo gO' vuOng mc tai  các cong trInh Song Hu 1, Thai 
BInh 2, Long Phii 1, c gang tim giái pháp khai thông, dy nhanh cong tác thanh 
toán, thu Mi vM tai  CáC Cong trInh, n lrc thu Mi các khoãn n dung tuy nhiên kt 
qua dat  duc cOn han  ch. 
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Phài dM mat v6i nhiu khó khàn, tr& ngi song Ban Tong giám doe dà dieu 
hành hoat dng san xu.t kinh doanh cüa LILAMA hoàn thành vuçit mirc kê hoch dê 
ra v các clii tiêu doanh thu, lçii nhun, np ngân sách nba nuc. Tiên luong, thu 
nhp ciia ngu&i lao dng nhIn chung vk ducic bão dam. Van d an toàn, chat iuçmg, 
tin d tren cac cong trung thi cong vk duqc duy trI, dáp irng yéu câu cüa Tong 
thu/chU du tLr. Tai  cong trInh Song H,u 1, t may s6 1 và 2 dâ ducic tong thâu 
LILAMA pMi hçip vri các dan v thi công, nhà thu hOa dng b len luâi din Quôc 
gia vào các ngày 26/11/2020 và 27/1/2021. Viec hàa dng bO hai t6 may dã dánh du 
sr nO lirc vuçt len khó khàn, vuóng mc cüa tng thu LILAMA d dam bâo tin d 
dçr an tT9ng diem nay. 

Ban Tng giám dc cQng dà n 1irc tim kim cOng vic, giá t4 các hçip dng 
mua s&m, thi công, thp dt k trong näm 2020 là han 1.300 tr dng truic thu 
GTGT. 

IV. Kêt qua giám sat hoit dng SXKD và tInh hlnh tài chInh cüa LILAMA 
nàm 2020 

BKS dà xem xét Báo cáo tài chInh riêng, Báo cáo tài chInh hqp nMt cho näm 
tài chIih kt thüc ngày 31/12/2020 cüa LILAMA duçic kim toán bâi Cong ty TNHH 
Hang Kim toán AASC và thng nht vci kin cüa kim toán vien, theo do báo cáo 
tài chmnh riêng, báo cáo tài chInh hçip nMt v ca bàn dâ phãn ánh trung thçrc, hçp 1, 
trên các khIa canh  trpng yu tInh hiinh tài chmnh cüa LILAMA ti ngày 3 1/12/2020, 
phü hçp vâi chun mixc k toán, ch di k toán doanh nghip Vit Nam và các quy 
djnh pháp l có lien quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 

1. Kt qua kinh doanh cüa LILAMA: 

a. Vê' kIt qua kinh doanh cüa riêng LILAMA: 

- Doanh thu ban hang và cung cp dch vii: 4.785 t' dng, vuqt 56,6%; 

- Lai nhuân tnióc thu& 32,64 t dng, vtxçrt 8,8% k hoch; 

- Lçi nhuan sau thug: 2 1,96 t dng, giàm 65% so vài nàm 2019. 

b. Vé' kit qua kinh doanh hçip nhdt cia LILAMA: 

- Doanh thu ban hang và cung cp dch v1: 6.060 t dng, giãm 14% so vth 
näm 2019; 

- Lçi nhun truic thu& 42,9 tr  dng (nàm 2019 là am 13 3,8 t ding); 

- Loi nhuân sau thu& 21,2 t dng (nàm 2019 là am 86 t' dng). 

2. Dánh giá mt s chi tiêu tài chInh cüa LIILAMA 

Trong nàm 2020, hott &ng san xu.t ki.nh doanh cüa LILAMA ye ca bàn van 
dugc duy tn n djnh, chi tiéu doanh thu, igi nhun truâc thu hoàn thành vucit kê 
hotch, tuy nhiên s lieu trên báo cáo tài chInh cho thy LILAMA ngày càng gp 
nhiu khó khän, ap lye,  nht là trong b6i cành kinh th trong nuâc và th giài dang 
phài chju nhttng ành hu&ng tiêu eve  cüa di djch Covid. 

