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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

S 124, Dtthng Minh Khai, Qun Hai Ba Tri.rng, Ha Ni, Vit Nam 
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Báo cáo soát xët thông tin tài chInh gitta nién do 04-05 
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Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hccp nht gina niên dO 09 

Báo cáo km chuyn tin t hçip nht gi0a niên d 10-1 1 

Thuyt minh Báo cáo tài chfnh hcip nht gitta niên dO 12-52 
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I 
TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 

I S 124, Dthng Minh Khai, Qun Hal Ba Trung, Ha Ni, Via Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc Tng Cong ty Lap May Via Nam - CTCP (sau day gi tt là "Tng Cong ty") trinh bay Báo 
cáo cüa mlnh và Báo cáo tài chmnh hcip nht giUa niên d cOa Tng Cong ty cho k' k toán tr ngày 01/01/202 1 dn 

I 
TONG CONG TY 

T6ng Cong ty Lap May Via Nam - CTCP &rcYc thanh 1p trên ca sà c phn hóa Tng Cong ty Lap may Via Nam. 
Cong ty TNHH MTV theo quyt djnh so 103 6/QD-TTg ngày 10/07/2015 cUa ThO Tthng Chfnh phü v phé duyt 

I phircmg an cO phn hOa TOng COng ty Lap may Via Nam. 

TOng Cong ty Lap may Via Nam - Cong ty TNHH MTV là doanh nghip NM ntrâc tiirc thuOc BQ Xây drng, duqc 

I thành lap theo quyt djnh sO 9991BXD - TCLD ngày 01/12/1995 cOa B trirO'ng B Xây dirng và hot dng theo 
mô hirth TOng Cong ty theo giy ch0ng nhn dang k doanh nghip sO 0100106313 do Sâ k hoach và Dâu tu 
thành phO Ha Ni cp 1n d.0 ngày 0 1/09/2010. 

I Theo Giy chUng nhn dng k doanh nghip thay dOi 1.n hai ngày 06/04/2016 do Sâ k hoach và Dâu tu thành 
phO Ha Ni cap, TOng Cong ty Lap may Vit Nam - Cong ty TNHH MTV chInh thic chuyn sang TOng Cong ty 
Lap may Vi4t Nam - CTCP. 

I Tn,i sâ chfnh cUa TOng COng ty drnic dat tai: sO 124, Di.rng Minh Khai, Qun Hai Ba Trung, Ha Ni, Via Nam. 

I
HQI BONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM BOC VA BAN KIEM SOAT 

Các thanh viên cOa Hi dOng Quãn trj trong k' và tai  ngày 1p báo cáo nay bao gOm: 

I
Ong Bji DCrc Kiên Chü tjch 

Ong Lê Van TuAn Thành vién 

Ong Nguyn Van Hung Thành viên 

I Ong Nguyn HUu Thành Thành 

Ong Tran Vu Vuang Thành viên BO nhim ngày 29 tháng 06 nm 2021 

I Các thành viên cOa Ban TOng Giám dOc da diu hành TOng Cong ty trong k' và tai  ngày 1p báo cáo nay bao gOm: 

Ong Lê Van Tuan TOng Giám dOc 

I Ong Tran DInhDai Phó Tng Giám 

Ong Le Quoc An PhO Tong Giám doc 

I Ong Nguyn Van Hung Phó Tang Giám d6c 

Ong Nguyen Manh  Dung Phó Tong Giám doc 

I Ong Nguyn Htlu Thành PhO TOng Qiám dOc 

Ong TO Phi Son Ka toán tnrâng 

l Các thành viên cüa Ban Kim soát bao gOm: 

Ba Nguyn Thj Thu Trang Truâng ban 

I
Ba Lé Thj Thu HOng Thành viên 

Ba Tr.n Thi.rang Huyn Thành vin 

I
KIEM TOAN VIEN 

Cong ty TNHH Hang Kim toán AASC dA thrc hin soát xët các Báo cáo tài chfnh hp nhat gina niên d cho TOng 
COngty. 
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 

S6 124, Duoiig Minh I(hai, Qun Hai Ba Tnrng, Ha NOi,  Vit Nam  

CONG BO TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOC oOi vOl BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
GICI'A NIEN DQ 

Ban Tang Giám dc T6ng Cong ty chju trách nhim v vic 1p Báo cáo tài chinh hp nht gina nién d phàn ánh 
trung thrc, hp 1 tlnh hinh tài chinh, k& qua hoat dng kinh doanh và tlnh hlnh km chuyn tin t ca Tang Cong 
ty trong ks'. Trong qua trinh lap Báo cáo tài chInh hqp nMt gina niên dO,  Ban Tng Giám dóc Tang Cong ty cam 
kt d tuân thO các yeu cu sau: 

Xây dirng và duy tn kim soát nOi bO ma Ban T6ng Giám dc và Ban quàn trj Tng Cong ty xác djnh là c&n 
thit d dam bào cho vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh hcp nht giUa niên dO không con sai sOt trQng 
yu do gian ln hoc do nhm lan; 

Li,ra chQn các chinh sách k toán thich hqp và áp dung các chfnh sách nay mOt  cách nht quán; 

Dua ra các dánh giá và dir doán hcp l' va then trong; 

Nêu rO các chun mixc k toán thnc áp ding cO thrcic tuân thu hay khOng, cO nhUng áp ding sai 1ch trQng 
yu den mirc cn phai Cong b và giãi thich trong Báo cáo tài chinh hçp nht gitta niên dO hay khong; 

Lp và trinh bay các Báo cáo tài chfnh hçip nht gitta niên dO trén c sâ tuân thU các Chun m,rc ke toán, Che 
dO ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic 1p và trinh bay báo cáo tài 
chinh hçrp nht gifta niên d; 

Lp các Báo cáo tài chmnh hp nh.t gitta nien dO dra trén c sà hoat dOng  kinh doanh lien Wc, trtr truOng hçp 
khong the cho rang Tng Cong ty s tiép ti,ic hot dOng kinh doanh. 

Ban Tng Giám d6c Tng Cong ty dam báo rang các sé k toán duc hru gitt dé phan ánh tlnh hlnh tài chmnh cUa 
Tng Cong ty, vài mUc do trung thrc, hçip 1' tai  bat c th&i diem nào và dam bão rang Báo cáo tài chlnh hqp nMt 
gitta niên dO tuân thu các quy djnh hin hành cUa Nha ntiàc. Dng thii cO trách nhim trong vic bão dam an toàn 
tài san cUa Tng Cong ty và thi,rc hin các bin pháp thich hcip dé ngàn chn, phát hin các hành vi gian 1n và các 
vi phm khác. 

Ban Tng Giám dc Tng COng ty cam kt rang Báo cáo tài chlnh hçp nhat gitta niên dO dà phàn ánh trung thi,rc và 
hqp 1' tinh hlnh tài chinh cUa Tng Cong ty ti thai dim ngày 30/06/2021, két qua hoat dng kinh doanh và tlnh 
hinh kin chuyén tién t cho kS'  k toán tir ngày 01/01/2021 den ngày 30/06/2021, phU hçip vài Chuan mrc k toán, 
Ché do ké toán doanh nghip Vit Nam và tuân thu các quy djnh pháp 1' cO lien quan dn vic 1p và trinh bay báo 
cáo tài chlnh hqp nhatgitta nién do. 

Cam ket khác 

Ban T6ng Giám d6c cam két rang Tang Cong ty tuân thU Nghj djnh 155/20201ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
quy djnh chi tit thi hành mOt  so diéu cUa 1ut ching khoán và TOng Cong ty khOng vi phm nghia vi,i cong hO 

thông tin theo quy djnhi Thông tu sO 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nm 2020 cUa BO Tài chfnh huàng dn 
v vic cong bO thOn tin trén thj tnrmg chCrng khoán. 

Lê Van Tuan 
Tong Giám dOe 

Ha Nôi, ngày 27 tháng 08 nám 2021 

A 
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S& 270821.006 IBCTC.KT2 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CH!NH GIU'A NIEN DQ 

Kinh gui: Qu C dông, Hi dng Quãn tr và Ban T6 ng Ciám dôc 

Tong Cong ty Lp May Viçt Nam - CTCP 

ChOng tôi d soát xét Báo cáo tài chinh hçip nht gitta niên dO kern theo cUa Tng Cong ty Lp May Vit Nam - 
CTCP discic 1p ngày 27 tháng 08 näm 2021, ttr trang 06 dn trang 52, bao gm: Bang can d6i k toán hçip nht 
giiia niên dO t0i ngày 30 tháng 06 näm 2021, Báo cáo kEt qua hot dng kinh doanh hQp nht gitta nién dO,  Báo cáo 
luu chuyn tin t hcip nhát gifta nién do cho kS'  k toán 06 tháng kt thOc cOng ngày và Thuyt minh báo cáo tài 
chInh hcirp tht gitta niên dO. 

Trách nhiêm cüa Ban Ting Giám doe 

Ban TOng Giám dOc TOng Cong ty chju trách nhiOrn  v  viOc 1p và trinh bay trung thc và hcip l Báo cáo tài chinh 
hçp nhAt gitta niên dO cOa TOng Cong ty theo Chu.n mrc k toán, Ch dO k toán doanh nghip ViOt  Nam và các 
quy djnh pháp l có lien quan dn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh hçp nMt gitta niôn dO và chju trách nhiOm 
v kim soát nOi bO ma Ban TOng Giám dOc xác djnh là cn thit d dam báo cho vic lap và trinh bay Báo cáo tài 
chInh hcip nht gitta niên dO không cO sai sOt trçng yu do gian ln hoàc nhAm Ian. 

Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên 

Trách nhim cOa chOng tôi là &ra ra kt 1un v Báo cáo tài chinh hçip nMt gitta niên dO dra trên kt qua soát xét 
cUa chUng tOi. ChUng tôi cIA thtrc hin cong vic soát xët theo Chun mrc Vit Nam v hcip dOng djch V%1 soát xét sO 
2410 — Soát xét thông tin tài chInh gitta nién dO do kirn toán viên dôc 1p  cUa don v: thrc hiOn. 

COng vic soát xét thông tin tài chInh hqp nht gitta niën dO bao gOm viOc thi,rc  hiOn  các  cuOc phOng vn, chO yu là 
phOng vn nhttng ngrii chju trách nhim v các vn dO tài chmnh kO toán, và thi,rc hiên thO tVc  phân tIch và các thU 
ti,ic soát xét khác. MOt cuOc soát xét vO co bàn cO phrn vi hçp hon mOt cuOc kiOrn toán duçvc thi,rc hiOn  theo các 
chuAn mi,rc kiOrn toán Vit Nam và do vây khOng cho phép chUng tOi dat duçc six darn báo ring chUng tOi se nhn 
biOt duçic tht ca các vn dO trQng yOu cO thO duçic phát hiOn trong mOt  cuOc kiOm toân. Theo do, chUng tOi không 
dua ra kiOn kiOrn toán. 

Kêt Iun cilia kiOm toán viên 

CAn cO trén kOt qua soát xOt cilia chung tôi, chUng tôi không thAy cO vAn dO gI khiOn chUng tOi cho rAng Báo cáo tài 
chfnh hçrp nhAt gilta niUn dO dinh kern khOng phán ánh trung thc và hcip l trên các khfa canh tr9ng yOu tinh hinh 
tài chInh cUa TOng Cong ty LAp May Vit Nam - CTCP tai  ngày 30 thang 06 nAm 2021, và kOt qua hoat dOng kinh 
doanh và km chuyOn tiOn té cUa TOng COng ty cho k' kO toán 06 tháng kOt thUc cOng ngày, phU hçp vài ChuAn mvc 
và ChO dO kO toân doanh nghip Vit Nam và các quy djnh phap 1' cO lien quan dOn vic 1p và trInh bay báo cáo 
tài chInh gitfa niên do. 

T: (84)43824 1990 I F: (84)43825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam 

AASC AUDITING FIRM 
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Van d cn nhn manh 

ChCrng tôi xin luu ' ngui dc den thuyet minh s6 2.3 - Ca s 1p báo cáo tài chfnh hqp nMt gina niên d, den th&i 
diem phát hành báo cáo nà', các Cong vic lien quan den quyet toán c phAn hóa cüa Tng COng ty dang di.rc tiep 
tic thrc hin và Tng Cong ty chua nhn drc quyét djnh cüa Ca quan có thm quyèn ye phê duyt quy& toán giá 
trj vn Nba nithc tai  thyi diem chlnh thxc chuyen thành cong ty c phAn. 

Ven d cn nhen mnh nay thông lam thay di ket 1un chep nhn toàn phAn neu trén cUa ChUng tOi. 

Cong ty TNHH HAng KiEm toán AASC 

P0" C, 
CONGy 

rRAcH NHIEM HUU 

HANGKIEMTOANI 

o. 

Vu Xuãn Bien 

Phó T6ng Giám dc 

Giy ch(rng than däng k hAnh nghe kiem toán 

S6: 0743-2018-002-1 

Ha N5i, ngày 27 tháng 08 nám 2021 
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I 
TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

S 124, Durng Minh Khai, Qun Hai Ba Tnrng, 
Ha Ni, Vit Nam 

Báo cáo tài chInh hçp nht giva niên d 
Cho k' k toán t& ngay 01/01/2021 d4n ngay 30/06/202 1 

BANG CAN DO! KE TOAN HQP NHAT GIU'A NIEN ix 

Tqi ngày 30 fhdng 06 näm 2021 

TAI SAN 
Thuyt 30/06/2021 01/01/2021 

minh VND VND 

100 A. TAI SAN NGAN HN 6.373.487.299.566 6.720.805.598.775 

110 I. Tin và các khoãn ttrong throng tin 3 1.104.917.006.679 895.879.299.471 
111 1. Tin 537.969.099.645 502.631.392.437 

112 2. Các khoãn nxong throng tin 566.947.907.034 393.247.907.034 

120 11. DAu tw tài chmnh ngän han 4 3.463.000.000 3.463.000.000 
123 1. Dâutixnâmgit1dnngaydaohn 3 .463 .000.000 3.463.000.000 

130 III. Các khoãn phãi thu ngn han 4.387.850.314.616 4.957.417.353.136 

131 1. Phãi thu ngn hn cüa khách hang 5 4.123.648.887.628 4.403.195.695.631 

132 2. Trã tnrâc cho nguäi ban ngân hn 6 738.754.193.053 814.318.102.070 

135 3. Phaithuvchovayngânhn 7 377.105.669.770 377.105.669.770 

136 4. Pháithungânhankhac 8 411.575.343.454 569.94 1.777. 157 

137 5. Dr phang phái thu ngn han  khO dôi (1.263.233.779.289) (1.207.143.891.492) 

140 IV. Hang tn kho 10 791.547.256.600 753.162.333.899 

141 1. Hangt6nkho 791.547.256.600 753. 162.333 .899 

150 V. Tàisãnngnhankhác 85.709.721.671 110.883.612.269 

151 1. Chi phi trá truóc ngn han 16 404.865.945 3.622.013.581 

152 2. Thu giá trj gia tang thrçrc khu trr 54.345.369.692 71.753.631.035 

153 3. Thu và các khoãn khác phãi thu Nhà nuàc 18 30.959.486.034 35.507.967.653 

200 B. TA! SAN DA! HN 968.484.930.503 1.027.779.713.674 

210 I. Các khoãn phãi thu dài han 9.585.300.000 9.585.300.000 

216 1. Phãithudaihankhac 8 9.585.300.000 9.585.300.000 

220 II. Tài san co d!nh 183.483.541.991 199.930.047.033 

221 1. Tài san c dinh hclu hlnh 12 147.141.084.130 162.527.844.540 

222 - Nguyen giá 763.960.934.599 764.426.562.828 

223 - Giá trj hao mon hi ké (616.819.850.469) (601.898.718.288) 

224 2. Tài san c djnh thuê tài chInh 13 19.928.527.928 20.733.797.728 

225 Nguyen giá 26.999.052.728 26.999.052.728 

226 - Giá trj hao mOn 1u7 ki (7.070.524.800) (6.265.255.000) 

227 3. Tài san c dinh vô hinh 14 16.413.929.933 16.668.404.765 

228 - Nguyêngiá 18.3 70.095.231 18.3 70.095.231 

229 - GiO tn hao mOn 1u9 ke1  (1.956.165.298) (1.70L690.466) 
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TONG CONG TV LAP MAY VLT NAM - CTCP 

S6 124, Diryng Minh Khai, Qun Hai Ba Tnrng, Báo cáo tài chInh hQp nht gi&a niên d 

Ha NOi,  Vit Nam Cho k' ké toán tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 

BANG CAN DOI KE TOAN HYP NHAT GItJ'A NIEN DQ 
Tgi ngày 30 lháng 06 ndm 2021 

(hip theo) 

so 
TA! SAN 

Thuyét 30/06/2021 01/01/2021 
minh VND VND 

230 III. Bt dng san du tu 15 21.188.381.454 22.340.959.530 

231 - Nguyen giâ 57.127.963.520 57.127.963.520 
232 - Giá trj hao mon 1u9 ké (35.939.582.066) (34.787.003.990) 

240 IV. Tài san do dang dài han 41.001.732.180 40.772.441.347 

242 1. Chi phi xây drng co bàn dâ dang 11 41.001.732.180 40.772.441.347 

250 V. Du tu tài chfnh dài han 4 630.012.810.671 634.503.277.901 

252 1. Dutuvào côngty lien doanh, liênkét 397.541.684.941 398.787.382.716 

253 2. Du tis gop vn vào dm vi khác 255.227.056.322 255.227.056.322 

254 3. Dr phOng giãm giá déu tu tài chlnh dài han (23.075.930.592) (19.831.161.137) 

255 4. Du tix nm gitl den ngày dáo han 320.000.000 320.000.000 

260 VI. Tài san dàj han khäc 83.213.164.207 120.647.687.863 

261 1. ChiphitràtruOcdaihan 16 83.072.107.142 120.477.420.333 

269 2. Lciithéthrnmgmai 141.057.065 170.267.530 

270 TONG CQNG TA! SAN 7.341.972.230.069 7.748.585.312.449 

7 



TONG CONG TV LAP MAY V1T NAM - CTCP 

s6 124, Di.rxng Minh Khai, Quan Hai Ba Tnrng, Báo cáo tài chlnh hqp nht giva niên d 
Ha Ni, Viét Nam Cho k' k toán ti ngay 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1 

I 
I 
I 

BANG CAN DOI KE TOAN H(1P NHAT GItJA NIEN DQ 
Tgi ngày 30 thdng 06 ndm 2021 

(tiEp theo) 

Thuyt 30/06/2021 
minh 

01/01/2021 NGUON VON 

300 C. NQ PHAI TRA 

310 I. Nçnganhn 
311 1. Phãi trã ng.thi ban ngn han 17 

312 2. Ngui mua trã tin truâc ngân han 19 

313 3. Thuá và các khoãn phâi np Nhà nuâc 18 
314 4. Phãi trã ngirài lao dng 
315 5. Chiph1phãitrangânhn 20 

318 6. Doanh thu chi.ra thc hin ngân han 21 
319 7. Phãitrãngânhankhac 22 

320 8. Vay và nci thuê tài chfnh ng.n han 24 

321 9. DtphOngphãitrãng.nhn 23 
322 10. Qu khen thuâng, phUc lçii 

330 II. NQdàihn 
333 1. Chiphfphãitrãdàihan 20 

336 2. Doanh thu chua thixc hiên dài han 21 

337 3. Phãitrãdàihankhác 22 

338 4. Vay và nç thu tài chfnh dãi han 24 

341 5. Thu thu nhp hon 1a  phái trâ 
342 6. Di,r phèng phãi trá dài han 23 

400 0. VON CHU SO HOt 

410 I. Vnchüs&hüu 25 

411 1. V6ngópcüachUs&hu 
411a Co phiEu phd thông có quydn biOu quyêt 

414 2. VónkháccUachüsâhttu 

416 3. Chênh 1ch dánh giá 'a  tài san 
417 4. Chénh 1ch t giá h6i doái 

418 5. Quduttrphattrin 
420 6. Qu khác thuQc vn chü sâ hitu 
421 7. Lqi nhun sau thud chi.ra phân phi 
42 la LNST chita phán phdi lüy ké'n dOn cuói nám tru!óc 

