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PHAN I: THÔNG TIN CHUNG YE DOANH NGHIP 

1. Thông tin chung 

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

— Ten Ting Anh : Vietnam Machinery Installation Corporation — JSC 

— Giy chiirng nhn dang k 

doanh nghip 

s0100106313 

Ni cp ln du ngày 01/09/2010, c.p thay dèi ln thu 3 

ngày 03/0/2017 

— Vén diu l : 797.261.040.000 clèng 

— Vn c1u tu cüa Chi'i sà hfiu : 797.261.040.000 dng 

— Diachi S 124 Minh Khai, Qun Hai Ba Trung, Ha Ni 

— Sdiênthoai 024 38637747 

— Sfax 02438638104 

— Website http://www.lilama.com.vn! 

— M c phiu : LLM 

Qua trInh hlnh thành và phát trin: 

Tng cong ty 1p may Vit Nam - CTCP (g9i tt là LILAMA) truâc day là doanh nghip do B Xây 

dtmg sâ hU'u 100% vn diu 1; hoat dng trong các linh vixc xây 1p, gia công, ch tio thit b cho các 

cong trinh cong nghip và dan diing vi di ngü can b, k six có trinh d khoa h9c k thut cao, cong 

nhan lành ngh va phixcng tin, may móc thi cong chuyen nganh tiên tin. 

•' Giai doan 1960 - 1975: 

Ngay 01/12/1960, Cong ty Lp may dugc ra di. Tr nhüng buc chap  chüng du tien, ngisài thg 1p 

may dà tham gia 1p dt thành cOng nhiu cOng trinh cOng nghip, dan ding và quc phOng quan tr9ng 

nhu: Thüy diên Thác Ba, Cao Bang, nhiêt din Ham Rng, Lao Cai, Viêt TrI, Ninh BInh, Uong BI, 

khu cOng nghip Vit tn, nhà may phân dam  Ha Bc, nhà may dumg Van  Dim 2, nba may Suppe 
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pht phát Lam Thao, nha may cc khI Cm Phà, nba may Dt 8/3, nhà may xi mäng Hài Phông m 

rng... 

Näm 1960, Cong ty dã vinh dr nhn cä thi dua cüa H Chü tch, nhiu 1n duc ChU tjch nuàc tang 

1ng hoa, ChInh phü t.ng c thi dua, bang khen... 

'. Giai doan 1976 - 1995: 

Ngày 11/10/1979, Cong ty Lap may chuyn sang hoat dng theo mô hInh Lien hip các xi nghip Lap 

may. 

TIx näm 1993 khi du tu nuâc ngoài vao Vit Nam tang v9t, nhiu cong trInh có vn du tu mxOc 

ngoài duGc trin khai dau tu xây dlrng.  NhUng nguii thçc Lap may la  tip tiic th.rc hin, hoàn thành 

bàn giao nhiu cong trInh dung, vuçct tin d vâi ch.t luccng cao nhu cong trinh: Chân d giàn khoan 

D,u khi, nhà may Gi,y Bãi Bang, nhà may Gi,y Tan Mai, lap các tram  bin áp, tram  bu, gia cong trên 

3000 tn cot diên thuc h thng duOng dày tãi din 500 KY B.c Nam và hang ngàn thn ct phát song 

truyn hInh Viba trong cã nuc, gia công, ch tao  và lap dt thit b cho nhà may bt ng9t VEDAN, 

nha may Xi mäng Chinfon, Hãi Phông, thüy din Trj An, Thác Mo', Yaly dat  yêu cLu; tham gia thi 

cOng nhiu cOng trinh có quy mô lan a nuc ngoài nhu truOng dai  h9c Oran Angiêri, nhà may nhit 

din & Bungari, Lien bang Nga và các cOng trInh & I rac, Libi... D,c biêt ch tao  duoc các loai binh, 

ban, b chira khI gas, chiira d.0 dat  tiêu chun chit 1ung quc t cho cac dr an nhu Shell Gas Hài 

PhOng, Sài GOn Petro, Petro Vit Nam... 

Ngày 01/12/1995, ngành Lap may Vit Nam lai  mt ln nüa chuyn di mô hInh hoat  dng tü Lien 

hip các xl nghip Lap may thành Tng cong ty 1.p may Vit Nam. Day là bu&c ngot, dánh d.0 sr 

thay di to l&n v ch.t cho các doanh nghip nhà nu&c nói chung và Tong cOng ty lap may Viêt Nam 

nOi riêng. 

Nhung dong gop cüa LILAMA di v&i cong cuc xay dirng và bão v t quéc dã duçic Dàng va Nhà 

nu&c ghi nhn, tang thu&ng nhiu danh hiu cao qu: 

+ 1 Huàn chuo'ng Chin cOng 

+ 5 Huàn chuo'ng Dc 1p hang Ba 

+ 2 Huân chuo'ng Dc 1p hang NhI 

+ 3 Huân chuang Dc l.p hang Nht 
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Giai doan 1996 - 2000: 

Ban Lãnh dto LILAMA dã xây dirng "CIÜEn 1w9c p/i 1t triên Tang cong ty dén nám 2010", chia lam 

ba giai doan theo dñng djnh huàng phát trin kinh t cüa Dàng và Nhà nuâc. Day là chin luçic phát 

trin dung dn, tao bao, khoa hoc, phü hçip vôi thc tin phát trin cüa Tng cong ty và d.t nithc. 

Cong tác ch tao và 1p dat thit b dugc áp diing theo cong ngh hin di vi nhttng thit bj thi cong 

tiên tin mang li thành cong to lan cho ngành Lp may. Ch.t lucmg san ph.m dugc nâng cao, th?i 

gian thi cong duçic rut ng.n vi dii nhu: nhà may nhit din Pha Li 1 cong suit 440MW truâc day 1p 

dt trong 8 nAm, nay nhà may nhit din Phã Lui 2 có cong sut g.n gp 1,5 l.n thai gian thi cong duOi 

2 näm, nhà may nhit dién Phü M 1 thuôc tinh Ba Rja Vüng Tàu có cong sut 1.0 80MW chi thi cong 

trong gn 2 näm. Tin d thi cong các cong trinh duçic thçtc hin nhanh chong nhu'ng vn thOa man các 

yêu cu kht khe v chat luçmg và hiu qua kinh t. 

Trãi qua qua trInh phn dAu, phát trin khOng ngrng, thành tich cüa Tng cong ty dugc Dãng, Nhà 

nuOc ghi nhn và trao tang Huân chuo'ng H Chi Minh vào näm 2000. 

•:• Giai doan 2001 - 2005: 

Day là giai doan quyt dinh cüa LILAMA trong vai trO Tang thu EPC. Tng cOng ty lap may Vit 

Nam du?c giao là Tng thu EPC thçrc hin dr an nhit din Uông BI ma rng cOng suit 300MW vai 

vn du tu gn 300 triu USD. Sr kin nay da dua LILAMA tü vai trO lam thu phi th%xc hin phn 

viéc "C", nay tra thành nhà thu chInh. LILAMA dam nhn toàn b cã phn "E" Va "P", tuc cá tu Vâfl 

thi& k và cung cp vt tu, thit b di vOi cOng trinh; dir an nhit din Ca Mau 1 cOng sut 750MW 

vol giá trj 360 triu USD. 

Näm 2005, LILAMA k nim 45 näm thành 1p vai du n dc bit quan trçng. Ti dr an Trung tam 

Hi nghj Quc gia - cOng trinh duqc thrc hin theo tiêu chun Châu Au dugc xây dxng ti Vit Nam, 

LILAMA da t.p trung lrc lung tinh nhu nht cüa minh d dam nhn khi lugng cOng vic trên 40% 

toàn bô du an, bàn giao cong trinh dung tin d và dt chit luçmg cao, phiic VJ hi ng thucmg dinb 

APEC thang 11/2005. 

Nhmg dong gop cüa LILAMA cho sir nghip phát trin dt nuOc duçcc Dãng và Nhà nuac ghi nhn. 