- Quy mô boat dong ca LILAMA (cong ty mc) my näm gn day lien tiêp bj 
thu hçp, them vào do, t suit igi nhun trên doanh thu thp khik cho lgi nbun suy 
giãm dn qua các nàm, cy th nhu sau: 
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+ Doanh thu ban hang và cung cp djch vi nãm 2020 chi bang 85,7% näm 
2019, bang 47,2% näm 2018, bang 30,3% nàm 2017. 

+ Lçxi nhun truâc thug 11am 2020 chi b&ng 42,6% nAm 2019, bang 5 1,4% nAm 
2018, bang 40,3% 11am 2017. 

+ Biên lçii nhun gp (lci nhun gp tInh trên doanh thu) các 11am tr 2017 dn 
2020 chi quanh müc duâi 4% (närn 2017, 2018, 2019, 2020 1n 1uçt là 3,82%; 
3,36%; 3,73%; 3,63%). 

+ T' sut hi nhuân tnrâc thug trên doanh thu các näm 2017, 2018, 2019, 2020 
1a11 luot là 0,51%; 0,63%; 1,37%; 0,68%. 

- Cong tác thanh quyt toán, thu hM vn thi cong. thu hi nçi dung gp rat 
nhiu khó khan, dông tin bj thâm hiit dáng k& vn móng iai  bj chim d1ing nhiu. 
DMu nay mt mt tao  nhiu áp lrc trong vic thu xp vn, can di dông tin phyc vii 
hoat dông kinh doanh, tài chInh, du tur, mt khác lam giâm dáng k içi nhun cüa 
LILAMA do gánh nng chi phi dir phông ncr phãi thu khó dôi lO'n, th hin qua các 
con so sau: 

+ Lixu chuyn tin thuan tü hoat dng kinh doanh 3 nam gan day lien tyc am, 
näm 2018 am 834,8 t dông, nàm 2019 am 962,1 tT dng và nàm 2020 am 436,7 t3 
dng. 

+ Doanh thu giãm song phãi thu ngan han  khách hang iaj  tang dan qua các nàm. 
S 1iu v các khoãn phãi thu ngan hn khách hang tai  thri dim 31/12 các näm 
2018, 2019, 2020 ian luçrt là 2.809 tr dông, 3.83 8 ti dng, 4.070 tS1 dng. 

+ LILAMA nhiu näm qua phài lien tiic trIch 1p ciii phi dir phông nç phái thu 
kho dôi vâi giá tn ian: näm 2018 là 309,5 t dng, nãm 2019 là 260 t' dng, näm 
2020 là 41,5 t dng. Tng giá frj các khoãn phâi thu, cho vay qua h?n  thanh toán 
hoc chua qua htn nhung khã nãng thu hèi có nhiu khó khän tai  thai dim 
3 1/12/2020 là 1.244 t dng, trong do s dã trIch 1p dir phông là 1.179,6 1 dng. 

+ Vay và nq thuê tài chInh ngan han  và dài han tai thai dim 31/12/2018 là 
1.034 t dng, dn 3 1/12/2019 giâm con 884 t dng (do LILAMA dâ dimgphan ion 
ngun thu t& thoái vn các cOng ty d trà ncr trái phiu LILAMA), sang dn 
31/12/2020 vay vànçl thuê tài chInh lai  tang tro 1ai  len 1.194 t' dng. 

- Hiu qua cãc khoãn dau tu ra ngoài doanh nghip cüa LILAMA rat thp. 
Nam 2020, LILAMA chi nhn duçic giá trj c the bang tin là 4,8 t)' dng/617,1 t)T 
dng giá trj dau tu. Ngoài ra, trong näm, LILAMA cèn phài trIch ip 9,9 t' dng chi 
phi dir phông tn that dau tix dua con s dir phông tn th.t d*u tu dn thai dim 
3 1/12/2020 len 49,45 t dng. 