42 lb LNST chwa phán phdi kj) nay 

429 9. Lçi ich c dông không kim soát 

430 II. Ngun kinh phi và qu khác 
431 1. Ngunkinh phi 

440 TONG CQNG NGUON VON 

Lai Vit Tfin To Phi Son 
Ngui lap Ké toán trtxâng 
Ha Nôi, ngày 27 tháng 08 nám 2021 
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VND 

6.257.727.206.714 

6.233.535.804.176 
3.835.166.711.275 

146.632.321.728 
26. 175 .65 1.242 
38. 128 .75 1.2 16 

509.5 17.0 12.3 09 
833 .859.642 

115.932.446.651 

1.479.769.383.710 

12.796.059.435 
68.583.606.968 

24.191.402.538 
1.588.264.116 

15.974.482.495 

842.586.839 

871.458 .0 13 

2.130.879.914 

2.783.731.161 

1.084.245.023.355 

1.082.350.675.795 
797.261.040.000 

79 7.261.040.000 

1.694.624.230 

(32.374.321.082) 

(8.574.293.018) 

86.487.906.779 
18.290.851 

230.534.527.699 
215.032.820.129 

15.501.707.570 

7.302.900.336 

1.894.347.56 
.894.34/7'0 

230.069 

VND 

6.646.454.663.929 

6.623.027.303.764 
3 .8 13 .409.244. 107 

272.979.404.499 
20.573.783.563 
53.464.433.705 

638. 173 .5 10.9 17 
809.973.279 

141.063.707.377 

1.600.623.244.957 

12.993.580.874 
68.936.420.486 

23.427.360.165 
1.588.264.113 

16.269.242.771 
883 .626.839 

2.758.498.711 

1.927.727.731 

1.102.130.648.520 

1.100.236.300.960 
797.261.040.000 
797.261.040.000 

1.694.624.230 

(32.374.321.082) 

(6.110.062.292) 

79.898.136.779 
18.290.851 

229.685.600.129 
171.124.611.548 

58.560.988.581 

30. 162.992.345 

1.894.347.560 
1.894.347.560 

/  7.748.585.312.449  

Lê Van Tun 
Tng Giám d6c 
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TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

s6 124, Di.räng Minh Khai, Qun Hal Ba Tnrng, 
Ha NOi,  Vit Nam 

Báo cáo tài chlnh hç'p nht giOa niên d 
Cho kS'  k toán tr ngay 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 

I Li Vit Tan 

Ngui 1p 

To Phi SoOn 

K toán truOng 

Lê Van Tun 

T6ng Giám dóc 

Ha Nôi, ngày 27 tháng 08 nám 2021 
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BAO CÁO KET QUA HOJLT BONG KINH DOANH H(P NHAT 
GItJ'A NIEN BQ 

Kj' ki loan 1k ngày 01/01/2021 din ngày 30/06/2021 

Thuyet 
CHI TIEU 

minh 

6 tháng du nam 
2021 

6 tháng du näm 
2020 

VND VND 

01 1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch  vy 27 2.428.381.790.250 2.827.331.192.985 

02 2. Các khoán giãm trr doanh thu 

10 3. Doanh thu thun ban hang và cung cp dch vy 2.428.381.790.250 2.827.331.192.985 C 
H 

11 4. Giávnhàngbán 28 2.283.306.635.350 2.674.778.105.611 c. 

20 5. Lçi.nhun gp v ban hang và cung cp djch viii 145.075.154.900 152.553.087.374 A 

21 6. Doanh thu hoat dng tài chlnh 29 35.236.488.549 57.842.725 .6 15 

22 7. Chi phi tài chfnh 30 77.414.602.940 104.746.388.285 

23 Trong do: Chi phi 151 vay 61.823.749.357 61.001.126.388 

24 8. Phn 1i hoc 1 trong cong ty lien doanh, lien kt (1.245.697.775) (819.934.830) 

25 9. Chi phi ban hang 

26 10 Chi phi quan 1 doanh nghip 31 97.268.774.348 78.889.107.941 

30 11. Lçi nhun thun tü hoyt dng kinh doanh 4.382.568.386 25.940.381.933 

31 12. Thu nhp khác 32 5.199.434.348 646.417.054 

32 13.ChiphIkhác 33 2.965.338.188 773.691.644 

40 14. LQi nhun khác 2.234.096.160 (127.274.590) 

50 15. Ting Iqi nhun k toán triróc thud 6.616.664.546 25.813.107.343 

51 16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 34 14.332.731.295 12.542.284.523 

52 17. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoân Iai 203.798.150 5.706.710.511 

60 18. Lçri nhun sau thud thu nhp doanh nghip (7.919.864.899) 7.564.112.309 

61 19. LQi nhuãn sau thud cüa Cong ty mc 15.501.707.570 32.082.408.526 

62 20. LQi nhun sau thud cüa Ci dông khong kim soát (23.421.572.469) (24.518.296.217) 

70 21. Läi co ban trên ci phiu 35 194 402 
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Báo cáo tài chinh hqp nht gi&a niên d 
Cho k' k toán tir ngày 01/01/202 1 dn ngày 30/06/202 1  

TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 

S 124, Du&ng Minh Khai, Qun Hai Ba Trung, 
Ha NOi,  Vit Nam 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE Hc1P NHAT GIA NIEN DQ 
Kj ki todn iii ngây 01/01,2021 dIn ngày 3 0/0 6/2021 

(Theo phwoizgpháp gidn hIp) 

MA Thuyet 
CHtTIEU 

6 tháng du nâm 
2021 

6 tháng du näm 
2020 

minh 

I. LUU CHUVEN lIEN TU HO3T BQNG KlNH DOANH 

VND VND 

01 1. Lt'rinhu2nbrwOcihuI 6.616.664.546 25.813.107.343 

2. Dilu chink cho các khoán 

02 KMu hao tài san c djnh và bt dOng  san du tu 17.575.348.748 18.491. 146.3 98 

03 Các khoán di,r phàng 61.920.866.974 40.129.654.473 

04 Läi, 1 chênh 1eh t giá hi doái do dánh giá 1aj 
các khoãn mic tin t có g6c ngoi t 

921.915.290 11.824.627.547 

05 Li, 1 tir hoat dng du to (27.071.438 .63 1) (24.434.526.901) 

06 Chi phi läi vay 6 1.823.749.357 61.001. 126.3 88 

08 3. L nhun fir hoqi itng kinh doanh hrwöc 

thay ithi vñn Iwu dfing 

121.787.106.284 132.825.135.248 

09 Tang, giam các khoãn phãi thu 537.079. 135 .792 (252.846.469.478) 

10 - Tang, giãm hang tn kho (3 8.384.922.70 1) 120.411.419.417 

ii Tang, giàm các khoãn phái trã (khong k lâi vay 
phai trã, thué thu nhp doanh nghip phãi np) 

(281.426.624.154) (571.651.240.543) 

12 Tang, giám chi phi trã tnrâc 40.622.460.827 71.63 1.859.785 

14 Tin1aivaydatra (50.774.258.205) (46.709.519.167) 

15 Thué thu nhp doanh nghip d nOp (920.891.531) (14.407.152.94 1) 

17 Tin chi khác cho boat dng kinh doanh (8 .3 18.3 73 .5 18) (1.984.504.833) 

20 Lwu chuyln thin 1huln fir hoçit d(ng kink doanh 319.663.632.794 (562.730.472.512) 

LI. LU'U CHUYEN TIEN TI'J HOAT BQNG BAU TU 

21 1. Tin chi d mua sam, xây drng tài san Co djnh 
và các tài san dài h?n  khác 

(432.105.345) (733.074.623) 

22 2. Tin thu tir thanh 1, nhuçrng ban tài san c0 djnh 
và các tài san dài han  khác 

370.909.000 

23 3. Tin chi cho vay, mua các cong ciii nq cUa don 
vi khác 

(1.930,000.000) 

24 4. Tin thu hOi cho vay, ban tai  các cong ci,i nçi c6a 
don vkhác 

13 .440.000.000 

27 5. Tin thu lai cho vay, CO ttrc và Igi nhun ducic chia 15 .5 80.73 1.947 10.192.448.798 

30 Liru chuyIn hien thuin fir hogi d3ng dAu fir 15.148.626.602 21.340.283.175 

III LUU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG TA! CHiNH 

33 1. Tinthutirdivay 1 .466.204.126.993 1.982.943.728.089 

34 2. Tièn trá nq gOc vay (1.587.057.988.240) (1.391.099.590.342) 

35 3. Tin trã nçx gOc thuê tài chInh (1.887.040.698) (4.236.085.698) 

36 4. Co tOc, 1i nhun d trã cho thu sâ huu (9.561.750) (74.494.250) 

40 Lwu chuyIn tthi Ihun fir hogf d5ng fài chink (122.750.463.695) 587.533.557.799 
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TONG CONG TV LAP MAY VLT NAM - CTCP 

só 124, Duông Minh Khai, Qun Hal Ba Tnrng, 
Ha NOi,  Vit Nam 

Báo cáo tài chInh hqp nht giOa niên d 

Cho kS'  k toán tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TI HP NHAT GIU'A NIEN DQ 
Kj ki loan 1w ngày 01/01,2021 din ngày 30/06/2021 

(Theo phwoizg phdp gidn flip) 

M 
CHiTIEU 

Thuyet 
6 tháng du näm 

2021 
6 tháng du näm 

2020 
minh 

VND VND 

50 Luu chuyn tin thun trong k' 212.061.795.701 46.143.368.462 

60 Tin và tuong throng tin dAu k5' 895.879.299.471 1.079.229.768.393 

61 Anh hir&ng cüa thay di t' gia h6i doái quy d61 ngoi t (3.024.088.493) (9.531.527.412) 

70 Tin và tuong dir ong tin cu6i k5' 3 1.104.917.006.679 1.115.841.609.443 

Lai Vit Tan 

Ngu&i Ip 

TôPhiSon LêVänTun 

K toán trtrông Tong Giám dOc 

Ha N(ii, ngày 27 tháng 08 nám 202/ 
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TONG CONG TV LAP MAY VlT NAM - CTCP 

só 124, Duong Minh Khai, Qun Hal Ba Trirng, Báo cáo tài chInh hçp nht giUa niên d 
Ha Ni, Viêt Nam Cho k' k toán tr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HYP NHAT GItrA NIEN DO 
Kj) ki loan lfr ngày 01/01/2021 dIn ngày 30/06,2021 

DA DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIP 

Hmnh thüc sO' hü'u vn 

T6ng Cong ty Lp May Vit Nam - CTCP duc thành 1p trên co so có phn hOa Tang Cong ty Lp may 
Vit Nam - Cong ty TNHH MTV theo quyt djnh s 1036/QD-TTg ngày 10/07/20 15 cOa ThU TuOng Chmnh 
phU ye phê duyt phuong an c phn bOa Tng Cong ty Lp may Vit Nam. 

Tng Cong ty Lap may Vit Nam - Cong ty TNHH MTV là doanh nghip Nhà rnrOc tivc thuc B Xây 
drng, &rçic thành 1p theo quyt djnh so 9991BXD - TCLD ngày 0 1/12/1995 cUa B truO'ng Bô Xây dmg và 
hoat dng theo mô hlnh TOng Cong ty theo giy chOng nhn däng k doanh nghip sO 0100106313 do SO k 
hoach và Du ttr thành phO 1-Là Ni cap Ian dau ngày 01/09/20 10. 

Theo Giay chUngnhn dng k9 doanh nghip thaydOi Ian hai ngày 06/04/2016 do SO k hoach và Dâu tu 
thành pho Ha N91 cap, Tong Cong ty Lap may Viçt Nam - Cong ty TNHH MTV chfnh thuc chuyen sang 
TOng Cong ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

Tr sO chlnh cUa TOng Cong ty thrcc dt tai:  SO 124, DirOng Minh Khai, Qun Hai Ba Trtrng, Ha Ni, Vit 
Nam. 

VOn dièu 1 cUa TOng Cong ty theo dang k là 797.261.040.000 dOng, vOn diu 1 thi,rc gop dn ngày 30 
thang 06 näm 2021 là 797.26 1.040.000 dOng; tircmg thrang 79.726.104 cO phan, mnh giá mt cO phAn là 
10.000 dOng. 

TOng sO nhân viên cUa TOng Cong ty tai  ngày 30 thang 06 näm 2021 là: 616 ngi.rOi (tai ngày 01 tháng 01 näm 
2021 là: 580 ngixOi). 

Llnh virc kinh doanh 

Hoat dông chliTh cUa TOng Cong ty và các Cong ty con là thi cong và xây lap các cong trinh. 

Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dOng kinh doanh cUa TOng Cong ty chU yau là: 

San xuat, kinh doanh và xây dmg theo quy hoach, k hoach phat trin xây dmg cUa Nhà rnrOc bao gOm 
các lTnh vrc thi cong và lap dt thi& bj may mOc; 
TOng thu EPC xây dmg các cong trinh dan ding, cong nghip, giao thong, thüy lçii, buu din, cong trinh 
k thut ha tang do thj và khu cong nghip, cOng trinh dixO'ng dày tram bin th; 

tu xây dimg các cong trinh bao gOm: cong nghip (thOy din, nhit din, xi mang, hOa dau, giáy và 
thép), dan d,ing, giao thong, thUy lvi, cap thoát nuOc và ha tang k thuat  do thj; 
Kinh doanh bat dông san, du lich, l hành, khách san,  nhà hang và khu vui chai giài tn; kinh doanh 4n 
tãi hang hOa và các thiat bj siêu truOng, siêu tr9ng, cho thue thiat bj thi cOng vn tài; 
Tu van xây dmg, tOng thau toàn bô hoc môt phan cUa di,r an dau tu các cong tnlnh Cong nghip, dan 
th,ing và ha thng k9 thuat nhu: 1p  di,r an, thit k (chi hoat dng trong pham vi linh virc ngành ngh dang 
ks') và 1p tOng di,r toán, tu van giãm sat, quàn l' dir an, cung cAp thiat bj cong ngh và diAu khiM 
dng; 
Thit k& chA tao  thiAt bj và gia cong kt cAu thép cho càc cong trinh Cong nghip, dan ding; 

DOng mOi và sra chüa càc loai tàu, thuyAn 4n tài duO'ng sOng, thrOng biAn; 
KiAm tra, thf nghim, hiu chinh thit bj din, h thOng diu khin tr dng, h thOng cho càc dày chuyan 
cOng ngh, giám sat, kim tra chat hrcing các mOi han và tfnh cci l cUa 4t 1iu; 
Dào tao  cong nhân k9 thut các ngành ngha da phiic v,i nhu cAu san xuAt cUa TOng COng ty và ngoài xâ 
hOi, dao tao  nâng cao Va cap chU'ng chi cho thy han, dào tao  và thc hin vic thra lao dng Vit Nam 
(trong và ngoài TOng Cong ty) di lam vic cO thOi han tai nuOc ngoài; 
Kinh doanh, san xuAt 4t tu, may mOc, thit bj, phv tUng, tu lieu san xuAt, tLr 1iu tiêu dung, nguyen phi 
1iu san xuAt, tieu dung, day chuyn cong ngh - tr dng hOa, hang tiêu dUng, phixong tin 4n tãi, lam dai 
l' tiëu thi cho cac hang trong và ngoài nuOc các mt hang phic vi san xuAt và tiêu dung theo quy djnh 
cUa phàp lut. 
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TONG CONG TV LAP MAY VlT NAM - CTCP 

só 124, Du0ng Minh Khai, Qun Hal Ba Trung, Báo cáo tài chInh hQp nhât giUa niên d 
Ha NOi,  Vit Nam Cho kS'  k toán tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021  

Chu k5' san xut, kinh doanh thông thuOng 

Chu k' san xut, kinh doanh thông thirông cüa Tng Cong ty duc thrc hin trong thai gian không qua 12 
tháng, ngoi trir mt s hang  mi,ic cOa cong trinh dc thii cUa hoat dOng  xây lap, dâu tix bat dng san cO th&i 
gian trên 12 tháng. 

Cau triic Tp doän 

Ting Cong ty cO các cong ty con duqc hqp nhat báo cáo tài chlnh ti th&i dim 30/06/2021 bao gm: 

T' 1 T' l quyn Hoat dng kinh doanh 
Ten cOng ty Dja chi Icii ich biu quyt chlnh  

Cong ty TNI-IFI Lilama South East Brunei 99,00% 99,00% Xây lap 
Asia SDNBHD 
Cong ty C ph.n Lilama 5 Thanh HOa 5 1,00% 5 1,00% Xay 1p 

Cong ty C phAn Lilama 7 Dà Nng 51,00% 51,00% Xây lap 

Cong ty C phân Ca khf Lap may Ninh Blnh 51,00% 51,00% Xây lap 
Lilama 

Cong ty C phan Tix van Quc té Ha Nôi 60,00% 60,00% Tu van thit k các nhà 
LHT may cong nghip 

Tong Cong ty cO các cong ty lien kt dUQC hQ'p nhat báo cáo tài chlnh ti thO'i dim 30/06/2021 bao 
gm: 

Ten cong ty Dja chi 
T l T l quyn 

lqi Ich biu quyt 
Hoat dng kinh doanh 

chInh 

Cong ty C6 phAn Lilama 10 Ha Nôi 36,00% 36,00% Xây lap 

Côngty C6 phan Lilama 18 TP. H ChI Minh 36,00% 36,00% Xây lap 

Cong ty C phAn Lilama 69.1 Bc Ninh 41,10% 41,10% Xây lap 

Cong ty C6 phan Lilama 69.3 Hãi Dixcmg 36,00% 36,00% Xây lap 

Cong ty C phan Tir v.n Thit k Ha Ni 45,45% 45,45% Tir vn thit k 
Xây drng và Cong ngh Lilama 
Cong ty C phan Lilama 45.3 Quãng Ngài 40,83% 40,83% Xây lap 

Cong ty C phan Lap may - Thi 
nghim Ca din 

Ha Ni 36,18% 36,18% ThI nghim kim tra cac 
day truyn cong ngh 

Cong ty C phan Lilama 45.1 TP. H Chi Minh 36,00% 36,00% Xây lap 

Cong ty C phan Lilama 45.4 Dng Nai 35,06% 3 5,06% Xây lap 

COng ty C phan Bat dung san Ha NOi 27,93% 27,93% Kinh doanh bat dng san 
Lilama 

2 . CHE Q vA CHINH SACH KE lOAN AP D1JNG T1 TONG CONG TY 

2.1 . Ky k toán, do'n vl tin t sü duing trong k toán 

KS' k toán nam ccia Tang COng ty theo näm dtrcmg ljch bat dau tr ngày 01/01 va k& thüc vào ngay 3 1/12 
hang näm. 

Dan vj tin t s& dmg trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND). 

13 



TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

s6 124, DuOng Minh Khai, Qun Hai Ba Tnrng, Báo cáo tãi chinh h9p nht giUa niên d 
Ha NOi,  Vit Nam Cho k'k toán tr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021  

2.2 . Chuan mic và Che dç ke toán áp dung 

C/is do ki toán áp dung 

Tng Cong ty ap ding Ch dO K toán doanh nghip ban hành theo Thông tir s6 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 cCia BO Tài chInh, Thông tir s6 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/20 16 cOa BO Tái chinh v vic si'ra 
dM, b6 sung mOt  s diu cOa Thông tu s6 200/2014/TT-BTC và Thông tu s 202/2014/TT-BTC huâng dn 
Phtrcyng pháp 1p và trinh bay báo cáo tài chinh hcrp nht. 

Tuyên ha va viêc tuán thz Chudn mwc ka toán va C/ia d(5 k toán 

Tng Cong ty d áp ding các Chun mrc k toán Vit Narn và các van bàn huóng dn Chuán mrc do Nhà 
nuâc d ban hành. Các Báo cáo tài chfnh ducc lap và trinh bay theo dUng mi quy djnh cUa Umg chun m%rc, 
thông tu hiràng dn thi,rc hin Chu.n mvc  và Ch dO k toán doanh nghip hin hành dang áp diing. 