Tng cOng ty 1p may Vit Nam duçc tng danh hiu dcm v Anh hñng lao dng thai k3i di mOi. Sr 

kin nay khng djnh sir thành cOng cüa LILAMA trong qua trInh di mâi Va phat trin, tao  ra các tin 

co bàn v co sa vt chit, nàng lirc quãn l d thrc hin thành cOng nhim vi trong chin luc phát 

triên cüa mInh. 
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•:• Giai doan 2006 - 2010: 

Näm 2006, LILAMA tip tic thrçc chon là nhà Tng th.0 EPC thirc hin dçr an nhit din Ca Mau 2 

cong su.t 750 MW vái giá trj 330,3 triu USD, tip dn là d an nhit din Nhtim Trtch 1 cong su.t 

450 MW giá tr gn 305 triu USD. Chi trong thai gian 11 thang, LILAMA k 03 Hçp dng EPC nhà 

may diên vOi tng cOng suit 1.950MW, thng giá tri gn 1 t' USD (gm Ca nhà may din Ca Mau 1). 

Qul 112009, nhà may Loc d.0 Dung Qut duçic bàn giao cho Chü d.0 tu Tp doàn Du khf Vit Nam, 

nhUng san phm xang du du tiên cüa Vit Nam duçc bt ngun tix day. Tip dn là vic bàn giao 

diing tin d nhà may nhit din Nhon Trch 1 thang 4/2009, nhà may xi mãng Song Thao thang 

11/2009. Các nhà may thüy din Song Yang, Song Ong cflng dà hôa luâi din quc gia... 

Ngày 9/4/2009, LILAMA tip tçic k 02 hç'p dng EPC dx an nhit din Vüng Ang 1 cOng sut 

1.200MW và dix an nhit din Nhon Trch 2 cOng su.t 750MW,thng giá tn hçp dông gn 1,7 t USD. 

•:• Giai doan 2010 - nay: 

Nãm 2010, LILAMA chuyn di sang th chrc và hot dng theo mô hinh Cong ty trách nhim hüu 

htn mt thành viên 100% vn nhà nuâc theo Quyt djnh s 93/TDSD.-HDQT ngày 30/6/2010 cüa Hi 

dng quàn trj Tap doàn Song Dà va dn näm 2012, Cong ty mc - Tp doàn Song Dà dä chuyn quyn 

va nghia vi chü sâ hüu vn nhà nixc tai  LILAMA v Bô Xây drng theo Quyt djnh s 913/QD-BXD 

ngày 18/10/2012 cUa B tru&ig Bô Xây dxng. 

LILAMA dä thrc hin thành công, bàn giao dua vào sü ding n djnh dix an nhit din dt than Vung 

Ang 1 có cong sut lan nht tai  Vit Nam; hoàn thành bàn giao dr an thüy din Hüa Na; k' kt hgp 

dng EPC vai Tp doàn d.0 khI Quc gia (PYN) thrc hin dr an nhit din Song Hu 1. 

Trài qua 55 näm xây drng, phát trin và tru&ng thành LILAMA dà thixc hin và bàn giao hang ngàn dr 

an lan nho, gop phn quan trong di vOi sir nghip xây dmg và phát trin d.t nuâc. LILAMA duçc 

dánh gia là Tng thu EPC hang du Viêt Nam, là mt trong nhmg nhà thu xây 1p dirng du trong 

linh vuc thi cOng các cOng trInh cOng nghip và dan diing ti Vit Nam. Buâc sang näm 2016, Tng 

Cong ty chInh thtirc chuyn sang hot dng duâi hInh thac cOng ty c phn theo Quyt djnh 

s 103 6/QD-TTg ngày 10/7/2015 cüa Thu tuOng ChInh phü v vic Phê duyt phuong an c phn hóa 

COng ty me - Tng cOng ty 1p may Vit Nam và chuyn thành COng ty c phn.Dn ngày 16/08/2017, 

c phiu cüa Tng COng ty d chInh thuc duc giao dch trên san chung khoan cho cOng ty chua niêm 

yt (UPCOM) vai ma chung khoan: LLM. Day dugc dánh giá là mt buác thay di quan trQng, hua 

hçn ma ra mt giai doan phat trin thành cOng mai cüa Tng Cong ty. 
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Tong thu EPC, 
nhà thâu xây 1p 

2. Ngành, ngkê Va dia ban kink doanh 

- Nhà thu EPC s 1 tai  Viét Nam, thrc 
hin các dii an lon vri vai trô là tng thu 
EPC. 
- Nhà thu lttp may uy tin nht Vit Nam 
vói các dtr an 1p may tiêu biu nhis: Tua 
bin, may phát cña các nhà may nhit din 
cong sut 100 -> 600 MW, nhà may thüy 
din 240MW... 

- Ch tao  dn 75% cac thit bj 
cho các dr an nhit din, thüy 
din, xi màng, dóng tàu, du khI 
ma LILAMA là tng thiu. 
- Nang 1rc ch tao  co khI dn 
du trén thi trumg hin nay. 

-, 

- Hoat dng tu' vn, thit k, 
quàn 1' drán: nâng cao näng 1rc 
canh tranh cho LILAMA. 
- Hoat dng xut nhp khu và 
kinh doanh khác. 

  

Tru si chInh: 124 Mirth Khai, 

qun Hal Ba Trung, TP. Ha 

Ni 

 

     

  

1 

VPDD: 9/12 Ho Tüng Mu,: 
Qun 1, thành phô Ho ChI 
MinE 

 



1' 
/ 

// Tim nàng \ 

thi tru'ó'ng 

S. 

,' Chin Iu'o'c ' 

pháttrin 

3. Thông tin v mô hInh quail trj, tO chñ'c kinh doanh và b may quail i 

Mo hlnh quail trl Tng cong ty 

"Thm nhln\ LILAMA sü dung mô hInh quãntrj 3 cp: 
:•• 

Quan tn 
' Su' menh 

- Cap Cong ty Bao gôm Ban thêu hanh 
rui ro / hanhcap / 

- - - / cong - - - - / Tong cong ty (Hôi dông quan tn va Ban Tong 

giám dc), Ban quân 1 các cong ty con. 

Cp b phn: Bao gm các trumg, phó 

phong ci1a các phong chüc nãng Tong cOng ty; 

nguiidii din vn cüa Lilama tai  các cong ty 

lien kt. 

"Qun tn
J - - C.p chirc näng: Bao gm toàn b can b 

nhân Iy'c pháp i , cong nhân viên cüa LILAMA, là ngui trrc tiêp 

- - - .." thirc hin các chInh sách, hott dng kinh doanh 

- cüaTngcôngty 

Trong qua trInh hott dng, Tng cOng ty vn luôn chü trong dn nhüng yu th ni tui - ngoti cãnh tác dng trrc tip hoc gián tiêp len 

toàn b hoat dng cüa Tng cong ty, bao gm: các rUi ro phát sinh trrc tip trong qua trInh hoat ng (nhu rüi ro v hoit dng kinh 

doanh, rüi ro v nhân luc...); nhüng chin lugc phát trin phài phü hçp vói tim nang cUa thj truông, thm nhIn - sr mnh phát trin cüa 

Tng cOng ty; quan tr9ng nht làdãm bão vic tuân thu nhthig quy tic, quy djnh cia h thng pháp l nai din ra nhU'ng hot dng kinh 

doanh cüa LILAMA trong Va ngoài nuâc. 
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+  

r KlM TOAN. 

NOIBO 

PHONG 
KINK T- 
KY THUAT 

VIN CONG 
NGHE HAN 

Co cu b may quán 1 

    

TD1 H I DNG c6 DONG 

  

   

BAN KIEM soAT 

T6NG GIAM DÔC 

) Kênhchiao 

Kênh giám sat 

HQI DÔNG c&UAN TR! 