S lieu trên báo cáo tài chInh hçrp nhat dâ duçic kim toán cüa LILAMA nam 
2020 cho thay 4/5 cOng ty con có k& qua icri nhun nam 2020 am. MOt  s cong ty 
lien kit, cong ty có vn dan lit cüa LILAMA mc dü näm 2020 kinli doarth cO iäi 
song müc lçri nhu.n không dáng k& thçrc chat các cong ty nay du dang rat khO khän. 

V. Kin nghj cüa BKS 
BKS d xuat, kin nghj vâi HDQT, Ban T&ig giám dc mt s ni dung sau: 
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- HDQT, Ban Tng giám dc quyt tam chi dao  thrc hin D an tái cu trüc 
LILAMA giai doan 2021 - 2025 sau khi ducc các cp có thm quyên phê duyt, 
trong do tp trung dy nhanh cong tác thoái vin, tái ca câu các khoân dâu tu ra ngoài 
doanh nghip, tái co' cu ngành ngh và hoat  dng kinh doanh. 

- HDQT, Ban T6ng giám dc tip tue chi do thi'ic dAy tháo gO' các khO khän, 
vuo'ng me tai  mt s6 cong trInh, irng phó t& deh Covid- 19 và tang cuing hcm nra 
cong tác thu hi vn thi cong cong trInh, thu hi cáe khoãn nci phãi thu cOn tn d9ng. 

- IHDQT, Ban Tng giám dc tip tc kin ngh vâi B Xây dirng và các Co 

quan nhà nuOc có thm quyn chi dao  giãi quyt diirt dim nhttng khó khän, vuàng 
mc cüa LILAMA trong cong tác thanh toán nq d9ng xây 1p the cong trInh Song 
Hu 1, Long Phü 1, Thai BInh 2, VQng Ang 1, Xi màng Song Thao, ... d6ng thai xem 
xét tháo gO' vu&ng mc cüa LILAMA nói riêng và các doanh nghip trong lTnh vçrc 
xay l&p, ch tao  co khi nOi chung khi thçrc hin Nghj djnh s 6812020/ND-CP v 
quãn l thu di vâi doanh nghip có giao djch lien k& do dc thU cUa doanh nghip 
xây 1p, eh tao  co khI là vn mOng. 

- HDQT, Ban Tng giám d& tip tVc  chi  dao  sam hoàn thành cong tác quyêt 
toán vn Nhà nuâc, bàn giao sang cong ty c phn. 

VI. Dnh hiróiig k hotch hot dng cüa BKS nám 2021 

Ben canh  các cong vic, nhim vi thuang xuyên theo quy dnh, BKS sê tp 
trung hon ntta vào các ni dung sau: 

- Giám sat viéc thuc hién D an tái cu tnc LILAMA, trong do tp trung vào 
hoat dQng thoái van, co' cu lai  cac khoãn dAu tir ra ngoài doanh nghip 

- Giám sat cOng tác thanh toán, thu hi ng thi cOng cong trmnh, xU 1 ng d9ng. 

- Rà soát các hqp dng, giao djch cüa LILAMA vâi các ben eó lien quan. 

Trén day là báo cáo kt qua hot dng näm 2020 và djnh huang k hoach hoat 
dQng näm 2021 cUa BKS. 

KInh trInh Dai  hQi dng c dông xem xét thông qua. 

Thay mat Ban Kim soát, kInh chüc qu vi c dông sirc khOe, hnh phiic và 
thành cong. 

Trân tr9ng cam o'n! 

Nol nhân:  
- Nhu trên; 
- Hi dng quãn trj; 
- Tong giám doe; 
- CácKSV; 
- LuuBKS,VT. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRUNG BAN 

Nguyn Th1 Thu Trang 
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