2.3 . Co s& 1p Báo cáo tài chinh hçp nht 

Báo cáo tài chinh hp nht gina niUn dO cUa T6ng Cong ty duqc Ip trên ca s hqp nht Báo cáo tài chinh 
riêng gilla nien dO cUa Tang Cong ty và Báo cáo tài chinh gitta niên dO cUa các Cong ty con do Tng Cong ty 
kim soát (các cong ty con) duçic Ip  cho  kS'  ké toán tfr ngay 01/01/202 1 dn ngày 30/06/2021. Vic kim 
soát dt ducic khi Tng Cong ty có khà nang kim soát các chInh sách tài chfnh và hot dOng  cUa các cong ty 
nhn du tir nhm thu duqc lçri ich tir hoat dOng  cUa các Cong ty nay. 

Tong Cong ty Lp May Vit Nam - CTCP duc thanh 1p trUn ca sâ CO phAn hóa TOng Cong ty Lap may 
Vit Nam - Cong ty TNFIH MTV theo quyt djnh sO 1036/QD-TTg ngay 10/07/20 15 cUa Thu TirOng Chinh 
phU v phU duyt phirirng an cO phn hóa TOng Cong ty Lap may Vit Nam. Dn thii dim phát hãnh báo 
cáo nay, các cong viêc lien quan dn quyt toán cO phan hóa dang duçrc tip ti,ic thc hin và TOng Cong ty 
chira nh.n di.rçrc quyt dlnh  cUa Ci quan cO thm quyOn v phU duyt quyt toán giá trj vOn hOa N1ia niróc tai 
ngày chtnh thirc chuyn thành cOng ty CO ph.n. 

Báo cáo tài chinh cUa các cong ty con ducic áp d%ing các chInh sách ké toán nht quán vài các chlnh sách k 
toán cUa TOng Cong ty. Trong trithng hcrp cn thiOt, Báo cáo tài chInh cUa các Cong ty con ducic diOu chinh 
d dam bào tInh nhat quán trong các chinh sách kO toán duçic áp ding tai  TOng Cong ty và các cong ty con. 

Các sO dir, thu nhp và chi phi chU yu, k cã các khoán lai hay 10 chira thi,rc hin phát sinh t'r các giao djch 
nOi bO di.rçic lo?i trr khi hcip nht Báo cáo tài chInh. 

Lçri Ich cza c dong khong kiSm soát 

Li Ich cUa các cO dông không kim soát là phân lçii Ich trong lâi, hoac 10, và trong tài san thuan cUa cong ty 
con khOng dircirc nm gitt bâi TOng Cong ty. 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP 

S 124, Dismg Minh Khai, Qun Hai Ba Tnmg, Báo cáo tài chInh hçp nht giUa niên d 
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2.4 . Co s& chuyn di báo cáo tài chfnh cüa cong ty con 

Cong ty TNHH Lilama South East Asia BHD - Cong ty con cCia Tng Cong ty 1p báo cáo tài chinh theo 
ding DO Ia Brunei (BND). Cho mic dich 1p báo cáo tài chinh hqp nh& cho kS'  k toán tr ngay 01/01/2021 
dn 30/06/2021 cOa Tang Cong ty theo 1ut djnh ti Vit Nam. T6ng Cong ty d thrc hin chuyn di báo 
cáo tài chinh cüa Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD cho k' k toán tir ngày 01/01/202 1 dn 
30/06/2021 duçrc 1p bang Do la Brunei (BND) sang D6ng Vit Nam (VND) theo nguyen tc sau: 

- Tài san và nç phai trã thrcrc quy djnh d61 ra Dng Vit Nam theo t' giá giao djch thrc t cu6i nm là t giá 
chuyn khoãn cCia ngân hang thuong mai  ncri doanh nghip thrO'ng xuyên có giao djch tai  thai dim Ip báo 
cáo; 

- V6n gop cUa chU s& hItu thrqc quy di ra Ding Vit Nam theo t giá giao djch thrc t tai  ngay gop v6n; 

- Lcri then  sau thus chia phân ph& phát sinh sau ngày dâu tu thrçic quy di ra Dng Vit Nam bang cách tinh 
toán theo các khoãn mic cOa Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh; 

- Các khoàn mic thuôc Báo cáo két qua hot dng kinh doanh và Báo cáo km chuyén tién t duçrc quy di ra 
Ding Vit Nam theo t gia giao djch thi1rc té t?i  thi diem phát sinh giao djch. TrLrmg hçp t' giá bInh quân 
k' ké toán xp di vài t giá thrc té tai  th&i diem phát sinh giao djch (chênh lch không vuçrt qua 3%) thl cO 
the áp dung theo t' giá blnh quân. 

Chênh lch t giá phát sinh khi chuyén di Báo cáo tài chlnh dtrqc 1p bang dng ngoi t sang Ding Vit 
Nam ducrc ghi than trên chi tiêu "Chênh lch giá hi doái" - M s6 3 17 thuc phan V6n chO sO hflu cüa 
Bang can di ké toán hcrp nhat. 

2.5 . Cong ci tài chlnh 

Ghi nhin ban ddu 

Tài san tài chmnh 

Tài san tài chlnh cOa Tng Cong ty bao gm tiM và các khoãn tuang throng tiM, các khoãn phãi thu khách 
hang và phài thu khác, các khoãn cho vay. Tai thOi diem ghi nhn ban du, tài san tài chlnh ducic xác djnh 
theo giá mualchi phi phát hành cong  các chi phi phát sinh khác lien quan trirc tip dn vic mua, phát hành 
tài san tài chlnh do. 

Nq phai trà tài chfnh 

Nq phái trà tài chinh cOa Tóng Cong ty bao gm các khoàn vay, các khoàn phái trá nguOi ban và phai trã 
khác, chi phi phai trá. Ti thai diem ghi nhãn lan dau, các khoàn n phai trà tài chfnh duqc xác djnh theo giá 
phat hành cong các chi phi phát sinh lien quan tric tip dn vic phát hành nq phài tra tài chInh do. 

Giátr/saughinhçn ban ddu 

Hin tai  chua có các quy djnh ye dánh giá li Cong Ci tài chfnh sau ghi nhn ban dM. 
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2.6 . Các nghip vi bng ngoi t 

Các giao djch bang ngoai t trong kS'  ké toán duçic quy di ra ding Vit Nam theo t giá thirc té tai  ngay giao 
djch. T' giá giao djch thi,rc t nay dtrcic xác djnh theo nguyen tc sau: 
- Khi mua bàn ngoai t: là t' giá thrçic quy djnh trong hcTp dng mua, bàn ngoi t gic1a Tang Cong ty và 

ngân hang thirong mai; 
- Khi ghi nhn nçi phái thu: là t' giá mua cüa ngân hang thirong mai  ncyi T6ng Cong ty chi djnh khách hang 

thanh toán tai  thyi dim giao djch phát sinh; 
- Khi ghi nhân no phài trà: là t' giá bàn cüa ngân hang thuong mai  ncii Tng Cong ty dr kin giao djch tai 

th&i dim giao djch phát sinh; 
- Khi mua sam tài san hoc tharth toán ngay bang ngoai t: là t' giá mua cüa ngan hang thrcng mai  ncci 

T6ng Cong ty thc hin thanh toán. 

T giá giao djch thrc th khi dánh giá la  các khoãn mic tin t cO gc ngoi t tai  thci dim 1p Báo cáo tài 
chInh hcip nMt ducic xác djnh theo nguyen tc: 
- Dói vâi khoán mi,ic phân '°a  là tài san áp di,mg t giá mua ngoi t cüa ngân hang thi.rcmg mai  noi Tng 

Cong ty thi.rng xuyên cO giao djch; 
- Dói vâi tin gi ngoai t: áp dung t giá mua cUa chlnh ngân hang noi Tng Cong ty ma tài khoãn ngoai 

t; 
- Di vài khoãn mi,ic phân loai là nç phãi trâ: áp ding t" giá bàn ngoi t cüa ngân hang thtrcmg mai nai 

T6ng Cong ty thtRmg xuyên có giao djch. 

Tat Ca các khoàn chênh lch t' giá thi,rc t phát sinh trong kS'  và chênh 1ch do dánh giá lai  s6 du các khoãn 
mvc tin t có g6c ngoai t cu6i k' duçrc hach toán vào kt qua hoat dng kinh doanh cUa k' k toán. Trong 
dO 1i chênh loch t gia do dánh giá 1a  s6 dr cu6i kS'  cüa các khoãn mic tin t cO g6c ngoi t không thrcrc 
sf1 ding d phân ph6i lqi nhun hoc chia c tfrc. 

2.7 . Tin và các khoãn tu'ong du'o'ng tin 

Tin bao gm tin mt tai  qu9, tin gfri ngân hang không k'j' han. 

Các khoán tuong throng iin là các khoãn du tu ngân han  cO thii gian thu hi khOng qua 03 tháng k ttr 
ngày dau tir, cO tinh thanh khoàn cao, cO khã nng chuyn di d dàng thành các hrcmg tin xác djnh và 
khOng cO thiu riM ro trong chuyn di thành tin. 

2.8 . Hqp nhat kinh doanh và lQ'i th thuong mi 

Lçii th thirong mal  phát sinh tfi hçrp nhat kinh doanh thrcic ghi nhn ban dau theo già gc, là phn chênh Ich 
gitta giá phi hçrp nhat kinh doanh so vOi phn sf1 httu cUa ben mua trong giá trj hçrp 1' cüa tài san, nçi phài trá 
cO th xác djnh duc và các khoãn n tiam tang d ghi nhn. Nu gia phi hp nht kinh doanh thap hon giá 
trj hp l cüa tài san thu.n cüa ben bj mua, phan chênh lch dO së duc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat 
dng kinh doanh hqp nhat. Sau ghi nhn ban dau, lçii th throng mai  duçic xác djnh giá trj bang nguyen giá 
trfr di giá trj phân b lüy k. Lqi the thuong mai  thrqc phân bó theo phuong phap di.rf1ng thâng trong thôi gian 
hQu fch dirqc irOc tfnh là 10 näm. Djnh k' COng ty mc phâi dành giá t6n that 19i the thuong mai tai cong ty 
con, neu cO bang chf1ng cho thay s6 lqi the throng mai  bj t6n that Ian hon s6 phân b hang nàm thi phân b 
theo s6 lçri the thuong mai  bj thn that ngay trong näm phát sinh. 
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2.9 . Các khoãn dn tu tài chlnh 

Các khoán ddu tu ndm gii dn ngày dáo hqn bao g6m: Các khoãn tin gi'ri ngân hang cO k' han  (bao gm 
cã các Ioai tin phMu, k' phiu), trái phiu, c phiu ru dai bn phát hành bat buc phái mua Iai tai thai dim 
nhat djnh trong tucmg lai, các khoãn cho vay,... thrcic nam gift dn ngày dáo han  vài mc dich thu Iài hang k' 
vá các khoãn dAu tr nam gift dn ngày dáo han  khác. 

Trong Báo cáo tài chIrth hp nht gifta niên d các khoãn du tix vào cong ty lien kt ducic k toán theo 
phi.rang pháp von chO s hftu. Theo phircng pháp vOn chU sà hftu, khoán dau tu thrqc ghi nhn ban du trén 
Bang can dOi k toán hçrp nMt theo giá gOc, sau dO dtrcic diu chlnh theo'nhctng thay dOi cOa phn so hftu cUa 
Ip doàn trong gia trj tài san thuAn cUa cong ty lien kt sau khi mua. Lçi the thtrang mai  phát sinh tfr vic 
du ttx vào cong ty lien ket duçrc phãn ánh trong giá tn cOn lai  cüa khoán du tu. Ttp doàn không phân bO Içi 
the thtxng mai  nay ma hang nàm thLrc hin dánh giá xem lçi the thucmg mai  cO bj suy giám giá trj hay 
không. 

Phn sO hltu cüa nhà dAu tu trong lcii nhun (1) cüa cong ty lien két sau khi mua ducc phãn ánh trên báo cáo 
A • A . ket qua kmh doanh hqp nhat và phan sO hflu cua nhà dau ti.i trong thay doi sau khi mua cua các qu' cua cong. 

ty lien ket duqc ghi nhn vào các qu. Thay dOi lüy ke sau khi mua &rqc dieu chinh vào giá trj cOn lai  cüa 
khoãn dâu tix vào cong ty lien két. CO tOc nhn duqc tO cong ty lien ket ducc cn tth vào khoán dAu tu vào 
cong ty lien ket. 

Báo cáo tài chinh cOa cong ty lien ket duçic 1p cüng kS'  vOi Báo cáo tài chfnh hcip nhat cOa Ip doàn và sü 
dung các chinh sách ke toán nhat quán vOi Tp doàn. Các dieu chinh hçrp nhat thIch hçp d &rcrc ghi nh.n de 
dam báo các chlnh sách ke toán duqc áp di,ing nht quan vOi Tp doàn trong truOng hqp cn thiet. 

Du phOng giâm giá các khoàn du ttr di.rcrc 1p vào thOi diem cuOi k5' ci,i the nhu sau: 

DOi vOi khoán du tu n&m gift lâu dài (không phân loai là chüng khoán kinh doanh) và không cO ãnh 
hirOng dáng ke d6i vOi ben duçic du tu: neu khoàn du tu vào cO phieu niem yet hoc giá trj hqp l' can 
khoán dau tu &rçic xác djnh tin cay thl vic 1p  dir phOng dra trén giá frj thj truOng cUa cO phieu; nêu 
khoán dau tir không xác djnh ducc giá trj hcrp 1 ti thOi diem báo cáo thl vic 1p  dir phOng cn cr van 
Báo cáo tài chfnh tai  thi diem trfch 1p di,r phOng cüa ben ducic du tu. 

D6i vOi các khoãn du tu nam gift den ngày dáo han:  can cü khã nang thu h6i de 1p dr phOng phãi thu 
khO dOi theo quy djnh cUa pháp lust. 

2.10 . Các khoán nq phãi thu 

Các khoàn phãi thu duqc theo dOi chi tiet theo k' han  phài thu, d6i tung phâi thu, loai nguyen t phái thu, 
va các yeu tO khác theo nhu cu quán 1' cUa TOng Cong ty. Các khoán phài thu dixqc phân ba1  là ngân han 

va dài han  trên báo cáo tài chInh hp nht gifta niên d can cO k' han  cOn  1a  cüa các khoán phái thu tai  ngay 
báo cáo. 

Di,r phOng nq phái thu khO dOi duc trich 1p cho các khoàn: n phãi thu qua han  thanh toán ghi trong hp 
dOng kinh te, các khe uOc vay nq, cam ket hqp dOng hoc cam ket nq và n phài thu chua den han  thanh toán 
nhung khO cO khà nàng thu hOi. Trong do, vic trich 1p dr phOng n phài thu qua han  thanh toán duc can 
cO vào thai gian trà n gOc theo hçp dOng mua ban ban dau, khOng tInh den vic gia han  n gifta các ben và 
nq phâi thu china den han  thanh toán nhung khách n d lam vào tlnh trng phá san hoc dang lam thu tic 
giái the, mat tich, bO trOn. 
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2.11 .Hàngtnkho 

Hang tn k]io duçc ghi nhân ban du theo gia g6c bao gm: chi phi mua, chi phi ch bin và các chi phi lien 
quan trirc tip khác phát sinh d có dtrcc hang tn kho a dja dim và trng thai ti thai dim ghi than  ban 
dâu. Sau ghi nhan ban du, tai  thyi dim lap  Báo cáo tài chfnh nu giá frj thun có th thi,rc hin dtrqc cCa 
hang tn kho thp hon giá gc thI hang thn kho thrçic ghi than  theo giá trj thun có th thi,rc hin thrqc. 

Giá trj hang thn kho disçic xác djnh theo phumg pháp giá dich danh. 

Hang thn kho &rcic hach  toán theo phucing pháp ke khai thixmg xuyén. 

Phuxmg pháp xác djnh giá trj san phm dâ dang cui kS':  Chi phi san xut kinh doanh dâ dang &rcic tp hcip 
theo trng cong trinh chi.ra hoàn thành hoc chiia ghi nhan doanh thu, tticing üng vài khói lucmg cong vic con 
do dang cuói ks'. 

Dr phang giãm giá hang tn kho ducrc 1p vào thii dim cuói k' là s6 chênh 1ch gina giá göc cUa hang tn 
kho IOn han giá frj thuAn có th thi1rc hin dixcrc. 

2.12 . Tài san c djnh, Tài san c6 djnh thuê tài chinh 

Tài san c dinh hüu hInh, tài san c djnh vô hinh duqc ghi nhan  ban du theo giá gc. Trong qua trinh sir 
dung, tai san c6 djnh hUu hlnh, tài san c djrth vô hlnh &rçYc ghi than theo nguyen gia, hao mOn 1u5 kê và giá 
trj cOn 1i. 

Tài san c6 djnh thuê tài chinh &rçic ghi nhan nguyen giá theo giá trj hçip l hoc giá frj hin ti cüa khoãn 
thanh toán tin thuê t6i thiu (trirmg hqp giá trj hçip l' cao han giá trj hi4n ti cUa khoãn thanh toán tin thuê 
tii thiu) cOng  các chi phi tri,rc tip phat sinh ban du lien quan dn hot dung thuê tài chInh (khong bao gm 
thud GTGT). Trong qua trinh sCr ding, tài sari c djnh thuê tài chlnh dtrcic ghi nhan theo nguyen giá, hao mOn 
lu' ké và giá trj cOn 1i. Khu hao cia tài san c6 djnh thuê tài chinh &rcic trich cn cCr theo thii gian thuê 
theo hcip dng và tinh vào chi phi san xut, kinh doanh, dam bão thu h6i dü vn. 

Khu hao tài san có djnh &rçic trIch theo phucing pháp drnmg thng vOi th&i gian khu hao duçcc ixOc tinh 
nhu sau: 

Nhà cOa, vat  kin trüc 04 - 40 fläm 

May mOc, thit hi 03 - 15 nAm 

Phrong tin van  tãi, truyn dn 03 - 20 nàm 

- Thit bj, di,ing cv quán I' 03 - 08 näm 

Tài san c dinh khác 03 - 10 näm 

Quyn sü dung dat Khong trich khu hao 

Phan mm quãn i 03 - 05 nAm 

2.13 . Chi phi xãy dirng c0 bàn dO dang 

Chi phi xay ch,mg cci bàn dO dang bao gm tài san có djnh dang mua sm và xây dirng ma chua hoàn thành tai 
ngày k& thüc k' ka toán näm và duçic ghi than  theo giá góc. Chi phi nay bao g6m các chi phi v xây d%mg, 
1p dt may móc thit bj và các chi phi trirc tip khác. 

2.14 . Thue hoyt dQng 

Thue hot dOng  là loai hInh thuê tài san c6 djnh ma phn IOn rCi ro và lçii fch gn 1in vOi quyan sO hctu cüa 
tài san thuOc v ben cho thuê. Khoàn thanh toán duOi hlnh thOc thué hot dng ducic hch toán vào báo cáo 
kat qua hoat dong kiiTh doanh theo phuang pháp thrOng thng dira tren thai hn thuê hot dOng. 
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2.15 . Chi phi trã truóc 

Các chi phi d phát sinh lien quan dn k& qua hoat dng san xut kinh doanh cOa nhiu k5' k toán diicic hach 
toán vào chi phi trà trirâc c1 phân b dAn vào k& qua hoat dng kinh doanh trong các kS'  k toán sau. 

Vic tinh va phân b chi phi trã tnrOc dài han  vào chi phi san xuAt kinh doanh trng kS'  k toán duc can c 
vào tinh chAt, mirc d tüng loai chi phi d ch9n phuong pháp và tiêu thc phân b6 hp 1'. 

Các loai chi phi trã truâc cOa COng ty bao gm: 

Chi phi dAt trã truOc bao gm tin thue dAt trã truàc, k cá các khoãn lien quan dn dAt thuê ma Cong ty da 
nhân dtrcc gi&y chüng nhn quyn sir dvng  dAt nhtmg không dU diu kin ghi nhn tài san c6 djnh vô hlnh 
theo Thông tix s6 45/2013/TT-BTC do B Tài chinh ban hành ngày 25 tháng 4 nm 2013 hi.róng dAn ch dO 
quàn 1, str ding và trich khAu hao tài san c djnh và các chi phi phát sinh khác lien quari dn vic dam bão 
cho vic sr ding dAt thue. Các chi phi nay duqc ghi nh.n vào báo cáo kt qua kinh doanh riêng gitta niên dO 
theo phucmg pháp dumg thâng dra ti-en thii han  cOa hccp dng thuê dAt. 