PHO T6NG GIAM D6C 
PHOT6NG GIAM6C PHOT&GGIAMD& HO TONG á.IAM O6C 

. •4 1,- IT6NG G 

VAN PHONG 

cci QUAN T 
BAN TAI CAU 

TRUC 

V I,  

PHONG PHONG PHONG PRONG 
T6 CHU'C QUANL'C1Y PHAP CH- TAI CHiNH - 
NHAN 51/ GIfl THM DINH K'TOAN 

+ 4 
CAC VPDDT6NG CONG TV CHI NHANH CONG TV 

TRONG VA NGOAI NU'C OT&PT KCN BAC VINH 

CAC CONG TY CON CAC CONG TV LIEN KT 

  

+ + 

CAC BAN QuAN L' CAC BAN i.,r AN, BAN OIU HAN H, 

DV' AN VPDD LILAMA TAI CAC CONG TRIJO'NG 

1. CTCP LILAMA 10 8. CTCP Lp may- ThI nghim ce d1n 

2. CTCP LILAMA 18 9. CTCP Bâ't cng sn LILAMA 

3. CTCP LILAMA 69-1 10. ccp Du ti Xây dt/ng LILAMA 

4. CT CP LILAMA 69-3 11. CTCP Tu' vgn thigt k XD và Cong ngh LILAMA 

5. CTCP LILAMA 45-1 

6. CTCP ULAMA 45-3 

7. CTCP LILAMA 45-4 

1. COng ty TNHH LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD 

2. CTCP LILAMA 5 
3. CTCP LILAMA7 

4. CTcP Ce khI Lp may LILAMA 
5. CTCP Tu' vgn qu6c t LHT 
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Các cong ty con cüa LILAMA 

TT TEN CONG TY 

Cong ty TNHH 

LILAMA SOUTH 

EAST ASIA SDN 

BHD 

2. CTCP LILAMA 5 

3. CTCP LILAMA 7 

4. CTCP Co khI Lp 

may LILAMA 

5. CTCPTirvnquc 

t LHT 

VON DIEU L1 

Triêu 

dông 

T le s 

hfru (%) 

64.9 86 99.00 

51.497 51,00 

50.000 5 1,00 

32.65 1 5 1,00 

9.600 60,00 

NGANH NGHE 

KINH DOANH 
DJA CuI 

Xây 1p, gia cong Liang, Brunei 

ch tao  và 1p d.t 

thit bj co khI 

Co khI ch tao,  179 throng Trân Phü, Ba 

xây 1p DInh, thj xä Bim Son, 

Thanh Hóa 

Co khI ch tçto, S 332, thrOng 2/9, phuOng 

xây 1p HOa CuOng Bc, qu.n Hãi 

Châu, Dà Nng 

Co khI ch tao,  72E thrOng Hoang Diu, 

xây 1p phixOng Thanh BInh, Tp. 

Ninh BInh, tinh Ninh BInh 

Tuvnthitk TAng 3, Tôa nhà 21 tAng 

Lilama, 124 Minh Khai, Ha 

N5i 

Các cong ty lien kêt 

VON BIEU L 
NGANHNGHE

DIA CIII TT TEN CONG TY Triêu T lê s& KINH DOANH 

dông hfru (%) 

1. CTCP LILAMA 10 98.900 36,00 Co khI ch tao,  TOa nhà Lilama 10, Lê Van 

xây 1p Luang kéo dài, Tr Liêm, 



4. CTCP LILAMA 82.794 3 6,00 Co khI ch tao, 

69-3 xây lap 

515 Din Biên Phü, phuing 

BInh Han, Tp. Hãi Ducing 

Ha N,i 

2. CTCP LILAMA 18 93.887 36,00 Co khI ch tao, Lu 9/19 H Tüng Mu, 

xây lap Quan 1, TP. H ChI Minh 

3. CTCP LILAMA 75.762 41,10 Co khI ch tao, 17 L Thai T, Tp. Bc 

69-1 xây 1p Ninh, tinh B.c Ninh 

/ 

5. CTCP LILAMA 48.000 36,00 Co khI ch tao, Lô 11, Thx?mg 319 B, Khu 

45-1 xay lap Cong Nghip Nhon Trich 1, 

Xa Phrnc Thin, Huyn 

Nhcm Trtch, Tinh Dng Nai 

6. CTCP LILAMA 35.000 40,83 Co khI ch tto, Lô 4K, Ton fXxc Thang, 

45-3 xây lap Tp. Quàng Ngäi 

7. CTCP LILAMA 40.000 3 5,06 Co khI ch tao, 

45-4 xâyiâp 

8. CTCPLapmay— 15.000 36,18 Tuvnthitk 

ThI nghim co difl 

9. CTCP Bt dng san 104.7 13 27,93 Thuong mai,  dich  

Xa Lô Ha Ni, Khu Cong 

Nghip Biên Hoà 1, P. Binh 

Ba, Tp. Biên Hoa,Dèng Nai 

434-436 Nguyn Träi, 

Trung Van, qun Nam Tr 

Liêm, Ha Nôi 

PhOng 501, thng 5, TOa nhà 

LILAMA vti BBS, XNK, DMC 535 Kim Ma, Ba 

SX cong nghip, DInh, Ha Ni 

vt lieu xây dirng 

10. CTCPDutixxây 250.000 27,72 Thuong mti, dtch TOa nhà Rivera Park, s 69 

dirng LILAMA vu BBS, XNK, duäng Vu Trng Phiing, 

SX cOng nghip, Phu?ng Thanh Xuân Trung, 

vt lieu xay dimg Qun Thanh Xuân, Ha Nti 
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11. CTCP Tu vn thit 4.400 45,45 Tu vn thit k Tng 1, Tôa nba E3A, tôa 

k Xây dung va nhà 12 tng, khu do thi Yen 

cOng ngh HOa, phuO'ng Yen HOa qu.n 

LILAMA Cu Giy, thành ph Ha Ni 

4. Dnh huróiig pliát triêia 

Các mtc tiêu chü yu cüa Cong ty 

• Myc tiêu tEng quát 

— Tip tic phát huy nhttng kt qua dä dtt duc nhm tn dp.ng va phát huy ti ita giá trj thucmg 

hiêu LILAMA, cüng c, tich ti hxc lugng san xu.t d to ra siT thay di v chit, v quy mO trong 

toàn Tng cong ty, tao ra sc cnh tranh lan trên thi: tru&ig trong và ngoài nuóc, khng djnh 

LILAMA là thuo'ng hiu hang d.0 ciia Vit Nam trong vai trO tng thu EPC, nba thu xây 1p, 

nhà ch to day chuyn thit bj dng bQ cUa cac dir an cong nghip d tin tOi tham gia vào 

chui san phm lien kt toàn cu cüa các cOng ty da quc gia. 

— Xây dirng Tng cong ty L.p may Vit Nam - CTCP và cac don thành viên trO' thành cac 

doanh nghip manh, có tim lixc tài chmnh, có trinb d cong ngh va quãn l hin dti, phát trin 

tap trung vao ngành ngh kinh doanh chInh dä lra ch9n, hot dng san xu.t kinh doanh có hiu 

qua. 

•:• Muc tiêu cii ti,i 

— Miic tiêu v nganh ngh kinh doanh: Tp trung vào 2 ngành kinh doanh chInh ma LILAMA có 

tim nang tang truàng, kha nang cnh tranh cao là (1) Ngành EPC, xây 1p và (2) Nganh Co khI 

ch tao. 

— Muc tiêu v tài chInh: 

o Ti da hóa giá trj doanh nghip, xây drng LILAMA có nn tang tài chInh lành mnh, phát 

trin n di:nh,  bn vüng, huO'ng tai tang truang; 

o Tang quy mô vn diu l d tang ngun lixc phiic vii hoat dng san xut kinh doanh và du 

tu phát trin; 

o Tái cu true ng nhm giãm h s n a milrc hgp l, an toàn, giâm chi phi tài chInh bang 

vic tang vn diu l, dy nhanh vOng quay vn, thay th cac khoàn vay có thôi gian vay 

ngan, läi sut cao bang các khoãn vay th?i gian dài, lãi sut hçrp l và phu hp vOi nhu cu 
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cüa doanh nghip; 

o Tái Ca cu các khoân du tu ra ngoài doanh nghip nh.m mang 1aj  hiu qua thi u'u, tp 

trung vn du tu nâng cao näng lrc cho cac ngành san xut kinh doanh chInh. 