Cong ci,i và ding cil bao gm các tài san ma Tng Cong ty nm girt d sr ding trong qua trinh hoat dng 
kinh doanh bmnh thuing, viii nguyen giá ccia mi tài san thAp han 30 triu d6ng và do dO không dO diu kin 
d ghi nh.n là tài san c6 djnh theo quy djnh hin hành. Nguyen giá cong ci ding ci dircic phân b theo 
phuang pháp &rmg thng trong th?yi gian ti 1 näm dn 3 näm. 

Chi phi trã truàc khác thrçic ghi nhn theo nguyen gia và &rc phân b theo phixang pháp thràng thâng trong 
thxi gian hitu ding tii- 1 näm dn 3 näm. 

2.16 . Các khoän ncr phái trã 

Các khoãn nq phai trá ducc theo dOi theo k' han  phâi trà, d6i ti.rçmg phãi trã, ba1  nguyen t phãi trã và các 

yu t6 khác theo nhu cAu quàn 1 cUa Tang Cong ty. Các khoán phai ti-a dircc phân loai ngân han  và dài han 

trén báo cáo tài chinh hcip nhAt gifta nien dO can cr theo k' han  cOn  lai  ciia các khoàn phãi trà tai  ngày báo 

cáo. 

2.17 . Vay và nç phái trã thuê tài chinh 

Giá trj khoán nç phài trà thuê tài chinh là tng s6 tièn phãi trã thrqc tinh bng giá trj hin tai  cüa khoãn thanh 

toán tiM thuê tói thiM hoc giá trj hcp l' cOa tài san thuê. 

Các khoãn vay và nq phãi trà thué tài chinh duçic theo dOi theo tirng d6i trcrng cho vay, tirng kh i.rOc vay nq 

và k' han  phãi trã cOa các khoan vay, nçi thuê tài chinh. Tru?mg hçip vay, nç bAng ngoai t thi theo dOi chi 

tit theo nguyen t. 

2.18 . Chi phi di vay 

Chi phi di vay thrqc ghi nhn vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong k' khi phát sinh, trr chi phi di vay lien 
quan tri,rc tip dM viOc dAu tu xay dmg hoäc san xuAt tài san di dang di.rqc tinh vào gia trj cOa tài san dO 

(dtxçyc v6n hoá) khi có dCi các diM kin quy djnh trong ChuAn mi,rc K toán Vit Nam so 16 "Chi phi di vay". 

Ngoai ra, d6i vài khoàn vay riêng phic vi viOc xây di,mg tài san cO djnh, bAt dng san dAu ttr, lai vay dtrcic 

vOn hOa k cã khi thi gian xây di,rng duâi 12 tháng. 
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2.19 . Chi phi phäi trã 

Các khoãn phãi trã cho hang hOa djch v d nhân dixcic tü ngthi ban hoc da thrqc cung cp cho ngixYi mua 
trong k' báo cáo nhung thixc t chua chi Ira và các khoàn phãi trã khác nhir chi phi 1i tin vay phái trã, chi 
phi trIch trirOc các di,r an và các khoãn chi phi phãi trà khác... ducic ghi then vào chi phi san xut, kinh doanh 
cüa kS'  báo cáo. 

Vic ghi nhn các khoãn chi phi phãi trá vào chi phi san xu&, kinh doanh trong kS'  thrçic thrc hin theo 
nguyen tc phU hçp gica doanh thu và. chi phi phat sinh trong kS'.  Các khoãn chi phi phái trá s &rçc quyét 
toán vài s6 chi phi thrc t phát sinh. S chênh 1ch gitta s trIch tnrOc vã chi phi thrc t ducic hoàn nhp. 

2.20 . Các khoãn dii phông phãi trã 

Các khoãn du phông phài trá chi dircc ghi nhn khi thôa m.n các diu kin sau: 

Tng Cong ty có nghia V%1 ncj hin tai  (nghia vi,i pháp 1 hoc nghia vi lien dài) do két qua tr mt si,r kin 
d xãy ra; 

Su giãm süt v nh0ng Iqi ich kinh té có the xãy ra dn den vic yêu cAu phãi thanh toán nghia vii nq; 

Dira ra dircc mt uOc tInh dáng tin cy ye gia tn cUa nghTa vi nq do. 

Giá trj &rçlc ghi nhân cUa mt khoán dr phông phãi trá là giá trj dircc irOc tinh hcip 1' nhât v khoãn tin s 
phâi chi dé thanh toán nghia vi nç hin tai  ti ngay kt thOc k' ké toán. tiOH 

Chi nhitng khoãn chi phi lien quan dn khoãn dr phông phài trã d 1p ban du mO'i dircic bü dp bang khoàn C 
dii phang phãi trá do. 

Du phOng bào hành cong trinh thrcic trich lap tr3% den 5% giá trj cong trinh di,ra trén dc dim cUa trng 

cong tninh và dánli giá cua Ban Tong Giám doc ye then gian và chi phi bão hành thi,rc te. 

Du phông phài trà ducc ghi nhân vào chi phi san xut kinh doanh cüa k' ké toán. Khoãn ch&ih 1ch gitta s 

dir phông phai trà d 1p a k' k toan truàc chua sir ding hét kin hon so dr phöng phài trã 1p i k' báo cáo 
duçic hoàn nhp ghi giãm chi phi san xut, kinh doanh trong k' tnt khoãn chênh lch Ian han cUa khoãn dii 

phang phai trã ye bào hánh cOng trinh xay 1p ducic hoàn nhp vào thu nhp khác trong kS'. 

2.21 . Doanh thu chua thtrc hin 

Doanh thu chira thrc hin gm doanh thu nhn trirOc nhir: sO tin cüa khách hang dA trã trtrâc cho mt hoc 

nhiu k' ké toán v cho thue tài san. 

Doanh thu chira thijc hin duçic két chuyén vao Doanh thu bàn hang va cung cp djch vi,i theo sO tin dirqc 

xác djnh phü hcip vâi tirng k' k toán. 
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2.22 . V6n chü sr hüu 

Vn du tu cUa chU sâ httu &rcYc ghi nhn theo s6 v6n thi,rc gop cüa chü sâ h1u. 

Vn khác thuc V6n chO sâ httu phãn ánh s6 vn kinh doanh dirqc hlnh thành do b sung tr kt qua hoat 
c1ng kinh doanh hoc do duqc tang, biu, tài trçl, dánh giá 1a  tài san (nu &rcic phép ghi tang, giãm Vn dâu 
tiicüachsâhQu). 

Chénh lch dánh giá 'a  tài san dirçic phãn ánh trong các trtrOig hcip: khi cO quyt djnh cüa Nba ntrOc v dánh 
gia lai  tài san, kiii thçrc hin c phân hóa doanh nghip Nhà nuàc, và các tnrOng hcp khác theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

Lcii nhun sau thus chi.ra phãn phi phàn ánh kt qua kinh doanh (läi, 1) sau thug thu nhp doanh nghip và 
tinh hlnh phân chia lqi nhuân hoc xCr 1' l cüa Tng Cong ty. Vic phân ph6i lcñ nhun duqc thrc hin khi 
Tng Cong ty có li nhun sau thu chua phân phi khong vlWt qua mIc li nhun sau thud chixa phân phói 
trén Báo cáo tài chinh h?p  nht sau khi da ba1  trcr ãnh hthng cUa các khoãn lai do ghi nhn ttr giao djch mua 
giá ré. Li nhun sau thud chua phân ph6i có th duc chia cho các nhà dAu tix dra trén t' l gop v6n sau khi 
thrçc Dai  hi dng c dông và sau ldü da trich 1p  các qu5 theo Diu l Tng Cong ty và các quy djnh cüa 
pháp lut Vit Nam. 

Tng Cong ty trIch 1p các qu sau tr li nhun thun sau thud thu nhp doanh nghip cUa Tng Cong ty 
theo dênghi cua HQI dong quan tn và drac các c dong phê duyet tai Dai hQl dong co dOng thu6ng nien 

- Quy dâu tix phat trien: Quy nay duqc trich 1p nhäm phic vi viçc mci rung hoat d9ng hoc du tu chieu 
sâu cCia Tng Cong ty. 

- Qu khen thirOng, phüc lqi và Qu khen thuâng Ban diu hánh: Qu nay duqc trich 1p d khen thu&ng, 
khuyn khlch 4t chit, dem 'a  lçii Ich chung và nâng cao phüc lqi cho cong nhân viên và thrqc trinh bay 
nhu mt khoán phái trà trén Bang can d6i k toán. 

C trc phãi trã cho các c dong duqc ghi nhn là khoãn phài trã trén Bang Can di ké toán cüa Tng Cong ty 
sau khi cO thông báo chia c tüc cüa Hi dng Quãn trj Tng Cong ty và thông báo ngày ch& quyn nhn c 
ttrc cCia Trung tam Luu ky" chi'zng khoán Vit Nam. 

2.23 . Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang dtrçic ghi nhn khi dng thyi thôa man các diu kin sau: 

Phn Ian rüi ro và Içii ich gân 1in vài quyén sâ httu san phm hoc hang hOa cIA &rçic chuyn giao cho 
ngLIi mua; 

T8ng Cong ty không con nm gi quyn quãn l' hang hóa nhu ngi.ri sâ hu hang hOa hoc quyn kiém 
soát hang hOa; 

Doanh thu dixcic xác djnh tucmg d61 chc chân; 

Tang Cong ty cIA thu dtrçic hoc s thu dixçic li Ich kinh té tir giao djch bàn hang; 

Xác djnh ducic chi phi lien quan dn giao djch bàn hang. 

Doanh thu cung cOp djch vy 

Doanh thu cung cp dich vi ducic ghi than khi déng thai thOa man các diu kin sau: 

- Doanh thu duqc xác djnh t.rcrng d6i chic chân; 

- Co khà nAng thu ducic Içii ich kinh té tr giao djch cung cp djch vi dO; 

- Xác djnh dtxcrc phn cong vic cIA hoàn thành vào ngay 1p Bang can dôi ké toán; 

- Xác djnh duçcc chi phi phat sinh cho giao djch và chi phi dé hoàn thành giao djch cung cp djch vi,i dO. 

Phn cOng vic cung cp dich vu cIA hoàn thành ducic xác djnh theo phixcing pháp dánh giá cong vic hoàn 
thành. 
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Doanh thu hcxp ddng xáy dtng 

Tnthng hçrp hçrp dng xây di,rng quy djnh nhá thu dixcic thanh toán theo giá tn kMi ltxcing thirc hin, khi 
kêt qua thrc hin hqp dng xây dirng ducic xác djnh mt cách dáng tin cy và ducc khách hang xác nhn, 
thI doanh thu, chi phi 1in quan dn hcp dng duçic ghi nhn ttrang irng vâi phn cong vic d hoàn thành 
&rqc khách hang xác nhn trong k' phãn ánh trén hOa dan d lap. 

Doanh thu hoçzt a'5ng tài chInh 

Doath thu phát sinh tir tin 1i, tin ban quyn, c tüc, lçi nhun ducic chia và các khoãn doanh thu hot dung 
tài chfnh khác ducc ghi nhn khi thOa mn dng thii hai (2) diu kin sau: 
- Co khà näng thu duçic lçii Ich kinh t tr giao djch dO; 

- Doanh thu duçic xác djnh tuang d6i chic chân. 

C ttrc, lçxi thun duçic chia ducc ghi nhn khi Tang COng ty thrcic quyn nhn c tirc hoc duçic quyn nhn 
lçii nhun ttr vic gop v6n. 

2.24 . Giá von hang bàn 

Giá vOn hang bàn trong k' dtrçic ghi nhn phü hçip vâi doanh thu phát sinh trong kS'  và dam bão tuân thu 
nguyen t&c than  tr9ng. Các truOng hcrp hao hit vt tu hang hOa vuçrt djnh mirc, chi phi vuçt djnh m(rc blnh 
thu?ing, hang tOn kho bl mt mat sau khi d trr di phn trách nhim cCia tp th, cá nhân cO lien quan,... ducic 
ghi nhn dÀy du, kjp th&i vao gia vOn hang b trong k. 

2.25 . Chi phi tài chInh 

Các khoãn chi phi ducic ghi nhn vao chi phi tai chInh gOm: 

- Chi phi hoc các khoàn l lien quan dn các hoat dng dÀu tu tai chfnh; 

- Chi phi di vay vOn; 

- D,r phOng giàm gia chxng khoán kinh doanh, dir phOng tOn thAt dAu tu vao dan vj khác, khoãn 1 phát 
sinh khi bàn ngoi t, 1 t giá hOi doái... 

Các khoãn trën ducrc ghi nhn theo tOng sO phat sinh trong k' khong bü trir vâi doanh thu hot dng tai 
chInh. 

2.26 . Thu thu nhãp doanh nghip 

a) Tai san thu thu nhp hon lai 

Tai san thu thu nhp hon 1i duçic xác djnh dra trén tOng chênh lch tam  thOi dirçc khAu tth va giá tn duqc 

khAu trr chuyn sang k' sau cUa các khoàn 1 tinh thu va uu dAi thu chira sCr ding. 

Tài san thuO TNDN hon lai  duçic xàc djnh theo thuO suAt thuA TNDN hin hanh (hoc thuO suAt d,r tInh thay 
dOi trong tuang Iai nu vic hoan nhp tài san thud thu nhp hon lai hoac thus thu nhp hoãn Ii phài trà 
nÀm trong th?yi gian thu suAt mOi cO hiu luc), dra trén các müc thud suAt va Iut thus cO hiu Ic vào ngay 
k& thOc kS'  ké toán. 

Tài san thu thu nhp hon lai chi thwc ghi nhn trong pham vi chác chÀn có dO li nhun tInh thus trong 

ttrang lai d chênh lch tam  thai nay cO th sir dmg dtrc. Tai san thuO thu nhp hoân Iai  dirqc ghi giam 

trong phm vi không cOn chc chn là các lçi Ich v thuA lien quan nay së sir ding ducic. 
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b) Chi phi thud TNDN hin hành và Chi phi thud TNDN hon 'ai 

Chi phi thue TNDN hien hành ducyc xác dinh tren cci sc thu nhp chju thue trong ky và thue suat thue TNDN 
trong k' k toán hin hành. 

Chi phi thu TNDN hon lai  thrcic xác dinh trên co sâ s chênh 1ch tam  thai duqc khu trir, s6 chênh lch 
tam thii chju thu và thud suit thu TNDN. 

Khong b trtr chi phi thus TNDN hin hành vâi chi phi thu TNDN hon Iai. 

c) Thud suát thud TNDN kS'  k toán hin hành 

T6ng Cong ty hin dang áp ding mirc thu sut thus TNDN là 20% d6i vâi các hoat dng san xuAt kinh 
doanh có thu nhp chju thu TNDN cho kS'  k toán tr ngày 01/01/2021 dn ngay 30/06/2021. 
Thud suit thu TNDN tai  Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD thrçic áp di,ing theo quy djnh 
cUa ntrâc sâ tai. 

z 2.27 . LAi tren co phieu 

Lài cci bn trén c phiu ducic tInh bang cách chia iqi thun hocl sau thu phân b cho c dông s hthi c 
phieu pho thong cua Tong Cong ty (sau khi dà dieu chinh cho viçc trich lap  Quy Khen thixong, phuc lçn và 
Qu5 khen thuông Ban diu hành) cho s hrcing binli quân gia quyn cOa s6 c phiu ph thông dang luu hành 
trong ki. 

2.28 . Các ben lien quan 

Các ben ducrc coi là lien quan nu ben dO cO khã nng kim soát ho.c cO ánh huâng dang k d6i vâi ben kia 
trong vic ra quyt dinh v các chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben lien quan cOa Tng Cong ty bao 
gm: 

Các doanh nghip trxc tip hay gián tip qua mt hoc nhiu trung gian cO quyn kim soát T6ng Cong ty 
hoc chju si,r kim soát cüa Tng Cong ty, hoc cing chung si,r kim soát vài Tóng Cong ty, bao gm cã 
cOng ty mc, cong ty con và cOng ty lien kt; 

Các cá nhân trrc tip hoäc gián tip nm quyn biu quyt cUa Tng COng ty ma có ãnh huâng dáng k 
di vói Tng Cong ty, nhttng nhân sir quãn l chO ch6t cUa Tng Cong ty, nhftng thành viên mt thi& 
trong gia dlnh cOa các cá nhân nay; 

Các doanh nghip do các cá nhân nêu trén nam tr%rc tip hoc gián tip phan quan tr9ng quyn biu quyêt 
hoc cO ãnh huâng dáng k tOi các doanh nghip nay. 

Trong vic xem xét trng mi quan h cUa các ben lien quan d phc vi cho vic lap  và trinh bay Báo cáo tài 

chInh hcip nhtgiUa niên d, Tng Cong ty chU ' tài bàn chit cUa mói quan h hccn là hinh thirc pháp l cUa 
các quan h do. 

2.29 . Thông tin b phn 

Mt b phn là mt cu phn cO th xác djnh riêng bit cia Tang COng ty tham gia vào vic cung cp các 
san phm hoc djch vi,i lien quan (b phn chia theo hoat dng kinh doanh), hoc cung cp san phm ho.c 
djch vi trong mt mOi truYng kinh th ci th (b phan  diicc chia theo khu vçrc dja l). Mi b phan  nay chju 

rOi ro và thu ducic Iqi Ich khác bit so vài các b phn khác. 

Thông tin bô phân duorc 1p và trinh bay phO hcip vâi chfnh sách k toán áp ding cho vic 1p và trinh bay 
báo cáo tài chlnh cüa Tang Cong ty nhm mvc  dfch d giOp ngi.thi sir ding báo cáo tài chinh hiu r và dánh 
giá ducic tinh hlnh hoat dng cOa Tng Cong ty mOt  cách toàn din. 
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3 . TIEN VA CAC luloAN TU(NG INSUNG TIEN 

30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 

lien mt 2.377.618.156 3.307.332.434 

Tin giri ngân hang không k' han 535.591.481.489 499.324.060.003 

Các khoãn tlicrng throng tin 566.947.907.034 393.247.907.034 

1.104.917.006.679 895.879.299.471 

Tai ngày 30/06/202 1, các khoãn thong dixong tin là tin giri co k' han  tr 01 tháng dn 03 tháng cO giá trj 
566.947.907.034 VND &rçlc gui tai  các ngán hang thucmg mai  vâi lãi suát tai  trng hcip dng tin gri có k$' 
han. 

4 . CAC 1UIOAN DAU T TA! CHINH 

a) Du tu nm giO' dn ngày dáo hn 
30/06/2021 0 1/0 1/202 1 

Giágc Drphàng Giágóc Dphông 

VND VND VND 
Du tix ngn han 

- Tin gri có k' 3.463.000.000 3.463.000.000 
han(*) 

Du ti' dài han 

- Trái phiu 320.000.000 320.000.000 

3.783.000.000 3.783.000.000 

(*) Tai ngày 30/06/202 1, tin gCri cO k' han  là các khoàn tin gCri có k5' han  trên 03 tháng cO giá tn 
3.463.000.000 dng tai  các ngân hang thrcng mai vâi 1i sut theo quy djnh tai  trng hçp dng tin gi'ri cO k' 

han. 
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4 . CAC i1oAN DAU TU' TA! CHINH 
b) Dãu tu gop vn vào Cong ty lien doanh, lien kêt 

30/06/2021 

 

0 1/0 1/202 1 

     

• . T'1élcyi 
Dia chi 

• ich 

 

T 1 
quyen 

biu 
quyét 

 

Giá trj ghi s theo 
phircmg phãp V6n 

chü si htiu 

 

T' l 
Diachi T1lçii quyn 

ich bieu 
quyêt 

 

Giá tn ghi sc theo 
phircing pháp Vn 

chñ sâ hUu 

               

VND VND 
- Cong ty C phn Lilama 45.1 Thãnh ph H ChI Minh 36,00% 36,00% 15.527.759.925 Thành ph H Chi Minh 36,00% 36,00% 15.558.286.946 

- Cong ty C phn Lilama 45.3 Quâng Ngãi 40,83% 40,83% 19.243.878.102 Quãng Ngâi 40,83% 40,83% 19.584.382.577 

- Cong ty C phn Lilama 45.4 Dng Nai 35,06% 35,06% Dng Nai 35,06% 35,06% 

- Cong ty C phAn Bt dQng san HaNOi 27,93% 27,93% 30. 148.24 1.355 HaNOi 27,93% 27,93% 30.127.739.923 
Lilama 

- Cong ty C6 phn Lap may - ml 
nghiém Cu din 

HaNOi 36,18% 36,18% 11.480.132.045 HaNOi 36,18% 36,18% 11.037.893.648 

- Cong ty C phAn Tu van Thit k HaNOi 45,45% 45,45% 959.438.031 HaNOi 45,45% 45,45% 959.438.031 
Xây dung và Cong ngh Lilama 

- Cong ty C phan Lilama 10 HaNOi 36,00% 36,00% 92.154.897.533 HaNOi 36,00% 36,00% 94.366.100.883 

- Cong ty C phAn Lilama 18 Thành ph6 H Chi Minh 36,00% 36,00% 123.749.437.674 Thành ph H ChI Minh 36,00% 36,00% 125.911.278.572 

- Cong ty c6 phan Lilama 69.1 Bc Ninh 41,10% 41,10% 59.428.380.539 BacNinh 41,10% 41,10% 56.377.406.640 

- Cong ty C phan Lilama 69.3 Hãi Duung 36,00% 36,00% 44.849.519.737 Hài Dtrong 3 6,00% 3 6,00% 44.864.855.496 

397.541.684.941 398.787.382.716 
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- Cong ty C phn Ch tao  Giàn khoan Du khi 

- Cong ty C phn PhU M5 Trung Vit 

- Cong ty Co phn ThUy din HOa Na 

- Cong ty C phAn Xi mng Song Thao 

- Cong ty C phAn Xi mang Thang Long 

- COng ty C ph.n Du tir Xây di,rng Lilama 

- Cong ty C ph.n Ci - Din - Môi tru&ng Lilama 

Báo cáo tài chinh hrp nht giva niên d 

Cho k' k toán tr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1 

30/06/2021 0 1/0 1/202 1 

Giá gc Dir phOng Giág6c Dir phOng 

VND VND VND VND 

19.799.036.703 (19.799.036.703) 19.799.036.703 (19.799.036.703) 

2.165.892.592 (32.124.434) 2.165.892.592 (32.124.434) 

85.696.088.606 85.696.088.606 

35.716.560.384 35.7 16.560.384 

16. 169.971.505 (236.724.752) 16. 169.97 1.505 

92.816.340.337 (3.008.044.703) 92.8 16.340.337 

2.863.166.195 2.863. 166. 195 

255.227.056.322 (23.075.930.592) 255.227.056.322 (19.831.161.137) 

TONG CONG TY LAP MAY WET  NAM - CTCP 

St 124, DLrng Minh Khai, Quan Hai Ba Trung, Ha Nôi, Vit Nam 

4 . CAC KHOAN BAU TU' TAI CHINH 
c) Day tir gOp von vào doii v khác 

Tng Cong ty chua xac djnh giá tn hap 1' cOa các khoân du tu tài chInh nay do Chu.n miic K toán Vit Nam, Ch dO K toán doanh nghip Vit Nam china có hi.râng dn ci th 
v vic xac dinh  giá tlj hap 1'. Di vâi cac khoàn du tu dã niêm yt, do các c6 phiu cOa các don vi nhn du tin nay cO kh6i hrçnng giao djch it trên san chng khoán, không có 
tinh thaith khoãn nén Tng Cong ty không xác dinh giá dOng cra tai ngày 31/12/2020 và 30/06/2021 cüa các cong ty nay là giá frj hap 1. 

Dan tv vào don khác 
Ncni thành lap và hoat Hoat dOng  kinh doanli 

Ten Cong ty dong T 1 kn Ich T 1 biu quy& chInh 

- Cong ty C ph.n Ch tao  Giàn khoan DAu khI VOng Tàu 4,03% 4,03% Xây lap 

- Cong ty CO phn Phü M5 Trung Vit Ba Nng 2,00% 2,00% Xây dimg 

- Cong ty C phn ThUy din HUa Na NghAn 3,71% 3,71% ThUy din 

- Cong ty C6 ph.n Xi mäng Song Thao Phü Tho 18,74% 18,74% San xuat xi mang 

- Cong ty C phn Xi mang Thäng Long Quang Ninh 0,71% 0,71% San xuat xi mang 

- Cong ty C phAn DAu tin Xây thmg Lilama HaNOi 15,25% 15,25% Xây dijng và kinh doanh 
bat dng san 

- Cong ty Ct ph.n Ca - Din - Môi truäng Lilama HàNôi 5,64% 5,64% Xü 1, tái cha cMt thai 
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 

S 124, Dithng Minh Khai, Qun Hai Ba Tnrng, Báo cáo tài chlnh hqp nhât giva niên d 

Ha Ni, Vit Nam Cho kS'  k toán tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021  

5 

a)  

. PHAI THU NGAN flN CUA IUIACH HANG 

30/06/2021 0 1/0 1/202 1 

Giá trj Di.r phông Giátrj D phông 

VND VND 
Phãi thu cüa khách hang chi tit theo khách hang cO so du' IOn 
- Ban QLDA 2.636.767.846.963 - 
Din krc Du khI 
SôngHu 1- 
PVN 

VND VND 

2.714.055.714.143 

- Ban diu hành 472.983.116.541 (340.317.153.488) 
dir an nhit din 

484.890.856.579 (287.967.267.795) 

TháiBlnh2 
- Thyssenkrupp 237. 146.453 .94 1 
Industrial 

3 15 .6 16.8 13 .204 
fl 

Solutions BRN 
SDNBHD 
- Cong ty CP Xi 92 .86 1.2 15 .142 (92.861.215.142) 
mng Song Thao 

93.038.469.571 (93.038.469.571) 

-CongtyCPXi 65.668.361.316 
mäng Tan Thâng 

106.364.508.569 

- Phài thu khách 618.221.893.725 (76.532.928.675) 
hang khác 

689.229.333.565 (79.759.458.800) 

I/I 

b)  

4.123.648.887.628 (509.711.297.305) 4.403.195.695.631 (460.765.196.166) 

Trong dO: Phãi thu khách hang là các ben lien quan 

43.141.018.336 (3.651.641.764) 37.565.902.637 (3.651.641.764) 

(Xem thông tin chi tiEt tqi thuyet minh sc4 40) 

6 TRA TRUYC CHO NGUfl BAN NGAN HAN 

30/06/2021 01/01/2021 

Giátrj Dix phong Giátrj Du phOng 

a)  
VND VND 

Ngn hn 
VND VND 

- Tong Cong ty 453 .752.587.74 1 453.752.587.741 
Xây dmg Bach 
Dang 
- Ban diu hành 46.716.011.731 46.716.011.731 
Dr an Nhit dién 
Vüng Ang 
- Cong ty CP 46.619.078.131 46.365.949.049 
Lilama 45.1 
- lông Cong ty 5.924.601.234 
CP Xây Ip DAu 
khiVitNam 
- Cong ty CP 26.950.032.728 36.779.711.051 
Lilama 69.1 
- Trà truâc cho 164.7 16.482.722 (81.393.958.336) 
ngu&i ban ngn 
hn khc 

224.779.241.264 (80.361.273.404) 

b)  

738.754.193.053 (81.393.958.336) 814.318.102.070 (80.361.273.404) 

Trong dO: Trã trtróc cho ngu*i ban là các ben lien quan 

86.409.922.800 95.986.472.041 

(Xem thông tin chi tai thuyét minh s 40) 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

Se, 124, Dtr&ng Minh Khai, Qun Hai Ba Trtrng, 
Ha Ni, Vit Nam 

Báo cáo tài chInh hqp nht giOa niên d 

Cho kS'  k toán tr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1  

7 . PHAI THU yE CHO VAY NGAN HiN 

Ngn hn 

30/06/2021 0 1/0 1/2021 

Giátri Dr phOng Giátri D phông 

VND VND VND VND 

- Cong ty CP 109 .86 1.3 83 .422 (109.861.383.422) 109. 86 1.3 83 .422 (109.861.383.422) 
Lilama 45.1 
- Cong ty CP 25.624.278.455 (25.624.278.455) 25.624.278.455 (25.624.278.455) 
Lilama 45.3 
- Cong ty CP 227.646.699.893 (227.646.699.893) 227.646.699.893 (227.646.699.893) 
Lisemco 
- Cong ty c6 
phn Phü M5 

13 .973 .308.000 (13 .973 .308.000) 13.973.308.000 (13 .973 .308.000) 

Trung Vit 

377.105.669.770 (377.105.669.770) 377.105.669.770 (377.105.669.770) 

Trong dO: Phãi thu v cho vay là các ben lien quan 

135.485.661.877 (135.485.661.877) 135.485.661.877 (135.485.661.877) 

(Xern thông tin chi tiét tçii thuyet minh sc 40) 

Bao gm cac khoàn cho vay vOi các d6i tác tr giai don truâc th&i dim c phn hóa vài m,ic dIch be, sung 
v6n luu dng phi,ic vi hoat dng san xut kinh doanh. Tng Cong ty dä trich 1p d%r phông 100% de,i vâi các 
khoàn cho vay nay. 

8 .PHAtTHUKHAC 

a)  

b)  

30/06/2021 0 1/0 1/202 1 

Giátrj Dv phông Giátrj Drphông 

VND VND 

200.000.000 

5.823.573.760 (3.131.988.200) 

a) NgAn hn 

- Phãi thu v c 
phn hOa 
-Phãithuvce, 
trc và hi nhuân 
ducic chia 

- Phài thu v lãi 23 9.456.454.932 (237.782.901.832) 
tin gui, tin cho 
vay 

- Phài thu khc 
phcdránNhà 
may Nhit Din 
Vung Ang 
- Phái thu tin 47.053.500.3 89 
quyn str dung 
dt tai  tOa nhà 
chung cu(1) 
- Tam ung 20.401.814.099 

-K'cuac 2.274.381.918 

- Phái thu khác 96.365.618.356 (54.107.963.846) 

VND VND 

200.000.000 

3.131.988.200 (3.131.988.200) 

232.805.807.356 (23 1.527.881.457) 

171.9 12.922.050 

48.286.685.983 

17.500.601.534 

2.539.558.8 18 

93.564.213.216 (54.251.882.495) 

411.575.343.454 (295.022.853.878)  569.941.777.157 (288.911.752.152)  
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 

S6 124, Di.rO'ng Minh Khai, Quân Hai Ba Trulig, 
Ha NOi,  Vit Nam 

b) Dài han 

- K ci.rçYc 

c) Trong dó Phãi thu khác là các ben lien quan 

(Xem thông tin chi tit tzi thuyit minh s 40) 

Giágc 

VND 
a. Phái thu khách hang 
- Ban diu hành Dr an Nhit 340.317.153.488 

din Thai Blnh 2 
- Cong ty C6 phAn Xi mang 92.86 1.215.142 

Song Thao 
- Cong ty C phAn Thüy din 14.027.242.637 

HOaNa 
- Cong ty C phAn Thüy din 15.097.651.580 

SOngVang 
- Tang COng ty C phAn 9.043.466.795 

XuAt nhp khAu và Xây 
dimg Vit Nam 

- Các khoàn khác 52.256.871.147 

b. Phãi thu v cho vay 

- Cong ty Ci phAn Phü M 13.973.308.000 

Trung Vit 
- COng ty CP Lilama 45.1 109.861.383.422 

- Cong ty CP Lilama 45.3 25.624.278.455 

- Cong ty C phAn Lisemco 227.646.699.893 

c. Phãi thu ngän hn khác 

CôngtyC6phAnPhuM 11.112.235.998 

Trung Vit 
Cong ty C phAn Lisemco 144.066.231.662 

Cong ty C phAn Lilama 75.867.468.383 

HàNi 

Cong ty C phAn Lilama 44.179.471.053 

45.1 
Cong ty C phAn Lilama 8.048.396.691 

COngty C phAn Lilama 3.131.988.200 

COng ty c6 phAn Bão him 8.330.407.947 

Vin DOng - CN Ha Ni 
Các khoãn khác 430.572.593 

Báo cáo tài chmnh hçp nht giva niên di 

Cho k' k toán tir ngay 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1 

49.792.329.569 (3.131.988.200) 

Giá trj cO th 
thu hi Giágc 

Giátrjcóth 
thuhM 

7 

111 

VND VND VND 

352.309.512.406 64.342.244.611 
HA 

93.038.469.571 
04 

20.026.382.739 

15.097.651.580 

5.606.090.53 5 

14.334.669.288 52.536.871.147 14.838.669.288 

13.973.308.000 

109.861.383.422 

25,624,278.455 

227.646.699.893 

11.112.235.998 

144,066.23 1.662 

75.867.468.383 

39.107.456.922 

6.865.390.447 

3.131.988.200 

8.330.407.947 

430.572.593 

29 

30/06/2021 01/01/2021 
Giá trj Dtr phOng Giá trj Di.r phOng 
VND VND VND VND 

9.585.300.000 9.585.300.000 

9.585.300.000 9.585.300.000 

56.351.365.944 (3.131.988.200) 

(1) Th hin lthoàn tin Crng tnràc cüa Tng COng ty np tin chuyn quyn sCr ding dAt tai  tOa nhà chung clx 
21 tAng. T6ng Cong ty s thu lai  cüa các h dan chung cix. 

9 .NQXAU 

30/06/2021 01/01/2021 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

s6 124, Di.räng Minh Khai, Quân Hai Ba Trung, Báo cáo tài chinh hçp nht gifra niên d 

Ha Ni, Vit Nam Cho k' k toán tt'r ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021  

30/06/2021 01/01/2021 

Giagóc thu hi Giágc thu hi 

VND VND VND VND 
d. (Yng tru'&c cho nguOi ban 

- Cong ty C6 phn Lisemco 66.898.435.509 66.898.435.509 

- Cong ty CP Lilama Ha Ni 12.061.005.420 12.06 1.005.420 

- Cong ty TNHH Cavico • 1.412.449.313 

- Các khoàn khác 2.732.964.562 1.320 .5 15 .249 

10 

1.277.568.448.577 14.334.669.288 1.286.324.805.391 79.180.913.899 

.HANGTONKHO 

30/06/2021 0 1/0 1/202 1 

Giágc Dix phOng Giá gc Di,r phóng 

VND VND VND VND II 
Hang mua dang 1.781.277.493 
di thring 

770.230.742 

Nguyen 1iu, 4t 9.666.730.226 
lieu 

7.788.649.6 17 

C 
Cong cxi, ding ci1i 1.996.455.576 1.381.408.422 

Chi phi san xuAt 777.795.962.055 
kinh doanh di 
dang 

742.915.213.868 

Thành phm 306.831.250 306.83 1.250 

791.547.256.600 753.162.333.899 

11 . CHI PHI XAY DuNG cci BAN Do DANG 

30/06/2021 0 1/0 1/2021 

VND VND 
- Dr an Nba hn hçip cao thng a và lam vic ti Qun 9, 

thành ph6 H Chi Minh 
35.579.511.953 35.579.511.953 

- Di,r an khu van phóng T6ng Cong ty tai  dumg vành dai 3 4.025.382.349 4.025.382.349 

- Cãi tao  nhà xtrâng diu chuyn nba may que han 1. 167.547.045 1.167.547.045 

- Các cong trinh khác 229.290.833 

41.001.732.180 40.772.441.347 
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- - - - - - - - __. - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP Báo cáo tài chinh hqp nht gi&a niên do 
So 124, Dng Minh Khai, Qun Hai Ba Tnmg, Ha Nôi, Vit Nam Cho k' k toán tir ngày 01/01/2021 dEn ngày 30/06/2021  

12 . TAISANCODINHHUUHLNH 

Nguyen giá 

Nhà cOa, vat kin 
truc 

. . 
May mOc thiet bi 

Phinmg tiên vn tái, 
truyen dan 

ThiEt bj, dung cu 
quail 1 

Tài san c dnh khác Cong 

VND VND VND VND VND VND 

S du dAu näm 157.798.684.056 226.718.445.825 342.281.787.429 10.867.946.288 26.759.699.230 764.426.562.828 

- Mua trong k - 322.521.000 322.521.000 

- Thanh 1', nhuçing ban (496.975.533) - (496.975.533) 

- Anh huàng do chuy&i di báo cáo 
tài chinh 

(20.868.543) (228.326.181) (24.070.870) (17.908.102) (291.173.696) 

S dir cuOi kS' 157.777.815.513 226.315.665.111 342.257.716.559 10.850.038.186 26.759.699.230 763.960.934.599 

Giá tn hao mon tOy k 

S du du näm 101.674.361.255 155.137.854.143 309.394.025.847 9.754.203.369 25.938.273.674 60 1.898.718.288 

- Khu hao trong kS' 3.694.665.386 4.696.045.454 6.466.022.921 287.764.078 189.317.736 15.333.815.575 

- Thanh t, nhucng ban (287.122.595) - (287.122.595) 
- Anh huâng do chuyn di báo cáo 
tài chinh 

(9. 181.557) (95.839.194) 51.577.516 (72.117.564) (125.560.799) 

Sdircuik' 105359.845.084 159.450.937.808 315.911.626.284 9.969.849.883 26.127.591.410 616.819.850.469 

Cia tn con Iai 

Ta ngày du näm 56.124.322.801 71.580.591.682 32.887.761.582 1.113.742.919 821.425.556 162.527.844.540 
Tai ngày cu61 kS' 52.417.970.429 66.864.727.303 26.346.090.275 880.188.303 632.107.820 147.141.084.130 

Trong do: 

- Giá trj can lai cui kS'  cüa tâi san c djnh hUu hmnh dã dOng thE chp, cm c6 dam bão các khoãn vay: 65.834.943.4 16 dng. 
- Nguyen giá tài san c djnh cui kS'  dA khu hao hEt nhung vn con scr dmg: 337.258.736.477 dng. 
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TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

S 124, D.thng Minh Khai, Qun Hai Ba Trting, Báo cáo tài chinh hqp nht giva niên d 

Ha NOi,  Vit Nam Cho k' k toán tr ngay 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021  

13 . TA! SAN CO D!NH THUE TA1 CH!NH 

Nguyen giá 

May mOc, 
thit bj 

Phuong tin 4n 
tãi, truyn dn Cong 

VND VND VND 

S6 du du näm 23.522.000.000 3.477.052.728 26.999.052.728 

S dir cui k5' 23.522.000.000 3.477.052.728 26.999.052.728 
A Giá trj hao mOn Iuy ke 

S6 dir du näm 5.390.458.315 874.796.685 6.265.255.000 

- Trich khu hao 733.119.194 72.150.606 805.269.800 
Stidircuik5i 6.123.577.509 946.947.291 7.070.524.800 

Giá tn cOn li 

Ta ngay dâu näm 18. 13 1.541.685 2.602.256.043 20.733.797.728 
Ti ngày cuii k' 17.398.422.491 2.530.105.437 19.928.527.928 

14 TA! SAN CO D!NH VO H!NH 
Giá trj quyèn si'r Phn mm may 

ding dAt tinh Cng 

VND VND VND 

Nguyen giá 

S dtrdAunm 16.253.857.047 2.116.238.184 18.370.095.231 
S dir cui k3' 16.253.857.047 2.116.238.184 18.370.095.231 

Giá trj hao mOn tOy k 

S du dAu näm 1.701.690.466 1.701.690.466 

- KhAu hao trong kS' 254.474.832 254.474.832 
S du cuói k' 1.956.165.298 1.956.165.298 

Giá trj cOn li 

T0i ngày dAu nàm 16.253.857.047 414.547.718 16.668.404.765 
Ti ngày cui k' 16.253.857.047 160.072.886 16.413.929.933 

Trong do: 

Nguyen gia tài san c6 djnh vô hlith cui kS'  d khAu hao hAt nhung vn cOn sü ding: 339.389.184 dng. 