— Muc tiêu v t chrc, ngun nhân 1rc: 

o Hoàn thin vic xây drng ca cu t chrc mdi, tinh g9n và hoàn thành thoái vn tai  cac dan 

vj không thuc ngành kinh doanh chInhIhott dng không hiu qua. 

o Dam bào nhân lrc dáp 1rng k hoach  phát trin trong các ngành kinh doanh chInh can cr 

theo doanh thu. Nâng cao t' 1 sir diing can b khoa hçc k thut, cong ngh. 

o Tinh giàn b may d phü hçp vOi mô hInh hott dng và tang näng suit lao dng. 

o Tixng buic nâng cao hiu qua cüa ngui lao dng và thu nh.p bInh quân d.0 nguYi len 

mirc cao han. 

— Mic tiêu v quàn trj: 

o Tng cOng ty tip tyc dóng vai trO là nhà hoach  djnlI, kim soàt chin lu?c; t chirc thixc 

hién san xut kinh doanh; diu phi chung các hoat dng tai  các doanh nghip ma 

LILAMA gop vn; giam dn vai trO và huó'ng dn không là nhà du tu tài chInh. 

o LILAMA së xây dixng h thng quàn tr doanh nghip theo Lu.t doanh nghip và phü hçp 

vài các thông l t& cüa quc t, ban hành va áp dçing b qui t.c quân trj doanh nghip 

nhm dam bão sir cOng b.ng, tInh minh bach,  tInh trách nhiêm 

Chiên 1irçc phát trin trung và dài hin 

— Chun hOa và cüng c mpi mt trong hoat  dng san xut kinh doanh d LILAMA tth thành nhà 

thu xây 1p chuyên nghip thm c quc t, dy dü kha nang và src manh  d dam trách vai trô 

tng thu EPC các dr an cOng nghip Rn trong nuic, tip tiic khng djnh thuang hiu LILAMA 

yuan ra thj truông khu vrc va quc t. 

— Khng djnh vj trI dirng du Vit Nam v ngành cong nghip ca khI ch tao,  tang cuông han nüa 

uy tin và khà näng cnh tranh, chuAn hóa h thng quàn l cht lucrng d dáp '(mg và dü diu 

kin tham gia vào chui san puAm lien kt toàn cu. 

Các mitc tiêu phát trin bn vftng 

LILAMA kiên dinh mic tiêu phát trin bn vttng cüa mInh là tr& thành nhà thu xây lap chuyên 

nghip thm cc quc t; tao ra 19i nhi4n tida cho các cô dông; tao  mOi trung lam vic tt, thu nhp 
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cao và ca hôi thang tin ngh nghip cho toàn b can b cong nhân viên Tng cong ty; Dóng gop, xây 

drng phát trin th trung 1p may Vit Nam trâ thành mt trong nhüng müi nh9n phát trin cüa dt 

nithc, có t.m ãnh hung dn thj trumg quc t; Dóng gop tIch crc cho sir phát trin cüa cong dng và 

xãhOi. 

Mo hinh phát trin bn vttng ciia Tng cOng ty: 

Cap quail tn 

Hi dng quân trj 

Chwc nàng - Nhim vii 

- Chi do chung v chin lu?c 

Ban Tng giám dc 

Các PhOng/Ban nghip 

vii 

Can b, cong nhân viên 
toàn Tng cOng ty 

- Phê duyt các miic tiêu, k hoch hành dng 

- Xây dirng các mp.c tiêu, k hoch hành dng trInh HDQT 

- Triên khai thirc hiên milc  tiêu, k hoch hành dngthrcic 

HDQT phê duyt 

Thirc hién các k hotch hành dng theochido ciia HDQT và 
Ban Tng giàm dc. 

Thic hiên các cong vic ci. th hang ngày có lien quan dn 
các mite tiêu phát trin cña Tng cOng ty và ciia PhOng, Ban 

nghip vi. 

Mo hinh phát trin bn vüng cüa LILAMA có nhim vt gn k& trn nhIn, si mnh vàdnh huO'ng phát 

trin bn vüng cüa Tng cOng ty; nhdó ma mô hInh nay cóánh huâng tIch cc dn nhüng ngui lien 

quan cã ben trong và ben ngoài doanh nghip. 

Là mt nhà thu uy tin, LILAMA nhn thirc rO va co thüc trách nhim cao trong cOng tác gingit va 

bào v môi truing.Trong tt cã nhUng cOng trinh ma LILAMA là nhà thu chInh hoc chü du tu, 

Tng cOng ty du c gänggiãm den müc tida các tác dng tiêu circ dn môi truOng, không d xày ra 

khiu naiIkhiu kiên v vn d an toàn môi truOng; nhung phãn ánh, dánh giá không t& cüa di tác ye 

tiêu chun cht lucmg xây dmg và bào v môi trung tti Vit Nam va trên thj truông quc t. Tng 

cong ty d c gang du tu mua s.m cac trang thit bj thi cOng hindi ddàm bào mi'rc hao phi nhiên 

lieu va khI thai duçc giâm thiu ti da. 

Tng cOng ty cam k& bão v và gin giU môi trung, tang cuông süc khOe, an toàn và an ninh cho nhân 

viên, khach hang, nhà cung cp, nha thu, cong dng nai LILAMA hot dng và cong chüng nOi 

chung. Trong cac hott dng cüa mInh, Tng cOng ty luOn c gang ddam bào: "Không Co tai nin, 

không cO th&t hii d61 vái môi trithng tr nhiên Va xd 1zi, ton tr9ng day dii n/ian plidm, quyn con 

ngwYi, gui frj kink th Va bin sc yin hóa cia cong dngá nhfrng no'i cO cic hoxt d5ng cia 
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LILA MA ". 

5. Các rüi ro 

Rüi ro v nn kinh t 

Kinh t Viêt Nam näm 2019 dat mic tang truó'ng 7,02% vu?t miic tiéu cüa Quc hi d ra tr 6,6%-

6,8% cüng m'tirc lam phát duac kim soát trong mic tiêu drnci 4%Inäm. Mirc tang trurng näm nay tuy 

th.p han mirc tang 7,08% cüa näm 2018 nhung cao han miirc tang cüa các näm 2011 - 2017. Ngoài ra, 

nàm 2019 dánh du cot mc xut khu trên 500 tST USD trong bi cành thucmg mai  toàn câu suy giàm, 

xut siêu dt 9,9 t USD; dr trü ngoi hi dtt 80 tT USD; nçi cong giám v mirc 56% GDP. 

Näm 2020, Viêt Nam tip tiic duac nhiu t chirc ion nhu ADB, WB... dánh giá 1tc quan trong bôi 

cánh kinh t toàn cu gp nhiu bt 1çi. Trong do, dng lc tang truong cüa nam 2020 së ducc cüng c 

nh tang truâng mtnh me cüa tiêu dung trong nuOc, nhô hu thun boi im phát o miLrc vra phài. Xut 

khu cO th tip tic tang truong o mt s tM truàng quan tr9ng khi Hip dinh Di tác xuyên Thai Binh 

throng (CT-TPP) và Hip djnh thuong mi tir do EU- Vit Nam (EVFTA) se có hiu 1rc vào nam 

2020. 

Các Ca hi cüa nn kinh t Vit Nam di cüng nhung thách thirc th nhiu phia, ni bt là hot dng xut 

kh.0 cüa nam 2020 có th khó khän han nam 2019. TM trung xut khu bj thu hp khi chi cO M' dt 

muc tang 27,8%, trong khi các thj truông quan tr9ng khác g.n nhu khong tang truong, xu.t khu vào 

EU giãm 0,7%. Vic qua phii thuc vào thj trung M' lam dy len lo ngi v các khà näng Vit Nam 

bj nn kinh t iO'n nht th giOi dua vao danh sách theo dOi. Nam 2020 cflng c.n chi dn vn d im 

phát do nhung thang cui nàm vic giá thjt l tang cao dà lam CPI tháng 12/2019 tang 1,4% so voi 

tháng 11, mirc tang cao nht trong 9 nam qua. Thj trumg quc t tim n nhüng st kin bin dng 

ion, gia tang thách thic di vài nn kinh t cO d mô iOn nhu Vit Nam. 

D.c bit, dch viêm phi cp COVID-19 phát sinh din bin phiirc ttp và ian rng tiix giüa qu' 1/2020 

dugc dir doàn së có th gay thit hti trên din rQng dn kinh t th giOi va nhiu quc gia nhu: Trung 

Quc, Han Quc, Nh.t Bàn,'.. Nn kinh t Vit Nam diirng tnrOc nguy ca kép khi ngun cung cho 

san xut khan him dng thai cu cüng giãm. Trong các kch bàn dánh giá tang truO'ng kinh t Vit 

Nam vOi già thi& djch CO'VID- 19 duçc khng ch trong qu 1-11/2020, Bô K hotch & D.0 tu giãm 

mic dr bão tang truOng GDP nam 2020 xung con 5,96% - 6,25%, thp hon so vOi mitc tiêu 6,8% 

ban du. Mt s ngành, linh virc, khách hang chju tác dng tiêu circ ngay bOi djch bnh có th tim n 

rui ro ành huOng tOi Nganh Ngân hang, din hInh nhu du ljch, kinh doanh dch vy. hru tru, xut kh 

nông - thüy san, vn tài hang khOng, vn tài bin, dt may, d.0 khI, cao su, hang tiêu dung... D.0 tu 

FDI Va xut nhp khu chiu ap 1rc giãm do tác dng cüa dich bnh kéo dài, nhung con s dinh huOng 
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muc tiêu v can can thuong mai  cüng nhu diu kién thun lçii d dOng vn FDI và Fil vào Vit Nam së 

cn duc quan sat k luOng hon theo nhfing din bin cu th cüa dich COVID-19 trong thai gian tOi. 

Ti giá USD/ VND trong nuâc dix kin se có nhiu bin dng vái biên d giao djch ion hon khi nhiu 

bin s xày ra trên thj trumg. 

Rüi ro v 1ut pháp 

Viêt Nam dang trong giai doan phát trin nên h thong pháp 1 cüng dang dn hoàn thin, chmnh sàch 

thay di linh hot d phü h'p vOi trng giai doan  phát trin cüa nn kinh t. VI vy các van bàn pháp 

quy không tránh khOi nhung bt cp va chng chéo nhau, gay nên không It khó khàn cho cà co quan 

hthi quan ln nhüng cá nhân, t chüc thtc hiên. Tng cong ty sau khi c phn hóa se hot dng theo 

Lut doanh nghip và chu sr diu tit cüa các van bàn phàp lut lien quan, do vy nhüng thay di v 

moi truong pháp lut se tác dng dn hoat  dng kinh doanh cUa Tng cong ty. 

Rüi ro däc thu 

Ráiro1ioçitd3ng: 

Do linh virc hot dng chInh cüa Tng cong ty là thi cOng xây lip, dc thii kinh doanh là thai 

gian thi cOng cUa các cOng trinh thumg kéo dài, viêc nghim thu, bàn giao ducic thirc hin trng 

phn, song song vói do là vic giài ngân thu&ig châm, qua trInh hoàn tt h so thi cOng cüng 

nhu thng nht phê duyt quyt toán giüa chü du tu và nhà thy thumg mt tht nhiu thai gian. 

Ben canh do, cO nhiu dr an, cong trInh xay dixng chü d.0 tu 1p dir toàn cOn chua tuong xirng 

vôi ngun vn du tu dn ti thai gian thi cOng bj kéo dài, diu do càng lam chm tin d giài 

ngân, thanh quy& toán cüa càc Cong trinh, ành huing dn tinh hinh tài chInh cüa Tang cOng ty, 

dôi khi phàn ành không dung hiu qua kinh doanh cüng nhu k& qua doanh thu, lçii nhuân cüa 

Tng cOng ty giüa cac qu' hot dng cüng nhu trong näm tài chInh. 

Rüi ro can/i tranh: 

TInh hInh canh tranh giüa càc doanh nghip thi cOng xây 1p trong ngành xây drng ngày càng 

khc lit. Däc bit trong tucmg quan vi t l du tu cOng giàm thp so vi giai dotn truOc, các 

doanh nghip phài di m.t vâi nhiu khó khãn trong vic cmnh tranh, du thu d có duçc hçip 

dng xay Ip. Do vây doanh nghip xây l.p phài luôn tim cach nâng cao nàng 1irc cong ngh và 

k thut d tang tinh cnh tranh giàm thiu rüi ro cO th änh huong tOi tc d tang truong, s 

lucmg hop dng, cüng nhu doanh thu và lçii nhun k3i v9ng. 

Rüi ro ye biEn d3ng gid nguyen llu, tliiEt bj du vào: 

Càc dix an ma LILAMA thixc hin thu&ng có tin d dài, giá tn vt tu, thi& bj chim t' trong Ion 
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trong thng giã trj hçip dng. Do vy, bin dng giá cà hang hóa (4t tu, thit bj.) du vào së ânh 

hrnmg trçrc tip dn li nhun cUa LILAMA. 

D giàm thiu ãnh huvng cüa bin dng giá, ngoài vic duy tn và phát trin mng luOi các dôi 

tác cung img truyn thng, LILAMA con chü dng kim soát chi phi bang cách tInh dn yu t 

bin dng giá, tnsçit giá ngay tü các khâu chun bj hè sa dr thu, thuang thào va k kt hçrp 

dOng. 

Rüi ro v c/li p/il v6n vay: 

Tng cong ty có t' l Vn chü s hthiITng ngun vn tung di thp, do do chi phi lãi vay tr 

thành yu t ánh huâng trxc tip dn k& qua hot dng san xut kinh doanh va du tu cüa Tng 

cong ty.Khi 1p k hotch kinh doanh va dr an du tu, läi sut tin vay dä duçic dv tInh. Tuy 

nhiên vn cOn rt nhiu nhân th nm ngoài thm kim soát cüa doanh nghip the dng dn läi suit 

tin vay. Do do, nhüng du kin trong k hotch kinh doanh và du tu có th chiu tác dng xâu tir 

rüi ro chi phi vn vay. 

Rüi ro môi truô'ng 

Nhüng rüi ro v môi trumg do thiên nhiên gay ra là các nguyen nhân khách quan nhu thiên tai, lü tçtt, 

dng dat, v.v là nhüng nguyen nhân bt khã kháng. Do do, Tng cong ty phài có nhüng chU truang, 

each thirc phOng tránh va khc phic v hau  qua do thiên tai, mOi tru0ng gay ra di vOi hot dng san 

xut kinh doanh cüa toàn b h thng. 
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PHAN II: TINH HNH HOAT DQNG TRONG NAM 

1. TInh hInh hoit dng san xuât kinh doanli 

Dan v/ tInh: triçu dng 

Cm TIEU CONG TY M H€* NHAT 

Näm 2018 Näm 2019 Näm 2018 Nàm 2019 
(*) 

Giá trj Tang 
trtthng (%) 

Gid trj Tang 
trwOng (%) 

Tnggiatrtaisàn 7.479.277 7.017.645 -6,17% 13.051.609 8.175.416 -37,36% 

Vnchusohau 911.107 933.098 2,41% 1.594.381 1.131.274 -29,05% 

Doanh thu thun 10. 137.192 5.580.754 -44,95% 13.412.374 7.041.807 -47,50% 

Giavnhàngbán 9.796.265 5.372.466 -45,16% 12.731.249 6.629.784 -47,93% 

Lçri nhun gp 340.927 208.288 -38,91% 681.125 412.023 -39,51% 

DoanhthutàichInh 204.412 330.647 61,76% 176.334 485.011 175,05% 

ChiphItàichInh 114.307 177.622 55,39% 394.043 356.358 -9,56% 

LaitücongtyLK - - - (13.062) (8.515) - 

ChiphIbanhang - - - 1.678 687 -59,03% 

Chi phI quàn 1 

doanh nghip 

372.303 320.989 -13,78% 601.532 705.623 17,30% 

Lo'i nhun tu hot 
dngKD 

58.729 40.324 -31,34% (152.856) (174.149) 