15 . BATDONGSANOAUTU 

BAt dng san dAu tu cüa don vj là tng giá trj dAu tir co so h tAng ti Khu cong nghip BAc Vinh, thành phó 
Vmh, tinh Nghç An nhäm cho thue lâu dài. Bat dpng san dau tu cO nguyen gia 57.127.963.520 dong, khau 
hao lily kA tiith dAn ngày 30/06/2021 là 35.939.582.066 ding, khAu hao trong k' là 1.152.578.076 dng, giá 
trj cOn li cCia tài san là 21.188.381.454 dng. 

CHIPHITRATRUOC 

30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 

NgAn hn 

Cong ci dmg ci,i xuAt dung 49.287.500 106.056.818 

Chi phi trà tnrôc cOng trinh Nam Con Scm 2.706.471.074 

Chi phi trà truOc cong trinh Long San 188.084.424 

Chi phi trâ truâc ngAn han khác 355.578.445 621.401.265 

404.865.945 3.622.013.581 

16 

a) 

— 
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TONG CONG TV LAP MAY V1T NAM - CTCP 

só 124, Dng Minh Khai, Qun Hai Ba Trung, Báo cáo tài chinh hqp nht giUa niên d 

Ha Ni, Vit Nam Cho kS'  k toán tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 

b) Dài han 

30/06/2021 01/01/2021 
VND VND 

Chi phi trã truóc dài han  Di.r an l9c hóa du Long Scm 18.347.127.810 21.888.500.483 

Chi phi trã truâc dài han  dr an Din Van Phong I 23.733.658.310 16.424.030.272 

Cong ciii diing ci,i xut dOng 114.413.085 9.311.620.989 

Chi phi thuê dt 8.775.327.498 8.343.378.486 

Chi phi trà trirOc cong trInh Nhà may Phân dam  A/U Brunei 18.917.284.135 

Cong ciii, 4t tir ti-a truâc cho các cong trinh, dr an 31.255.254.233 36.864.303.309 

Chi phi trã tnrâc dài han  khác 846.326.206 8.728.302.659 

83.072.107.142 120.477.420.333 

17 . PHAI TRA NGIRI BAN NGAN HeN 

30/06/2021  
SocOkhánängtrã 

Giátri ncr 

VND VND VND VND 
a) Phat trá ngu'ôi ban chi tiet theo nhà cung cap có so dw IOn 

- Doosan Heavy 1.902.024.557.314 1.902.024.557.314 1.904.371.912.851 1.904.371.912.851 
Industries Vit 
Nam Co.,Ltd 

-Babcock& 289.294.738.795 289.294.738.795 290.283.288.661 290.283.288.661 
Wilcox Beijing 
Co., Ltd 

- Cong ty CO 
phn Lilama 18 

209.460.663.558 209.460.663.558 141.718.306.256 141.718.306.256 

- Lien doanh Tp 
doãn Toshiba và 

197.119.589.347 197.119.589.347 191.529.707.251 191.529.707.251 

Tp doàn Sojitz 

- Vin nghiên 
ciu ccr khi 

96.686.308,042 96.686.308.042 101.279.171.599 101.279.171.599 

(NARIME) 

-CongtyCO 
phn Xây 1p 
duOng ông B 
chOa Du khI 

105.565.928.100 105.565.928.100 104.204.313.720 104.204.313.720 

- Phãi trà các d6i 
tticrng khác 

1.035.014.926.119 1.035.014.926.119 1.080.022.543.769 1.080.022.543.769 

3.835.166.711.275 3.835.166.711.275 3.813.409.244.107 3.813.409.244.107 

b) Trong dO: Phãi trã ngu*i bàn là các ben lien quan 

375.759.329.306 375.759.329.306 313.893.169.352 313.893.169.352 

(Xem thông tin chi ti& Igi thuyt minh so 40) 

0 
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP Báo cáo tài chinh hç'p nhãt giira niên do 
S 124, Dixàng Mirth Khai, Quãn Hai Ba Thing, Ha NOi,  Vit Nam Cho k5' k toán tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1  

18 . THUE vA CAC IUIOAN PHA! NQP NHA NII€IC 

S6 phãi thu du näm S phãi np du näm S phái np trong k' 
S d thuc nôp trong 

S6 phái thu cui k' 
k' 

S phãi np cu6i k' 

VND VND VND VND VND VND 

Thu Giá tn gia tang 17.978.447.431 13.653.421.029 9.065.005.209 12.182.728.871 18.027.612.301 10.584862.237 
Thu Xut khu, NhOp kháu 1.743.892.812 686.910.473 686.910.473 1.743.892.812 
Thu Thu nhp doanh nghip 15.431.246.005 3.309.727.060 14.332.731.295 920.891.531 10.394.299.345 11.684.620.164 
Thu Thu nhp Ca nhán 344.094.421 991.379.450 1.543.782.792 1.963 .08 1. 168 783.349.824 1.011.336.477 
Thud Nba dt, Tin thuê dt 1.338.919.666 4.089.578.842 3.664.901.7 12 1.763.596.796 

Các Ioai thu khác 10.286.984 1.280.336.358 6.041.824.011 6.190.969.569 10.331.752 1. 13 1.235 .568 

Phi, 1 phi và các khoán phái nôp khác 2.208.278 2.208.278 

35.507.967.653 20.573.783.563 35.762.040.900 25.611.691.602 30.959.486.034 26.175.651.242 

Quyt than thus caa Tng Cong ty së chju sr kim tra càa ccv quan thu& Do vic áp dig 1ut va cãc quy djnh v thu d6i vài thiu 1oi giao djch khác nhau CO th dirçvc giãi thIch theo 
nhiu each khac nhau, s6 thud duc trInh bay trén Báo cáo tài chInh hçvp nht gifla niên d cO th bj thay d6i theo quyt djnh cüa ccv quan thud. 
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19 . NGU'ÔI MUA TRA TIEN TR1YC NGAN HIN 

a) Ngn hn 
- ThysenKrupp Industrial 
- Chi nhãnh Ban quãn 1 Du an DOng Nam Bô - Tng Cong ty 
khI Vit Nam - CTCP 
- Chi nhánh Tng Cong ty C phn Djch vii K thut DAu khf 
Vit Nam - Ban dir an Nbit din Long Phü I 
- Thu chinh cung cp và lap dt Thit bj ph trcl HT di kern cho 
Nhà may thuc DA ND BOT Van Phong 1 
- Lien danh TPSK - Thu chinh thi cong gói thu Al - XDNM 
OLEFINS và các CV có lien quan 
- Các dói ti.rçmg khác 

21 . DOANH THU CHIJA THC HLN 

a) Chi phi phãi trã ngän hn 
- Chi phI 1i vay 

Ban Quàn 1 di,r an Diên krc Du khf Song Hu 1 - PVN 
Dy an Nhà may Nhit din VUng Ang 1 

- Cong trinh Nhit din Thai Blnh 2 
- Nba may phân dam  A/U Brunei 

- Cong trinh Nhit din Nghi Scm 2 

Cong trinh dtrrng 6ng dn khI Nam Con Scm 2 

D an icc hOa du Long Scm 

Chi phi phãi trã khác 

b) Chi phi phäi trä dài hn 

- Chi phi cong trinh Xi mäng BUt Scm 

a) Ngan hn 
- Doanh thu chtra thrc hin cho thuê van phông 
- Doanh thu chi.ra thtrc hin cho thuê dt 

b) Dài hOn 
- Doanh thu chua thuc hiën cho thuê dt Bc Vinh 
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30/06/2021 0 1/01/2021 
VND VND 

17.987.174.954 

17.786.090.112 

40.733.518.297 40.733.518.297 

38 .950.5 13 .758 85 .705 .0 15 .901 

20.147.511.052 46.585.297.517 

46.800.778.62 1 64. 182.307.718 

146.632.321.728 272.979.404.499 

257.909.120 

30/06/2021 01/01/2021 
VND VND 

51.875.643.360 42.243.151.625 

6.070.739.343 124.404.394.022 
113.667.365.179 113.667.365.179 

91.6 16.277.828 77.436.110.960 
10.305.756.643 24.857.394.523 

86.955.595.155 87.390.128.579 

12.677.287.962 28.003.163.456 

9.699.811.704 13.204.882.006 

126.648.535.135 126.966.920.567 

509.517.012.309 638.173.510.917 

1.588.264.116 1.588.264.113 

1.588.264.116 1.588.264.113 

30/06/2021 0 1/0 1/202 1 
VND VND 

195.248.182 171.361.819 
638.611.460 638.611.460 

833.859.642 809.973.279 

15.974.482.495 16.269.242.771 

15.974.482.495 16.269.242.771 

b) Trong dO: NgirOi mua trä tin tru*c là các ben lien quan 
(Xem thông tin chi tilt t9i thuylt minh SI 40) 

20 . CHI PH! PHA! TRA 



TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

só 124, Duông Minh Khai, Quân Hai Ba Tnmg, Báo cáo tài chlnh hQp nht giUa niên d 
Ha Ni, Vit Nam Cho k' ké toán tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1 

22 .PHAITRAKIIAC 

a) Ngn hn 

30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 

- Kinh phi cong doàn 4.784.563.786 4.687.039.777 

- BàohimxAhOi 26.888.998.568 26.942.676.592 

- Baohimyth 921.515.427 623.507.596 

- Bào him tht nghip 409.228.438 472.363.675 

- Phài trã v c phn hoã 200.000.000 200.000.000 
Nhn k qu5, k clrçrc ngn han 6 15.370.000 115.370.000 

C tcrc, lçii nhu.n phãi trà 737.506.340 747.068.090 

Phài trã 1i vay 9.338.771.002 7.921.771.585 

Phài trã tin thu giá trj gia tang du vào d khu tri'i 15 .282.49 1.174 

Phãi trà tam  irng cho nhân viên 44.366.023.476 46.823.703.098 

Doosan Heavy industries & Construction Co.,Ltd 15.428.899.593 15.546.577.794 

Các khoán phãi trã, phài nQp khác 12.241.570.021 21.701.137.996 

b) Dàihan 

115.932.446.651 141.063.707.377 

- Nhn k' qu', k cirçic dài han 842.586.839 883.626.839 

842.586.839 883.626.839 

c) Trong do: Phãi trã khác là các ben lien quan 7.110.486.632 8.609.148.456 
(Xem thông tin chi tiê't tqi thuyt minh s 40) 

23 . DI) PHONG PHAI TRA NGAN HiN 
30/06/2021 01/01/2021 

a) Ngn hn 
VND VND 

- Di,r phOng bão hành cong trInh xây drng 12.796.059.435 12.993.580.874 

b) Dài hn 

12.796.059.435 12.993.580.874 

- DirphOngbão hanh côngtrInh xâydrng 2.783.731.161 

2.783.731.161 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
So 124, Dixàng Mirth Khai, Qun Hai Ba Trung, Ha Nôi, Vit Nam 

Báo cáo tài chInh hçp nhãt gi&a niên do 
Cho k' k toán tr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1 

24 . VAYVANQTHUETAICHINH 

01/01/2021 Trong k' 30/06/2021 

Giãtrj 
Sócókhãnangtra 

ncr 
Tang Giãm Giá tn 

So cO khá nang trã 
ncr 

a)  Vay ngän hn 

VND VND VND VND \TND VND 

Vay ngn hn 1.596.849.163.561 1.596.849.163.561 1.466.204.126.993 1.587.057.988.240 1.475.995.302.314 1.475.995.302.314 
Tng Cong ty Lap may Vit Nam - 1.189.350.134.903 1.189.350.134.903 1.394.729.851.128 1.508.142.394.513 1.075.937.591.518 1.075.937.591.518 
CTCP (1) 

COng ty C phan Lilama 5 (2) 227.203.579.062 227.203.579.062 227.203.579.062 227.203.579.062 

COng ty C phn Lilama 7 (3) 75.8 14.442.362 75.8 14.442.362 42.716.795.511 42.748.150.490 75.783.087.383 75.783.087.3 83 
Cong ty C phn Ccc khi Lap may 104.481.007.234 104.481.007.234 28.757.480.354 36.167.443.237 97.071.044.351 97.071.044.351 
Lilama (4) 

No'dài han dn hn trã 3.774.081.396 3.774.081.396 1.887.040.698 1.887.040.698 3.774.081.396 3.774.081.396 
Tng Cong ty Lp may Vit Nam - 3.380.681.400 3.380.681.400 1.690.340.700 1.690.340.700 3.380.681.400 3.380.681.400 
CTCP(1) 
COng ty C phn Ccr khI Lap may 393.399.996 393.399.996 196.699.998 196.699.998 393.399.996 393.399.996 
Lilarna (4) 

b)  Vay dài han 

1.600.623.244.957 1.600.623.244.957 1.468.091.167.691 1.588.945.028.938 1.479.769.383.710 1.479.769.383.710 

- Tng Cong ty Lap may Vit Nam - 5.254.030.100 5.254.030.100 1.690.340.700 3.563.689.400 3.563.689.400 
CTCP (1) 

- CôngtyCphnCakhiLâpmay 1.278.550.007 1.278.550.007 196.699.998 1.081.850.009 1.081.850.009 
Lilama (4) 

6.532.580.107 6.532.580.107 1.887.040.698 4.645.539.409 4.645.539.409 

Khoãn ncr dn hn trã trong vOng 12 thang (3.774.081.396) (3.774.081.396) (1.887.040.698) (1.887.040.698) (3.774.081.396) (3.774.081.396) 

Khoán ncr dn hn trã sau 12 tháng 2.758.498.711 2.758.498.711 871.458.013 871.458.013 

I Thông tin chi ti& lien quan dn cac khoãn vay cña Tang Cong ty ducrc trinh bay ti Phi 1ic s6 01- Vay ngn hn và Phiic 1ic S6 02- Vay dài h?n. 
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP Báo cáo tài chInh hçrp nht gifra niên d 

S 124, Dtrô'ng Minh Khai, QuIn Hal Ba Tnmg, Ha Ni, Viêt Nam Cho k' k Loan tr ngIy 01/01/2021 dn ngáy 30/06/2021 

25 VON CHU SO' H(IU 

a) Bang dM chiu bin dng cüa vn chO s& hOu 

Vn du tic cOa 
chU th hOn 

Vn khác cOa 
chOs&hOn 

Chênh l4ch dánh 
giá lai tai san 

Ch6nh léch t' giá 
h& doái 

Qu dAu tic phát 
trin 

Qu5' khac thu)c v6n 
chO sâ hfru 

Lçn nhuãn chica 
phan ph& 

Lçn ich c dong 
khOng klein soát 

Cong 

VND VND VND VND VND VND VND VND VND 

S6 dir du näm triró'c 797.261.040.000 1.694.624.230 (32.374.321.082) (5.099.198.308) 61.017.446.779 18.290.851 237.458.959.757 68.535.338.989 1. 128.5 12. 18 1.2 16 

Lãi trong kS' trucc 32.082.408.526 (24.518.296.217) 7,564,112.309 

Phãn phM loi nhun (52.236.999) (34.824.666) (87.06 1.665) 

Anh hir&ng chénh 1ch t 
do chuyn di báo cáo tài 
chinh 

giá - (4.482.076.331) (575.447.911) (5.057.524.242) 

Tlng khác do cong ty con 1.020.000.000 980.000.000 2.000.000.000 
hoàn nliãp c tirc tai Lilama 7 

Giám khác - (2.474.097.116) (3 11. 118) 311. 121 (2.474.097.113) 

S6 dir cui kj trtr6c 797.261.040.000 1.694.624.230 (32.374.321.082) (12.055.371.755) 61.017.446.779 18.290.851 270.508.820.166 44.387.081.316 1.130.457.610.505 

S dir du nàm nay 797.261.040.000 1.694.624.230 (32.374.321.082) (6.110.062.292) 79.898.136.779 18.290.851 229.685.600.129 30.162.992.345 1.100.236.300.960 

LII trong kr nay - 15.50 1.707.570 (23.421.572.469) (7.919.864.899) 

PhIn phM lcii nhuãn 6.589.770.000 - (14.652.780.000) (8.063.010.000) 
Anh huOng chénh léch t 
do chuyn d61 báo cáo tài 
chinh 

giá - (2.464.230.726) 561.480.460 (1.902.750.266) 

S dir cu61 k nay 797.261.040.000 1.694.624.230 (32.374.321.082) (8.574.293.018) 86.487.906.779 18.290.851 230.534.527.699 7.302.900.336 1.082.350.675.795 

Theo Nghi quy& cUa Ba Hôi Mng c6 dong thu6ng niên nIm 2021 s 211/NQ-DHDCD ngay 29/06/202 1, Ting Cong ty Lp may Vit Nani - CTCP cOng b vic phân ph6i lcii nhuãn ic1  nhuãn sau thu nhu sau: 

PhIn ph& ic,i nhuãn Stin 
VND 

Trich Qu5r du Liz phát trin 6.589.770.000 

Trlch Qu khen thuOng, phOc 1c,1 8.063.010.000 

Chi tn c tüc (bang 2% vn diu 1) (*) 15.945.220.800 

(*) Tai ngIy 30/06/202 1, Tng COng ty Lp may Vit Nam - CTCP chtra ch6t quyM thi.rc hin chi trà c tOc bang tin mat. 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

só 124, Diiong Minh Khai, Qun Hal Ba Tri.mg, Báo cáo tài chInh hçrp nht giüa niên d 
Ha NOi,  Vit Nam Cho kS'  k toán tü ngày 01/01/2021 dn ngay 30/06/202 1  

b) Chi tit v6n du tu cüa chü sO hftu 
T1ê Cu6ik' T1ê Duk' 

(%) VND (%) VND 

C dong nhà nuOc 97,88% 780.324.040.000 97,88% 780.324.040.000 

Các c dông khác 2,12% 16.937.000.000 2,12% 16.937.000.000 

100% 797.261.040.000 100% 797.261.040.000 

c) Các giao d!ch  v vn vOi các chü s& hü'u và phân phi c tfrc, chia Iqi nhun 
6 tháng Mu nm 6 tháng Mu nm 

2021 2020  

VND VND 

V6n Mu t.r cUa chü s h0u 797.261.040.000 797.261.040.000 
- Vdngópddukj 797.261.040.000 797.261.040.000 

- Vdn gop cudi lcj) 797.261.040.000 797.261.040.000 

C trc, lçii nhun: 
- Cd &c, iQi nhunphái trâ ddu nám 747.068.090 696.587.465 

- Co tzc, li nhun da chi trá bang tidn (9.561.750) (74.494.250) 

+ C tic, lçii nhun chia trén Içii nhun näm truâc (9.561.750) (74.494.250) 
Cd tzc, Wi nhuan cônphái trâ cudi nám 73 7.506.340 622.093.215  

d)  .h Co phieu 

30/06/2021 01/01/2021 

S li.rçing c phiu dang k' phát hãnh 79.726.104 79.726.104 

So Iuqng cO phiu dà phát hành và gop vOn day dü 79.726.104 79.726.104 
- CdphiEuphd thông 79.726.104 79.726.104 

sO lucmg CO phiu dang luu hành 79.726.104 79.726.104 
- Cd philu phd thông 79.726.104 79.726.104 

e)  

Mn1i giá cO phiu dang tim hành (VND) 

Các qu cong ty 

10.000 10.000 

30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 

Qu5 Mu tu phát triên 86.487.906.779 79.898.136.779 

Qu khác thuc vOn chU sâ hu 18.290.851 18.290.851 

86.506.197.630 79.916.427.630 
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TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

s6 124, Dung Minh Khai, Qun Hai Ba Tnrng, Báo cáo tài chInh hqp nht gifla niên d 
Ha NOi,  Vit Nam Cho k' k toán tir ngày 01/01/2021 dn ngay 30/06/202 1  

26 . CAC KHOAN MVC  NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN vA CAM KET THUE HOT BONG 
a) Tài san thuê ngoài 

- Tng Cong ty k các hcp dng thuê dt tai  124 Minh Khai, phi.rông Minh Khai, qun Hai Ba Tnrng d sr 
ding vi mic dich lam tri sâ lam vic và c si san xut kinh doanh vâi thii han  thuê 50 näm. Din tich khu 

dt thuê là 6.505 m2. Theo các hçip dng nay, T6ng Cong ty phài trâ tin thuê dat hang nàm cho dn ngày 
dáo han  hqp ding theo quy djnh hin hành ccia Nba rnrOc; 

- Tóng Cong ty k các hgp dng thuê dat tai  124 Minh Khai, phung Minh Khai, qun Hai Ba Trung d scr 
dvng vài mic dl ch lam durng, san vu&n, cOng trinh phi trçl, din tIch thng hAm nAm ngoài phAn din tich xây 
di,rng cong trinh tea nhà h6n hçrp cao tAng lam vic và nba a vài thyi han  thuê 50 näm k tO ngay 23/03/20 10. 