Loinhuânkhác 4.825 36.229 650,86% 10.429 40.370 287,07% 

Lo'i nhuân truc 
thu 

63.554 76.553 20,45% (142.427) (133.780) 

Lçi nhun sau thuê 51.223 62.936 22,87% (181.972) (86.151) 

Nguán: BCTC kié'rn toán nárn 2019 ca LILA MA. SO lieu náin 2018 cia Cong ty mc và hçip nhO't dwcrc lO'y theo 

s lieu trInh bay igi trong BCTC ki,n toán riêng và hcrp nhO't nOni 2019 cia LILAMA 
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2. To chiic và nhãn sir 

2.1 11i dng quân trj 

TT 119 VI ten Ngày sinh Chtrcvu 

1 NguynDInhHâi 12/10/1960 Chu tjch HDQT 

2 LêVänTun 02/09/1963 Tng giám dc kiêm Thành viên HDQT 

3 Nguyn Van Hung 27/02/1979 Phó Tng giám dc kiém Thành viên HDQT 

4 NguynHu'uThãnh 03/09/1963 Phó Tng giám dc kiêm Thành viên HDQT 

5 BüiDiircKiên 19/12/1971 K toán tru&ng kiêm Thành viên HDQT 

Mt s thông tin torn tat v thành viên Hi dng quIn trj 

Ong Nguyn DInh Hãi - Chü tjch Hi dng quãn trj 

- Nämsinh: 1960 

- Trmnh d chuyên môn: K six Xây dirng ngành Thông gió cp nhit 

Ong Lê Van Tuân — Tong giárn dc kiêrn ThInh viên Hi dng quIn trj 

- Nämsinh: 1963 

- TrInh d chuyên môn: K5 six Co khI ch tto may 

Ong Nguyn Van Hung — Phó Tng giám Mc kiêrn ThInh viên Hi dng quIn trj 

- Nämsinh: 1979 

- TrInh d chuyên môn: K5 six Cong ngh ch tto may 

Ong Nguyn Hfru Thành — Phó Tong giárn dc kiêrn ThInh viên Hi dng quIn trj 

- Nämsinh: 1963 

- TrInh d chuyén môn: K5 six Co khI ch to may 

Ong Büi Ihrc Kiên — Kê toán trir&ng kiêrn Thành viên Hi dông quIn trj 

- Nämsinh: 1971 

- TrInh d chuyën môn: Cir nhan Kinh t 
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2.2 Ban kim soát 

STT H9 và ten Ngày sinh Chtrc vi 

1.  NguynThThuTrang 15/02/1981 Tru&ng Ban kim soát 

2.  LêThjThuHng 13/10/1976 Thành viên Ban kim soát 

3.  TrnThrnmgHuyn 20/07/1975 Thãnh viên Ban kim soát 

Thông tin torn tt v thành viCn Ban kim soát: 

Ba NguynThj Thu Trang — Trir&ng Ban kim soát 

- Nämsinh:1981 

Trinh d chuyên môn: Cir nhân Kinh t 

Ba Lê Thi Thu Hng — Thành viên Ban kim soát 

Näm sinh: 1976 

Trinh d chuyên môn: Cx nhân Lut 

Ba Trân Thu'o'ng Huyn — Thành viên Ban kim soát 

- Nämsinh: 1975 

- TrInh d chuyên môn: Cir nhân Kinh th 

2.3 Ban Tng giárn dc 

TT IIovàtên Ngày sinh Chfrcvu 

1 Lé Van Tun 02/09/1963 Tng giám dc kiêm Thành vién HDQT 

2 Trtn DInh Dai 13/10/1961 Phó Tng Giám dc 

3 Nguyen Van Hung 27/02/1979 Phó Tng Giám dc kiêm Thành viên HDQT 

4 Lê Quc An 29/7/1970 Phó Tong Giám dOe 

5 Nguyen Manh  Ding 22/01/1970 Phó Tng Giám dic 

6 Nguyn Hitu Thành 03/09/1963 Phó Tng Giám dc kiêm Thành viên HDQT 

7 Büi Dirc Kiên 19/12/ 197 1 K toán truóng kiêm Thành viên HDQT 
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Mt s thông tin tOrn tt v thành viên Ban Tng giárn dc: 

Ong LE VAN TUAN — Tong giám dc 

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

Ong TRAN DiNH PAl - Phó Tong Giám dc 

- Nämsinh: 1961 

- TrInh d chuyên môn: KT su din 

Ong NGUYEN VAN HUNG - Phó Tng Giárn dc 

(Xem trong mic thông tin có lien quan dn thânh viên HDQT) 

Ong LE QUOC AN - Phó Tng Giám dc 

- Nämsinh: 1970 

- TrInh d chuyên môn: K9 su Nhit din 

Ong NGUYEN MNH DUNG - Phó Tng Giám dc 

- Närnsinh: 1970 

- TrInh d chuyên môn: K su CG khI ch t.o may 

Ong NGUYEN HU'U THANH — Phó Tng Giám dc 

(Xem trong miic thông tin có lien quan dn thành viên HDQT) 

Ong Bill D11C MEN — Kê toán tnrong 

(Xem trong mçic thông tin có lien quan dn thành viên HDQT) 

2.4 Nhüng thay di trong ban diu hành: 

- Ong Nguyn Hiru Thành dugc b nhim giü chüc vit Phó Tng giám d6c tü ngày 01/02/2019. 

2.5. Can bi cong nhân viên Tng cong ty: 

Co cu lao dng cüa Cong ty mc - Tng Cong ty ti ngày 31/03/2020 

STT TrInh d S ngu*i T l 

I Phân theo trInh d 632 100,0% 

1 Di h9c và trên dii hçc 440 69,6% 

2 Cao däng, trung cap 34 5,4% 
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3 Cong nhân k9 thut 107 16,9% 

4 Lao dng ph thông 51 8,1% 

II Phân theo thô'i hn hçrp dng 632 100,0% 

1 Viên chiirc quail 1 doanh nghip (khong thuc 
din k Hcip dng lao dQng) 

9 1,4% 

2 Lao dng không xác djnh thôi htn 439 69,5% 

3 Lao dng h?p  dng CO thi han 167 26,4% 

4 Lao dng khác 17 2,7% 

3.TInh hInli dãii tir, tlnh hInh thyc hin cãc dir an 

3.1. Các khoãn du tir ló'n: 

a) Du hr xây dy'ng c1 bàn, may móc thilt bj và du tu' kliác 

Kt qua thuc hiên du tu xay drng cc bàn, may moe thit bj va d.0 tu khác cüa Tng Cong ty trong 

näm 2019 nhu sau: 

DVT: T3 dOng. 

TT TEN DU' AN MI NAM TH NAM T 1 TH 

2019 2019 20191KH 2019 

TONG SO 20 0 0% 

1 Du an Nhà hn hçip tai Qun 9 TP HCM 20,0 0 0% 

Trong näm 2019, can cur nhu cu và tinh hInh thxc t, Ttng cong ty không thrc hin các dir an du tu 

xay drng co bàn, may mOe thi& bj. 

b) Dilu tu'tài chIn/i 

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

Tng giá trj von dâu tu ra ngoài doanh nghip cüa LILAMA tai  thôi dim 3 1/12/2019 là 6 17,1 t' 

dng, trong do: 05 Cong ty con vd giá trj du tu 96,9 ti dng, 11 Cong ty lien kt vi giá trj d.0 tu 

357,8 t' dng; 06 doanh nghip dâu tu dài han  khác vth giá trj dâu tu 162,4 tT dng. Nhu vy, giá tr 
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du tu vn cUa Tng cong ty ra ngoài doanh nghip ctn thii dim 31/12/2019 dä không cOn vu'Q't V,n 

diu lê và Vn chü si hüu. 

Trong näm 2019, Tng cong ty không thirc hin d.0 tu them vào các cong ty con, cong ty lien kt. 