Din tfch khu dAt thuê là 1.467,4 m2. Theo các hcip dng nay, Tng Cong ty phài trã tin thu dAt hang nm 
cho dn ngay dáo han  hçp dng theo quy djnh hin hành cUa Nhà nuâc; 

- T6ng COng ty k' các hcip dng thuê dAt tai  xà Hung BOng, thành ph Vinh, tinh Ngh An d sO di,rng vào 
rnvc dlch dAu tu xây drng và kinh doanh kt cAu ha tAng Khu cong nghip Bc Vinh vâi thOi han  thué d&i 

h& ngày 18/12/2048. Diên tich khu dAt thuê là 220.40 1,2 rn2  Theo các hcip dng nay, Tong Cong ty phãi trã 
tin thuê dAt hang nàm cho dn ngày dáo han  hçp dng theo quy djnh hin hành cOa Nhà nuâc; 

- T8ng COng ty k' các hçrp dng thuê dAt d lam bi thi cOng, kho chaa tp kt thi& bj, 4t tir, 4t 1iu cong 
trinh, van phông lam vic và nhà a cho can b nhàn viên phi,ic v cho thi cOng dr an. ThOi han  thuê dAt theo 
thai gian thc hin dr an và tin thuê dtxqc can ci theo tmg hqp dng ci th; 

- Cong ty CP Lilarna 5 k các hp dng thuê dAt tai  s 179 duOng TrAn PhO, phuOng Ba Dlnh, thj xâ Bim 

San, tirth Thanii HOa d lam tri,i sO Cong ty CP Lilama 5. Din tich khu dat thué là 14.867 m2. Theo các hp 
dng nay, COng ty CP Lilama 5 phãi trà tin thuê dat hang nàm cho dn ngày dáo han  hcrp dng theo quy 
djnh hin hành cUa Nhà nirâc; 

- Cong ty CP Lilama 5 ky các hcip dong thue dat tal khu pho so 6, phuOng Bàc San, th xà Bim San, tinh 
Thanh Hóa d lam nhà may ch tao TB. và KCT thuc COng ty CP Lilama 5. Diên tich khu dAt thuê là 

26.435,9 m2, theo các hçip dng nay, Cong ty CP Lilama 5 phãi trà tièn thuê dAt hang nàm cho dn ngày dáo 
han hcvp dng theo quy djnh hin hành cOa Nhà nuàc; 

- COng ty CP Lilarna 5 k các hcrp d6ng thuê dAt tai  phuOng Ba Dlnh, thj xA Bim San, tinh Thanh Hóa d lam 
2 nha xuang ca khi và cot ép thu9c Cong ty CP Lilama 5. then tich khu dat thue là 16.512,25 m , theo các hçip 

dng nay, COng ty CP Lilama 5 phãi trâ tiM thuê dAt hang nam cho dn ngay dáo han  hçip dng theo quy 
djnh hin hành cOa Nhà nuâc; 

- Cong ty CP Lilama 7 k các hçcp dng thuê dAt tai  s6 06 Hoang Van Thu, Hài Châu, Ba Nng d lam Ca SO 

san xuAt kinh doanh cUa Cong ty CP Lilama 7. Din tich khu dAt thuê 'là 99,6 m2, theo các hqp dng nay, 
Cong ty CP Lilama 7 phãi trà tin thuê dAt hang närn cho dn ngày dáo han  hqp dng theo quy djnh hin 
hành cOa Nhà nuOc; 

- Cong ty CP Ca khi LAp may Lilama k các hqp dng thuê dAt tai  s khu dAt s 72E, thrOng Hoàng Diu, 
phuOng Thanh Blnh, thath ph6 Ninh Blnh, tinh Ninh Blnh d xây drng tr sO lam vic và nhà xuOng san 

xuAt cUa COng ty CP Ca lthi LAp may Lilama. Din tich khu dAt thuê là 29.873 m2, theo các hcrp d6ng nay, 
COng ty CP Ca khl LAp may Lilama phai trà tiM thus dAt hang näm (43 närn tO ngày 01/07/2003 den 
0 1/07/2046). 

b) Ngoi t các loai 
30/06/2021 01/01/2021 

- DMg dO la M9 (USD) 20.462.526,82 19.690.153,41 

- DngEuro(EUR) 816,64 2.672,10 

- DO la Brunei (BND) 632.73 6,29 232.322,23 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

S 124, ththng Minh Khai, Qun Hai Ba Tnrng, Báo cáo tài chinh hqp nht giUa niên d 
Ha Ni, Vit Nam Cho k' ké toán tir ngay 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 

27 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAP D!CH vi 

Doanh thu hoat dng xây 1p 
Doanh thu cung cp djch viii 
Doanh thu bàn hang 

Trong do: Doanh thu dói vôi các ben lien quan 

6 tháng dAu näm 
2021 

6 thang dAu näm 
2020 

VND 

2.390.867.222.191 
34.140.912.460 

3 .373 .655.599 

VND 
2.723.849.505.976 

46.150.799.798 
57.330.887.211 

2.428.381.790.250 2.827.331.192.985 

22.074.278.008 64.721.021.886 
'Xem thông tin chi tilt tqi thuylt minh s 40) 

28 . GIA VON HANG BAN 
6 tháng dAu näm 6 thang dAu näm 

2021 2020 

VND VND 

Giá v6n cUa hccp dng xây lap 2.245.957.955.332 2.580.861.271.967 

Giá v6n cCia djch viii d cung cAp 33 .975.024.4 19 36.585.946.433 

Giá v6n cüa hang hOa d bàn 3 .373 .655.599 57.330.887.211 

2.283.306.635.350 2.674.778.105.611 

Trong dO: Mua hang tix các ben lien quan 

Tng giá trj hang mua vâi ben lien quan 669.478.396.714 480.226.301.132 
(Xem thông tin chi tilt tØ thuylt minh sl 40) 

29 DOANH THU HOAT BONG TA! CHINH 
6 tháng dAu näm 6 tháng dAu näm 

2021 2020 

VND VND 

Li tin gCri, li cho vay 18.833.798.553 24.984.686.506 

C t(rc, lcii nhun dixqc chia 6.089.166.530 

Ui chênh lch t' giá phàt sinh trong k' 10.313.523.466 32.858.039.109 

35.236.488.549 57.842.725.6 15 

Trong dO: Doanh thu hoat dng tài chInh nhân tr các ben lien 
quan 

12.344.186.905 6.289.578.499 

('Xem thông tin chi tilt tqi thuylt minh sl 40) 

41 

7 



6 tháng dAu näm 6 tháng Mu nam 
2021 2020 

VND 
75.736.766 

2.889.601.422 

VND 
7 18.695.164 

54.996.480 

2.965.338.188 773.691.644 

VND VND 
61.823.749.357 61.001.126.388 

5.090.200.806 3.533.040.406 
921.915.290 11.824.627.547 

3.244.769.455 

6.255.020.375 14.929.010.617 
78.947.657 13.458.583.327 

77.414.602.940 104.746.388.285 
6.255.020.375 6.103.054.507 

6 tháng dau näm 6 tháng du näm 
2021 2020 

VND VND 

412.968.557 6.210.964.928 

32.471.822.743 29.332.681.050 

2.784.428.060 2.888.699.635 

115.223.256 25.075.501 
49.834.867.422 22.268.103.691 

6.187.488.630 9.926.599. 

5.461.975.680 8.236.983.5 
3 TV 

97.268.774.348 78.889.107.LIUHAN 
WAN 

Sc 
6 tháng du näm 

2021 

VND 

3 .394. 17 1.323 
1.3 95 .896. 124 

409.366.901 

5.199.434.348 

6 tháng dAu 

VND 

269.775.225 

376.64 1.829 

646.417.054 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 

S6 124, Du&ng Minh Khai, Qun Hai Ba Tn.rng, 
Ha Nôi, Vit Nam 

Báo cáo tài chInh hçp nht giUa niên d 
Cho k' k toán t& ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 

Li tin vay 

L chénh 1ch t' giá phát sinh trong k' 

L chénh Ich t giá do dánh giá 1i s dis cuói kS' 
Dr phOng thn tht du tu 
Dr phông läi cho vay khó dôi 
Chi phi tài chinh khác 

Trong do: Chi phi hoat dng tài chinh trã cho các ben lien quari 
(Xern thông tin chi ti& tQi thuyt rn/nh s6 40) 

31 . CHI PHI QtJAN LV DOANH NGHIEP 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi khu hao tãi san c dlnh 

Thué, phi, 1 phi 
Chi phi dr phông 
Chi phi djch vi mua ngoai 
Chi phi khác bang tin 

32 . THU NHP KHAC 

Thu nhp tO nhucing ban, thanh I' tài san c6 djnh 
Tin thu tr khác ph sir c D%r an nhà may l9c hOa du 
Nghi Scm 

Thu nhp khác 

33 . CHI PHf iuiAc 

Các khoàn bj phat 
Chi phi khác 

30 . CHI PHI TA! CH!NH 
6 thang du näm 6 tháng dau nAm 

2021 2020 
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VND VND 

15.501.707.570 32.082.408.526 

15.501.707.570 32.082.408.526 

79.726.104 79.726.104 

194 402 
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TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

s6 124, D.thng Minh Khai, Qun Hai Ba Tnrng, Báo cáo tài chInh hqp nht gi&a niên d 
Ha Ni, Vit Nam Cho k' k toán tr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021  

34 . CHI PHI THUE THU NHIP DOANH NGHIP H1N HANH 
6 tháng du näm 

2021 

VND 

Thus TNDN tir ho9t d5ng kinh doanh 

Tng Cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

35 . LAI CO BAN TREN CO PHIEU 

Vic tInh toán 1i ca bàn trn c phiéu có th phân ph6i cho các có dông s& h0u c phn ph thông cüa T6ng 
Cong ty dixçc thrc hin dra trén các so 1iu sau: 

6 tháng du näm 6 tháng du näm 
2021 2020 

Lqi nhun sau thu 

Lçi nhun phan b6 cho c phiu ph6 thông 

C6 phiu ph thông Iuu hành bInh quân trong k' 

Li cr ban trên c phiu 

Tng Cong ty chua có d tfnh trich Qu9 khen thuâng, phOc lcii và Qu khen thu&ng Ban diu hành trn Lçii 
nhun sau thué tai  các thi dim 1p Báo cáo tài chInh hcp nht gina nién d. 

Ti ngày 30 tháng 06 näm 2021,Tng Cong ty không có các c phiu có tim näng suy giàm lài trén c 
phiu. 

36 . CHI PH! SAN xuAi KINH DOANH THEO YEU TO 
6 tháng dAu nm 

2021 
6 tháng dau näm 

2020 

VND VND 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 31.542.542.220 123. 108 .475. 183 

Chi phi nhân cong 188.25 7.893.142 325.741.222.282 

Chi phi khu hao tài san ct djnh 17.546.138.283 18.461.935.934 

Chi phi dij phOng 49.834.867.422 22.268. 103 .691 

Chi phi djch vi mua ngoài 181.901.245.543 257.812.080.359 

Chi phi khác bang tin 48.639.890.851 141.180.777.981 

Chi phi thuê thu phi 1.894.359.924.826 1.686.173.673.083 

2.412.082.502.287 2.574.746.268.513 

43 

VN1D 

5.036.946.660 

9.295 .784.63 5 

14.332.731.295 

6 thang du nAm 
2020 

3 .4 12.087.877 

9.130.196.646 

12.542.284.523 

ÔNG 
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AS 
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TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

s6 124, DuOng Minh Khai, Qun Hai Ba Trung, Báo cáo tài chInh h9p nht giOa niên d 
Ha Ni, Vit Nam Cho k9 k toán t(r ngày 01/01/2021 dn ngãy 30/06/2021 

37 CONG CV TA! CHINH 
Các Ioai cong ci,i tài chinh ccia T6ng Cong ty bao gm: 

Giá trj s6 k toán 

30/06/2021 01/01/2021 

Giágc Di,r phông Giágc Di,rphOng 

VND VND VND VND 

104.917.006.679 895.879.299.471 

(804.734.151.183) 4.982.722.772.788 (749.676.948.318) 

(377.105.669.770) 380.568.669.770 (377.105.669.770) 

Tài san tài chlnh 

Tinvàcác 
khoãn tucmg 
throng tin 

Phãi thu khách 
hang, phái thu 
khác 

Các khoàn cho 
vay 

4.544.809.531.082 

380.568.669.770 

6.030.295.207.531 (1.181.839.820.953) 6.259.170.742.029 (1.126.782.618.088) 

Giátrj sktoán 

30/06/2021 01/01/2021 

VND VND 
NQphãitrátàichInh 

Vay và ncr 1.480.640.841.723 1.603.381.743.668 

Phãi trã nguri ban, phãi trã khác 3.951.941.744.765 3 .955.356.578.323 

Chi phi phãi trà 511.105.276.425 639.761.775.030 

5.943.687.862.913 6.198.500.097.021 

Tài san tài chInh và ncr phãi trã tài chlnh chua duçrc dánh gia 1i theo giá fri hcrp 19 ti ngày kt thc k' k 
toán do Thông tir 210/2009/TT-BTC và các quy djnh hin hành yêu cAu trinh bay Báo cáo tãi chlnh vã thuyét 
minh thông tin di vâi Cong cu tài chfnh nhirng không dua ra các hiiàng dn thong duong cho vic dánh giá 
và ghi nhn giá trj hçrp 19 cOa các tài san tài chinh và nq phãi trã tài chinh, ngoi trir các khoán trich 1p dr 
phong ncr  phãi thu thó dOi dà thrçrc nêu chi tit ti các Thuyt minh lien quan. 

Quãn 19 rüi ro tài chInh 

RUi ro tài chInh cOa T6ng Cong ty bao gm rCi ro thj tnrng, rüi ro tin dung và rUi ro thanh khoán. T6ng 
Cong ty d xây dirng h tMng kim soát nhm dam bão si,r can bang ô mcrc hqp 19 gifla chi phi rOi ro phát 
sinh và chi phi quán 19 rOi ro. Ban Tng Giám d6c Tóng COng ty Co trách nhim theo dOi quy trinh quán 19 
rOi ro d dam bão si,r can bang hcrp  19 gina rUi ro và kim soát rOi ro. 

Ru! ro thj trwông 

bat dng kinh doanh cUa T6ng Cong ty s chO yu chju rOi ro khi cO sd thay di v t9 giá hói doái và 1i 
suat. 
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TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

S 124, DuOng Minh Khai, Qun Hai Ba Truiig, Báo cáo tài chInh hqp nht giva niên d 

HaNOi, Vit Nam Cho k' k toán t& ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021  

Rüi ro v t giá hi doái: 

Tng Cong ty chju rüi ro v t) giá do gia trj hçp l' cOa các 1ung tith trong tiwng lai cOa mOt  cong cv tài 
chIith s bin dQng theo nhung thay di cüa t' giá ngoi t khi các khoãn vay, doanh thu và chi phi cUa 
Tang Cong ty &Wc  thrc hin bang don vj tin t khác vOi dng Vit Narn. 

Rüi ro ye lAi suit: 

T6ng Cong ty chju rUi ro v lài sut do giá trj hcp 1' cUa các 1ung tin trong tuang lai cUa mOt  cong cv tài 
chfnh s bin dng theo nhUng thay di cUa lài sut thj trtrông khi Tng COng tycO phát sinh các khoãn tin 
gut có hoc khong cO ky han, cãc khoãn vay và nq chju lài suát tha no!. Tong Cong ty quàn ly rui ro là! suát 
bang cách phân tIch tlnh hlnh canh tranh trên thj trumg d cO &rcic các lài suAt có lçii cho mvc  dich cüa Tng 
Côngty. 

Rüi ro tin ding 

RUi ro tin dvng  là rOi ro ma mOt  ben tham gia trong mOt  cong cv tài chInh hoc hp dng không cO khà nng 
th%rc hin duc nghTa vu cOa mIith dn dn tn that v tài chinh cho Tng Cong ty. Tng Cong ty có các rOi 
ro tin dvng  t& hoat dOng san xu&t kinh doanh (chU yu d6i vâi các khoãn phai thu khách hang) và hoat dng 
tài chIth (bao gm tin gri ngân hang, cho vay va các cong ci tài chlnh khác). 

Trén 1 näm 
dn 5 nAm 

VND VND 

Ti ngày 30/06/2021 

Tin và các 
khoàn ttrcYng 
diicmg tin 

Phãi thu khách 
hang, phãi thu 
khác 

Các khoàn cho 
vay 

4.838.870.086.578 9.585.300.000 4.848.455.386.578  

Ti ngày 01/01/2021 

Tin và các 895.879.299.471 
khoàn tucmg 
ducrng tin 

Phãi thu khách 4.223.460.524.470 9.585.300.000 

hang, phãi thu 
khác 

Các khoãn cho 3.463.000.000 
vay 

5.122.802.823.941 9.585.300.000 5.132.388.123.941  

45 

Tfr 1 nàm 
trâ xuông 

VND 

1. 104.9 17.006.679 

3.730.490.079.899 9.585.300.000 

3.463.000.000 

Trén 5 nàrn Cong 

VND 

1.104.917.006.679 

3.740.075.379.899 

3.463.000.000 

895.879.299.471 

4.233.045.824.470 

3.463.000.000 
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TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

S 124, fhrông Minh Khai, Qun Hai Ba Tnrng, Báo cáo tài chlnh hçp nhât giUa niên d 
Ha Ni, Vit Nam Cho k' k toán Ui ngãy 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021  

Rid ro than/i khoán 

RUi ro thanh khoán là rCii ro Tang Cong ty gp khO khän khi thrc hin các nghTa vv tài chinh do thiu von. 
ROi ro thanh khoãn cOa T6ng Cong ty chU yu phát sinh Ui vic các tài san tài chinh và nq phái trâ tài chinh 
cO các thii dim dáo han khác nhau. 

Thji hn thaith toán cUa cac khoán nç phài trã tài chinh dra tren các khoàn thanh toán dr kin theo hcip ding 
(tren co sâ dang tin cüa các khoãn gc) nhu sau: 

Tir 1 näm 
trâ xung 

Trén 1 näm 
dn 5 näm Trên 5 näm Cong 

VND 
Tai ngày 30/06/202 1 

VND VND VND 

Vay và nçi 1.479.769.383.710 871.458.013 1.480.640.841.723 

Phài trá ngu&i 3.951.099.157.926 
ban, phái trã khác 

842.586.839 3.951.941.744.765 

Chi phi phãi trá 509.5 17.012.309 1.588.264.116 511.105.276.425 

5.940.385.553.945 3.302.308.968 - 5.943.687.862.913 

Ti ngày 01/01/2021 

Vay và nçv 1.600.623.244.957 2.758.498.711 1.603.381.743.668 

Phái trá ngi.ri 3.954.472.951.484 
ban, phãi trã khác 

883.626.839 3.955.356.578.323 

cc 

CH 
Chi phi phái trà 638.173.510.917 1.588.264.113 639.761.775.030 NG 

6.193.269.707.358 5.230.389.663 6.198.500.097.021 

Tng Cong ty cho rang müc d tp trung rüi ro d6i vài vic tra nçi là có th kim soát &rçic. Tng Cong ty 
có khà nang thanh toán các khoãn n dn han  Ui dOng tin Ui hoat dng kinh doanh và tin thu Ui các tài san 
tài chfnh dáo han. 

38 . NHtJ'NG Sif KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN 

Không cO sr kin tr9ng yu nào xáy ra sau ngày kt thüc kS'  k toán dOi hOi ducic diu chinh hay cong b trên 
Báo cáo tài chInh hcip nht giUa niên d nay. 