TInh hInh thoái vn d.0 tu ra ngoài doanh nghiêp  

Trong näm 2019, tip tuc thirc hin theo D an tái cu trUc d dugc Bô Xây dimg và Dii hi dng c 

dong phê duyt, LILAMA dã tIch cue thrc hin cOng tác thoái vn ti mt s do'n vj hot dng không 

hiu qua vàlhoäc ngoài ngành kinh doanh chInh. Kt qua thu duçic bao gm thoái vn thành cOng ti 

07 cOng ty, s tin thu v là 4 10,5 t dng và thu hi dçt 2 tin thoái vn ti VAPCO 2 là 103 t' dng; 

cu th nhu sau: 

+ Hoàn tht vic thoái toàn b vn ti Cong ty TNHH Tu vn thit k CIMAS. 

+ Hoàn tt thu tiic chuyn nhucmg toàn b c phn tai  Cong ty c ph.n LILAMA 69-2. 

+ bàn tt vic chuyn nhuçmg 2.5 18.454 c phn, tucing rng 3 0,42% von diêu l tçii Cong ty CP 

Lilama 69-3. 

+ Hoàn tt viêc chuyn nhixçing 1.488.600 c phn, tuong iirng 15,05% vn diu 1 tti Cong ty CP 

Lilama 10. 

+ Hoàn tt vic chuyn nhucmg toàn b c phn tui Cong ty CP Lisemco. 

+ Hoàn tht vic chuyn nhuçng 1.408.730 c phn, tuo'ng trng 15% vn diêu 1 tti Cong ty CP 

Lilama 18. 

+ Hoàn tt vic chuyn nhuçmg 1.136.430 c phn, trong do ban thành cong 750.000 c phn, 

tuong iirng 9,9% vn diu 1 tti Cong ty CP Lilama 69-1. 

Ben cnh do, LILAMA cüng tIch circ tim kim di tác, nhà du tu, dy nhanh trin khai th?c hin các 

quy trInh, thu tue theo quy dinh cüa pháp 1ut d thoái vn ti các don v thành viên theo 1 trinh d 

xây dung ti D an Tái cu true và nâng cao näng 1rc quàn trj LILAMA (Diu chinE ln 3). Tuy 

nhiên, do dc thu ngành ngh kinh doanh, tinh hinh tài chmnh cUa cac cong ty và bi canE thj tru&ng, 

vic tim kim di tác d chuyn nhung vn cüa LILAMA gp không It khó khän và chua dt dugc 

nhu k v9ng. 

Tinh hInh thu c lire, chi trã c tirc  

v" Tlnh hlnh thu c tzc: Trong nãm 2019, cO 05/25 Cong ty có Nghj quyt cüa Dii hi dng e 

dong v vic chia c lire cho kt qua SXKD näm 2018 vOi tng s tin 7,72 t' dng, tng so tin 

các COng ty cia chi trã c tirc cho Tng cOng ty bang tin7,72 t dng. 

V' TInh hInh chi trá c tz'c cia Tang cong ty: Thtc hin theo Nghj quyé't cOa DQi h5i d3ng c 
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dOngthuOng niên näm 2018, Hôi dng quãn trj Tng cong ty dä chi do thc hin vic chi trã 

tin c ttrc theo dung quyt djnh cüa Dai  hi dng c dông. Cii th: 

- Ti le chi trâ c tiirc : 4%Inam; 

- Hinh thrc chi trà : Bang tin; 

-Ngàydangkcuicüng : 15/11/2019; 

-Thôigianthanhtoán : 16/12/2019. 

c) Tin!, !,Inh tlurc hiên các dir an 

Trong näm 2019, LILAMA dã trin khai thi cong các d? an lan, tr9flg dim quc gia nhu dir an Nhà 

may nhit din Song Hu 1, dçr an Nhà may nhit din Thai BInh 2, du an Nhà may nhiét din Vinh 

Tan 4, du an Nhit din Long Phii 1, dx an L9c du Nghi Son 2, ... và dir an ti nuac ngoài nhu dr an 

Nhà may phân bón A/U ti Brunei. LILAMA luôn chi dto mt cách sat sao các Ban dir an, các Cong 

ty thành vien tp trung moi ngun luc, thit bi, may moe, tâi chInh d dam bào tht cã các dir an du 

duoc trin khai thi cong mt each an toàn, chit lucmg, dáp ung các yêu cu ci:ia eác Chu d.0 tu. 

> Mt s mc tin d quan tr9ng tti các dir an tr9ng dim thirc hin näm 2019: 

- D? an nhit din Song Hu 1: Hoàn thành dtt 83,46% giá trj hçp dng EPC. 

Dix an nhit din Vinh Tan 4 và Vinh Tan 4 ma rng: Dã hoàn thành quyt toán 2 dir an nay vOi 

nhà thu chInh. 

- Dix an nhit din Long Phü 1: Nhà thu chInh Power Machines (PM) bj M5 cm vn dn dn 

toàn b cOng vic tbit k& cung cp thit bj cUa dir an bj tm drng vO thai han. LILAMA dã rut 

dn nhân lrc, may mOe thi cOng khOi cOng tru1ng, dng thai chi duy tn mt lie lucmg lao dông 

ti thiu phiic vii cOng tác bão quãn vt tu thi& bj trên cong truang. 

- Dir an nhà may xi mäng Tan Thng: Dã hoàn thành 95,81% khi luçmg hçp dng, dir  kin së 

hoàn thành hçip dng vào cui tháng 3/2020. 

- Dir  an nhà may phân dm A/U tti Brunei: Cong tác ch tto dt 84,89% giá tr hçrp dng k vâi 

nhà thu chInh Thyssenkrupp Industrial Solution AG; phn cung c.p nhân lirc, may móc dtng cu 

va báo lãnh ngân hang k vOi Lilama SEA thirc hin dt 90,35% giá trj hcp dng. 

- Dir an nhit din Nghi Son 2: Ba hoàn thành 9,46% giá tr hçp dng. 

3.2. Tlnh hInh tài chInh Các cong ty con, cong ty lien kêt: 

Dciii vf: triu dng 
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Clii tiêu 
Tong tat 

san 
Von chu so' 

htru 
Von theu 

le 
Doanh thu 

Lot nhuan 
tru'o'c thue 

Lot 
nhuan 

sau thue 

I Các cong ty con 1.478.897 197.075 
208.736 

912.379 (25.431) (25.644) 

Cong ty TNHH 
LILAMA SOUTH 623.658 55.212 64.986 508.262 1.937 1.937 
EAST ASIA SDN 

BHD 

2 CTCP LILAMA 5 441.711 41.167 51.4987 166.229 (28.559) (28.559) 

3 CTCP LILAMA 7 183.825 41.498 50.000 108.174 203 203 

4 
CTCP Ca khI Lp 

may LILAMA 
215.529 48.123 32.651 122.423 378 303 

CTCPTvnquct 14.175 11.074 9.600 7.291 609 471 
LHT 

II Các cong ty lien kt 6.756.940 1.175.834 848.455 4.954.296 37.151 17.193 

I CTCPLILAMA 10 1.189.889 244.732 98.900 1.337.752 22.078 17.503 

2 CTCP LILAMA 18 1.908.615 280.5 17 93.887 1.741.087 25.388 10.998 

3 CTCPLILAMA69-1 877.521 153.455 75.762 577.014 1.641 1.248 

4 CTCP LILAMA 69-3 865.029 106.500 82.794 782.396 250 176 

5 CTCPLILAMA4S-1 522.911 40.688 48.000 90.269 114 91 

6 CTCPLILAMA4S-3 605.725 47.932 35.000 193.049 102 102 

7 CTCP LILAMA4S-4 127.248 (113.465) 40.000 (1.747) (11.206) (11.206) 

CTCPLpmáy-ThI 
107.194 28.587 15.000 66.329 1.832 1.390 8 

nghirn ca din 

9 
CTCP Bt dng san 

LILAMA 
109.548 107.800 104.713 102 42 

CTCP Dau tu' xay 
440.909 276.948 250.000 168.146 (3.069) (3.069) 10 

driig LILAMA 
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Chi tiêu 

CTCP Tu vn thit 

11 k Xây dimg và 

cong ngh LILAMA 

111 Dtu ttr dài han idiác 

CTCPPhüM5Trung 
Vit 

2
CTCP Chê tao  giàn 
khoan diu khI 

CTCP Xi mAng Thang 
Long 

4 Na 
CTCP Thüy din Hüa 

CTCP Xi rnäng Song 
5

Thao 

6
CTCPCa-Diên-MOi 
truOng 

Tng cong 

Tng tài 
san 

2.350 

Vn chü s& 
hfru 

2.139 

Vn diu 
lê 

4.400 

Doanh thu 
Loi nhuân 
truoc thud 

(82) 