39 . BAO CÁO BQ PH3N 

Theo ITnh vy.c kinh doanh 

Ban hang hOa 
Hoat dng xây 

lap, djch vi 
Ting cong toàn 

doanh nghip 

VND VND VND 
A Doanh thu thuan tu bàn hang ra ben 

ngoài 
3.373.655.599 2.425.008.134.651 2.428.381.790.250 

Lçi nhun tü hot dng kinh doanh 145.075.154.900 145.075.154.900 

Tang chi phi mua TSCD 55 1.811.833 55 1.811.833 

Tài san khong phân b 7.341.972.230.069 

T6ng tài san 7.341.972.230.069 

NphàitrãkhOngphânb 6.257.727.206.714 

Tng n9 phãi trä 6.257.727.206.714 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

S 124, Duông Minh Khai, Qun Hai Ba Trung, Báo cáo tài chlnh hçp nht giOa niên d 
Ha NOi,  Vit Nam Cho k' k toán tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 

Theo khu vuc dja I' 

Tng cong toan 
Vit Nam Ntn&c ngoài doanh nghip 

VND VND VND 
Doanh thu thun ban hang và cung cp 2.182.006.435.070 246.375.355.180 2.428.381.790.250 
dichvu 

Tài san bO phn 7.341.972.230.069 7.34 1.972.230.069 
TngchiphimuaTSCD 551.811.833 551.811.833 

40 . NGHIP VIJ VA SO DL vi cAc BEN LIEN QUAN 

Danh sách và mi quan h gitta các ben lien quan vã Tng COng ty nhu sau: 

Ben lien quan 

Cong ty C6 phn Lilama 45.1 

Cong ty C phn Lilama 45.3 
Cong ty C phân Lilama 45.4 

Cong ty C6 phn Bt dng san Lilama 

Cong ty Co phn Lp may - Thi nghim C din 

Cong ty CO phn Ti.r vn Thit k Xay di,rng và Cong ngh Lilama 

Cong ty CO phn Lilama 10 

Cong ty CO phn Lilama 18 
Cong ty CO phn Lilama 69.1 
Cong ty CO phân Lilama 69.3 
Va các thành viên Hi dOng quân trj, Ban TOng Giám d6c - Chi tit ti Baa cáo Ban TOng Giám d6c 

TOng COng ty có các giao djch phát sinh trong k' và sO dir ti ngày kt thüc k' k toán viii các bOn liOn quan 
nhix sau: 

Giao djch phát sinh trong kS': 
6 thang dau nam 

2021 
6 tháng dau nm 

2020 

VND VND 
Ban hang và cung cp dch vii 22.074.278.008 64.721.021.886 

COng ty CO phn Lilama 45.1 28 1.606.455 1.620.659.922 

Cong ty CO phn Lap may - ThI nghim C din 125.664.403 223.629.743 

COng ty CO phan Bat dng san Lilama 82.545.280 81.617.600 

COng ty CO phan Lilama 10 5.740.108.934 2.285.562.706 

Cong ty CO phan Lilama 18 10.905.138.922 32.350.063.349 

Cong ty CO phan Lilama 69.1 2.126.427.741 26.600.755.556 

COng ty CO phan Lilama 69.3 2.812.786.273 1.558.733.010 

Mua hang 669.478.396.714 480.226.301.132 

COng ty CO phAn Lilama 10 118.138.890.065 133.049.501.106 
COng ty CO phn Lilama 18 363.483.384.727 216.084.741.315 

COng ty CO phân Lilama 69.3 22.988.867.382 16.915.162.323 

Cong ty CO phAn Lilama 69.1 147.048.380.389 92.798.639.504 

COng ty CO phan Lap may - ThI nghim C din 17.818.874.151 21.378.256.884 

MOi quan h 

Cong ty lien kOt 
Cong ty lien kt 
COng ty lien kt 
COng ty lien két 

COng ty liOn kt 

COng ty liOn kt 

COng ty lien kt 

COng ty liOn kt 
Cong ty liOn ket 
COng ty liOn kt 
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 

s6 124, Di.r&ng Minh Khai, Qun Hai Ba Trtxng, Báo cáo tài chInh hp nhat giva niên d 
Ha Ni, Vit Nam Cho Ic' k toán tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1  

Läi cho vay 
Cong ty C phn Lilama 45.1 
Cong ty C6 phAn Lilama 45.3 

Du phOng Iäi cho vay 
COng ty C phân Lilama 45.3 

Cong ty C6 phn Lilama 45.1 
C tüc duqc chia 

6 tháng du nam 
2021 

6 thang dau nàm 
2020 

VND 
6.255.020.375 
5.072.014.131 
1.183.006.244 

6.255.020.375 
1.183.006.244 

5.072.014.131 
6.089.166.530 

VND 
6.289.578.499 
5.100.036.309 
1.189.542.190 
6.103.054.507 
1.003.018.198 

5.100.036.309 

COng ty C phn Lilama 10 3.560.400.000 
Cong ty C ph.n Lilama 18 2.365.947.500 

Cong ty C phn Lap may - Thf nghim Ca din 

só di.r ti ngay kt thüc k' k toán: 

162.819.030 - 

30/06/2021 01/01/2021 
VND VND 

Phãi thu ngAn hn khách hang 43.141.018.336 37.565.902.637 
A Cong ty Co phan Lilama 45.1 14.615.658.479 14.305.891.379 
A Cong ty Co phan Lilama 10 4.295.778.333 6.771.612.846 

Cong ty C phn Lilama 69.3 13.029.936.273 4.755.122.983 
Cong ty C6 phân Lilama 18 4.012.309.908 4.525.287.796 
Cong ty C phn Lilama 45.4 3.510.895.558 3.510.895.558 
Cong ty C phn Lilama 45.3 2.573.678.957 2.633.738.957 
Cong ty C6 phn Lilama 69.1 1.058.451.068 1.022.261.694 
Cong ty C phn Bat dng san Lilama 4.709.760 1.491.424 

COng ty C phan Lap may - Thi nghim Ca din 39.600.000 39.600.000 
lYng truOc cho nhà cung cp 86.409.922.800 95.986.472.041 
Cong ty C phan Lilama 45.1 46.619.078.131 46.365.949.049 

COng ty C6 phn Lilama 45.4 11.431.018.327 11.431.018.327 
Cong ty C6 phan Lilama 45.3 1.409.793.614 1.409.793.614 
Cong ty C phan Lilama 69.1 26.950.032.728 36.779.711.051 

Phãi thu v cho vay 135.485.661.877 135.485.661.877 
COng ty C6 phan Lilama 45.1 109.861.383.422 109.861.383.422 

COng ty C6 phan Lilama 45.3 25.624.278.455 25.624.278.455 

Phãi thu khác 56.351.365.944 49.792.329.569 
COng ty C phan Lilama 45.1 44.179.471.053 39.107.456.922 
Cong ty C phan Lilama 45.3 8.048.396.691 6.865.390.447 
COng ty C6 phan Lilama 45.4 3.131.988.200 3.131.988.200 

COng ty C phan Lilama 10 411.835.750 218.006.000 

Cong ty C phan Lilama 18 480.917.750 287.216.000 

COng ty C6 phan Lilama 69.1 98.756.500 182.272.000 

Phãi trã ngu*i ban 375.759.329.306 313.893.169.352 

COng ty C6 phan Lilama 18 209.750.783.024 142.008.425.722 
Cong ty C phan Lilama 10 101.477.885.711 99.076.295.537 
Cong ty C phan Lilama 69.3 35.268.690.564 51.522.432.208 

COng ty C phân Lilania 69.1 395.130.000 141.800.000 

COng ty C6 phan Lap may - ThI nghim Ca din 28.866.840.007 21.144.215.885 
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TONG CONG TY LAP MAY V1T NAM - CTCP 

só 124, DisOng Minh Khai, Quân Hai Ba Tri.rng, 
Ha NOi,  Vit Nam Cho k' k 

Báo cáo tài chInh hQp nht giüa niên d 
toán t& ngày 01/01/2021 Mn ngày 30/06/2021 

30/06/202 1 01/01/2021 

VND VND 
Ngu*i mua trä tin truO'c 257.909.120 
CôngtyCphânLiIama 10 257.909.120 

Phãi trã khác 7.110.486.632 8.609.148.456 
Cong ty C phn Lilama 18 3.223.396.960 2.864.745.248 

Cong ty C phn Lilama 10 3.604.342.144 5.487.399.424 
Cong ty C6 phân Lilama 69.1 114.285.056 102.543.872 

Cong ty Ci phn Lilama 45.1 30.338.880 16.336.320 

Cong ty C phân Lilama 45.3 3 8.864.960 3 8.864.960 

CôngtyCphAnLi1ama45.4 57.018.632 57.018.632 

Cong ty C phân Bt dng san Lilama 42.240.000 42.240.000 

Tng thu nhp cOa Ban Giám dc và Hi dng quàn trj ducc htrâng nhii sau: 
6 tháng Mu näm 6 tháng Mu näm 

Hi Mng quãn trl Chüc vi 2021 2020 

VND VND 
Ong Büi Dirc Kin Chü tjch 258.000.000 30.000.000 

Ong Nguyn Dinh Hái ChO tjch, min nhim ngày 25 8.000.000 
01/11/2020 

Ong Lê Van Tun Thành viên 42.000.000 3 0.000.000 

Ong Nguyn HIlu Thành Thành viên 42.000.000 30.000.000 

Ong Nguyn Van Hung Thành vin 42.000.000 30.000.000 

6 tháng Mu näm 6 tháng Mu nm 
Ban Ting Giám dc ChIrc vi 2021 2020 

VND VND 
Ong Lê Van Tun Tng Giám dc 240.000.000 240.000.000 

Ong Trân Dlnh Dai PhO Tng Giám d6c 192.000.000 192.000.000 

Ong Nguyn Van HOng Phó T6ng Giám cl6c 192.000.000 192.000.000 

OngNguyn Manh  DUng PhO T6ng Giám d6c 192.000.000 192.000.000 

Ong Nguyn Hfiu Thành Phó Tang Giám d6c 192.000.000 192.000.000 

41 sO LIEU SO SANH 

s6 1iu so sánh trên Bang Can d6i k toán hap nht giUa niên d và thuy& minh tuong Ong là s Iiu cOa Báo 
cáo tài chInh hap nht cho näm tài chfnh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020 d dircic Cong ty TNHH Hang 
kim toán AASC kim toán. s6 lieu trên Báo cáo Kt qua hot dng kinh doanh }wp nMt giUa niên d, Báo 
cáo liru chuyn tin te hop nht gitta niên d và các thuyt minh tirang Crng là s 1iu cCia Báo cáo tài chfnh 
hap nht gi(Ia niên d d duçrc soát xét cho kS'  k toán tr ngày 01/01/2020 den ngày 30/06/ 020. 

QUO63 

Li VitTân To Phi Son Lê Van Tun 

Nguii Ip Ke toán trtrâng Tong Giám dôc 

Ha Nôi, ngày 27 thang 08 nãm 2021 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP Báo cáo tii chinh hçp nht gitra niên do 

S 124, Di.r&ng Minh Ithai, Qun Hal Ba Tnmg, Hi Ni, Via Nam Cho k' k tom tir ngiy 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 

PHI] LUC 1: VAY NGAN ILN 

Tham chiêu S1'T Ngin hang - S hqp dng Han m(rc tin ding Lãi sut näm Th&i hn vay 
Sdtrnqgcvayan 

Misc dich vay Phirong thrc dim bio 

Tong Congty 
Lap may Viet 

am- N CTCP'l' 

I 

Ngin hang Du tu vi Phát triM 
Viét Nam - Sr giao djch I: 
Hcip dng cp tin dvng  han mrc 
si01/2021/518fHDTDHMngiy 
01/02/202 1 vi yin ban sCra d61 
b sung ngiy 14/06/2021 

2.600.000.000.000 Duçic xác cljnh theo 
trng Hcip dMg tin dung 
ci th 

Dn ngày 
31/12/2021 

792.897.055.258 B sung vn luu dng phuc vu hoat 
dOng sin xu& kinh doanh cüa Khách 
hang 

Không cO tii sin dim bão 

2 

Ngin hang Du tu vi Phát triM 
Via Nam - Chi nhinh Thai Ha: 
HpdongcaptmdI1ngh?nmuc 
s601/2021/518/HDTDngay 
01/02/2021 

200.000.000.000 Ducrc xác djnh theo 
tOng Hçip dMg tin dung 
c,ithe 

Dn ngiy 

31/12/2021 
2.608.447.695 B sung vM lLru cong. bio linh, mCr 

LJC 
KhOng cO tii sin dim bão 

3 

Ngin hang TMCP Tiên Phong - 
Chi nhinh Thing Long: 
Hcrp dng cp tIn ding hn mOe 
s6 97/202 1IFIDTD/PHG/0 1 ngày 
12/04/2021 

1.300.000.000.000 Bô sung v6n luu dng/ 
thanh toan chi phI thi 
cong các cong trinh 

DM ht ngiy 
12/04/2022 

280.432.088.565 B sung v6n luu dng/ thanh tom 
chi phi thi cong các cOng trinh 

Không cO tài sin dim bio 

Cong ty Co phin 
Lilama 5 (2) 

1 

Ngin hang TMCP Cong Thirong 
Viêt Nam - Chi nhánh Sm 
Son:Hcip d&ig cho vay tOng 1n 

18910307/2018- 
HDCVTL/NE{CT422-LIILAMA 
ngày 6/7/2018 

8.200.000.000 Khoin ncr góc nay clang 
bj qua hn thanh tom vi 
chiu Iii sut theo lii 
phat cOa ngin hang 

Không vuot qua 9 
thing vi khoin 
vay nay di qua han 
thanh tom 

5.558.523.200 Thanh tom chi phi hçip I thlrc hiên 
HDKT s 01/XL3-LLS ngiy 
12/12/2017 - thi cOng xiy drng nhà 
may nghiM xi mang, nhi nén khi, du 
in xi mang Bim Scm. 

Dim bio bMg tai sin theo cic hcrp dMg 
th chp 

2 

Ngan hang TMCP Cong Thucmg 
Viét Nam - Chi nhinh Sam Son: 

dang tin dtmg  s 
5020 1/2017-HDTD/NHCT422- 
LONGPHU1 ngày 28/02/2017 

40.000.000.000 Khoin ncr g& nay clang 
bj qua hn thanh tom và 
chju lii suAt theo lii 
phat cOa ngin hang 

09 thing vi khoan 
vay nay ca qua han 
thanh tom 

8.253.852.129 Thanh tom chi phi dcr an nh&miy 
nhia din Long PhO I 

Dim bio bang tài san theo cic hcrp dMg 
the chip 

Ngin hang TMCP Cong Thucmg 
Viét Nam - Chi nhinh Sam San: 
Hcip dang cho vay tOng Ian s6 
17881509/2017- 
HDCVTL/N}{CT422-PHUTHO 
ngày 18/09/2017 

40.000.000.000 Khoin nci g6c nay clang 
bj qua han  thanh toan vi 
chju lii suit theo lii 
phat cOa ngan hang 

Không vu91 qua 9 
thing và khoin 
vay nay ci qua han 
thanh toán 

30.016.151.585 Thanh tom chi phi hcip 1 thtrc hin 
gOi thau xiy lap tram bi&i ip 220kv 
PhO Th9 

Dim bio ba.ng tii sin theo các hçrp dng 
th chip 

Ngin hingDautuva Pháttrin 
Vit Nam - Chi nhinh Bim Son: 
Hçip clAng tin ding han  mOe s6 
01/2018/2952771HDTD ngiy 
28/12/20 18 

197.224.000.000 Khoin nc1g6c nay clang 
bj qua han  thanh toin và 
chju lii suAt theo lii 
phat cOa ngin hang 

12 thangvakhoin 
vay nay cli qua han 
thanh toin 

183.375.052.148 B6sungv6n1uu dng Dim bio b&ngtài sin theo cic hçrp d&ig 
th chAp, cAm cii, bio linh, k qu5'. 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP Bio cáo tài chInh hçp nht giva niên do 

S6 124. Dthng Mirth Khai, Quán Hai Ba Thing, Ha Ni, Vit Nam Cho k k tom tr ngiy 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 

PIIU LUC 1: VAY NGAN HAN 

Tham chiu STT Ngin hang - So hçrp dng Hn mtc tin dyng Läi suit näm Thô'i hn vay 
S6dirnqg&vaydn 

Myc dich vay Phuong thic dim bao 

CongtyCophan 

1 

Ngin hang TMCP Hang hãi Viêt 
Nam - Chi nhánh Dà Nng: 
Hçip dng tin dimg hn mrrc 
17.07/2020/HDTD ngày 
2 1/07/2020 

60.000.000.000 Lai sut dtrcrc quy dnh 
ci th tai GiAy nhan ncr 

Ducrc xác djnh ciii 
th theo tang kh 
tràc nhn ncr 

39.999.999.643 Bô sung v6n liru dng Klaoin vay duqc dim bio bng cic tii sin 
cAm c6 neu trong hçrp dng 

2 

Ngin hang NOng nghiêp va Phit 
trin NOng thôn Vit Nam - Chi 
nhinh Di NAng: 
Hcrp dAng tin ding hn mCrc sA 
2000-LA V-20200 1397 ngày 
13/11/2020 

40.000.000.000 Lãi suAt dtrçrc quy djnh 
cy th ti GiAy nhn nr 

Dixçic xic nhn cii 
th cia mAi IAn 
gui ngin do hai 
ben thOa thun 
trén tmg giAy 
nhnncr 

35.783.087.740 B6 sung vAn Iuu dOng Khoin vay dtrcrc dim bin bAng cic tài sin 

Cong ty CA phAn 
Cx khi LAp may 
Lilarna (4) 

Ngan hang DAn tu va Phát thAn 
Vit Nam - Chi nhinh Ninh Binh 

Quy djnh ci,x th . 
trên cic hcrp dAng 
tin diing h?n  m(rc 

Lai suAt ducrc quy djnh 
cr thA tai  Gi&y nhn nq 

Dixcrc quy djnh ci,i 
th theo tang IAn 
nl4n nq 

97.071.044.351 Thanh tom tiAn mua 4t tir, kh6i 
luvng xây lap Cong trinh 

Khoin vay dtrqc dim bin bAng cac tii sin 

TAng cong 1.475.995.302.3 14 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP Bio cáo tài chInh hçrp nhât giüa niên I1 

S 124, Du&ng Minh Khai. Quân Hai Ba Trwig, Ha Ni, Vit Nam Cho k5' k toán tz ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1 

PHU LUC 2 : VAY DAI HN 

Tham chiêu STT Ngãn hang - S hqp dong Tài san thuê 
Thôihan 

thuê (tháng) 
Lãi sut vay (nãm) 

Dir nq gc vay dài han 
dn 30/06/2021 

Nq dài han den hn trã 
trong vông 12 tháng tói 

Tong Cong t 
LAp may Vit 
Nam - CTCP 
(1) 

I 

Cong ty TNHFI MTV Cho thué tài 
chInh Ngan hang TMCP Ngoi 
thucmg Vit Nam: Hçip d6ng cho 
thuê tài chInh s 102.16.02/CTTC 
ngày 03/02/2016 

Cn triic tháp 50 thn và h th6ng 
tii 

72 tháng Lãi suit tirng IAn thông báo cüa 
ben cho vay 

3.234.275.000 3.234.275.000 

2 

Cong ty cho thuê tài chInh TNHH 
BIDV - SUMI TRUST - Chi nhánh 
Ha NOi:  Hçip dng cho thuê tài chInh 
s 21718000077/HDCTTC ngày 20 
tháng 07 nãm 2018 

Xe ô to Toyota Innova G2.0 60 tháng Lãi suAt tirng lAn thông báo cüa 
ben cho vay 

329.4 14.400 146.406.400 

Cong ty C 
phAn Co khI 
LAp may 
Lilama (4) 

Cong ty TNHH MTV CTTC Ngân 
hang TMCP Ngoi thucmg Vit Nam 

Xe tái thüng có gAn cAu triic 15 tAn 60 tháng Lãi suAt diu chinh 6 tháng/ lAn, 
Iãi suAt bAng lãi suAt huy dng 
tiAt kim 12 tháng + bién d 4,5 
thê.ng/ nãm 

1.08 1.850.009 393 .399.996 

TOng cong 4.645.539.409 3.774.081.396 
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