Lçn 
nhuân 

sau thu 

(82) 

10.985.161 5.061.439 7.839.890 4.269.408 39.564 33.303 

948.869 106.722 100.000 1.690 (1.121) (1.121) 

744.547 (192.528) 594.898 344.713 (50.887) (50.887) 

3.695.324 2.295.778 4.210.000 2.213.765 (15.849) (16.301) 

4.289.230 2.527.799 2.256.592 661.951 72.582 68.340 

1.196.229 258.500 639.400 995.381 30.263 29.256 

110.962 65.168 39.000 51.908 4.576 4.016 

19.220.998 6.434.347 8.897.081 10.136.083 51.284 24.852 

4. Tmnh hInh tii chiuli Côiig ty mc 

4.1. Tlnh hInh tâi chInh 

Chi tiêu Nàm 2018 Nàm 2019 

Dan vi tmnh: VND 

trtrong(/o) 

Ttng giá tr tài san 7.479.276.983.514 7.017.644.539.973 -6,17% 

Nçi phãi trã 6.568.169.867.905 6.084.546.717.339 -7,36% 

Vnchüshüu 911.107.115.609 933.097.822.634 2,41% 

Doanhthuthun 10.137.192.277.647 5.580.753.988.892 -44,95% 
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Lginhun tr hoat dung 
58.728.874.847 40.324.006.702 -3 1,34% 

LGi nhuântruOc thu 63.553.821.932 76.552.542.191 20,45% 

Lcyi nhuân sauthu 51.222.770.177 62.935.648.625 22,87% 

Ngun: BCTC Cong ly mekiem toánnäm 2018, 2019 cia LILAMJI 

4.2. Các chi tiêu tài chinh chü yu 

CM tiêu Don vi tInh Näm 2018 Näm 2019 

Chi tiêu v khã nàni thanh toán 

H s thanh toán ng.n hn Ln 1,04 1,03 

He so thanh toán nhanh Ln 0,98 0,93 

Clii tiêu ye co can von 

Nq/Tng tài san 87,82 86,70 

NoiVn chñ so hü'u % 720,90 652,08 

Chi tiêu ye nän lire hoat dông 

Vông quay hang tn kho Ln 18,27 10,95 

Doanh thu thun/Tng tài san Ln 1,35 0,79 

Chi tiêu v khã nãng sinh 1ô'i 

Lcii nhuân sau thu/Doan11 thu thun 0,51 1,13 

Lai nhuân sau thuNn chñ sO' hü'u % 5,62 6,74 

Lçi nhun sau thu/Tng tâi san % 0,68 0,89 

Loi nhuân SXKD/Doanh thu thun % 0,58 0,72 

Ngun: TInh toán can cv'c trên s liuBCTC Cong ty mc kim toán nám 2019 cza LILAMA 

5. Co' can cô dông vã sir thay dôi von cliii so' hfru troiig Ham 

Co cu s hun và s hrqng c dOng ciia LILAMA tii ngày 15/11/20 19 
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STT Bôi ttrçrng 
S cã S c phn 

dông nim gifr 

Giá trj c phân 

theo mnh giá 

(VND) 

T1s&hfru 

vn Co phn 

(%) 

1 Co dông trong nu*c 

C dông nha nuOe 

T chirc 

Cánhân 

2 Co dông niró'c ngoài 

T chirc 

Cánhân 

3 Tôngcng  

281 79.726.104 

1 78.032.404 

1 398.700 

279 1.295.000 

0 0 

0 0 

0 0 

281 79.726.104  

797.261.040.000 100,0% 

780.324.040.000 97,9% 

3.987.000.000 0,5% 

12.950.000.000 1,6% 

0 0% 

0 0% 

0 0% 

797.261.040.000 100,0% 

Ngun: Danh sách c dong do VSD lip ngày 15/11/2019 

Tng s c phAn clang luu hành cüa Tng cong ty (79.726.104 c ph.n) hoàn toàn là c phn ph 

thong, trong do: 

— S c phn ti do chuyn nhucmg: 79.705.304 c phn, chim 99,97% tng s c ph&n clang luu 

hành 

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

vi can b CNV Tng cong ty): 20.800 c ph.n, chim 0,03% tng s c phn clang lu'u hành 

Tr thii dim hoàn ttc phn hOa Tng cong ty näm 2016 cho dn nay, LILAMA chua th1rc hintang 

vn, phát hành hay chào ban c phiu nao ra cong chüng d tang vndiu 1. Toàn b c phiudang 

hru hành ciia Tng cong ty là c phiu ph thong, không có c pbiu qu. 

6. Báo cao tác cli)ng lien quan den môi tru'&ng và xä hQi dua Tong Cong ty 

6.1. Quän 1 ngulin nguyen vt 1iu 

Do dc thu ngành ngh kinh doanh, nhu cu v may móc thit bj phçic vii vic thixc hin các hcip dng 

EPC, hçp dng xây 1p cüa Tng cong ty tuang déi lan vOi các yêu cu v chñng loi, k5 thut, cht 

luang, xu.t xiir, ... da dng, phirc tip, d.c bit là may mOc thi& bj cung cp cho các dir an nhit din 

d& than. Các thit bi nhu Tuabin, là hQi, may phát, ... cung cp cho các dir an EPC luOn chim t' 

trong ion nht trong chi phi may móc thit bi, nguyen nhiên vat lieu phiic vi hot dng san xuât kinh 
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doanh cUa Tng cong ty. Ben crnh do, nhu cu di vOi các 1°aj  nguyen nhiên vt 1iu phic vii thi cOng 

nhu: st thép các l°ai,  que han, san, cap din, các loii khI cOng nghip, ... là thuàng xuyên và ph 

bin di vii hoat  dng san xut kinh doanh cüa LILAMA. 

Nhm dam bão chit luçmg các cong trinh cüa minh, cüng nhudãm báo vic xây l.p cãc cOng trInh han 

ch tida tác dng tiêu circ dn môi trung, Tng cong ty không chi tim kim các ngun cung c.p da 

dng dáp irng t& nht các yeu cu cüa dir an, ma côndáp irng thxçc các tiêu chun bào v môi tru?mg. 

Bang co ch quãn 1 tt vic nhp may mOc, nguyen nhiên vt 1iu tü khâu lixa ch9n nhà cung c.p, 

LILAMA tin tixing sedóng gop phn nhO trong vic bão v môi trumg, giàm thiu các tác dng tiêu 

crc dn môi truO'ng trong hoat  dng kinh doanh cüa Tng cong ty. 

6.2. Tuân thu pháp 1ut v bão v môi trlrbng 

Hin tai  Tang cong ty hoàn toàn tuân thu các tiêu chun và pháp lut v bão v môi tru?Yng. LILAMA 

chixa ti1ng bix1r phat vi pham do khong tuân thu lut pháp và các quy djnh v môi truYng. Vâi thüc 

cao trong vn d bào ye môi truYng, LILAMA luôn cam kt vic hoàn toàn tuân thU nghiêm ngt các 

tiêu chun trong nuoc và quc t v vn d báo v môi truông trong qua trInh san xuât kinh doanh cUa 

mIrth. 

6.3. ChInh sách lien quan dn ngu*i lao dng 

> CuE do lam viec 

• LILAMA có mt mOi trung lam vic nghiem tUc, câi m va hçp tác. Tang cumg kha nãng 

ngh nghip và phát trin näng lrc cng hin cá nhân cUa nhân viên. 

• Ch d lam vic dra trên co sâ cUa B lut lao dng. 

• Các Cong cii diving cii lam vic (nhu may tInh, mng internet, van phOng phrn, may fax, din 

thoai c dinh, bàn gh ...) duac trang bj dy dU theonhu cu cOng vic cflng nhu dugc h6 trq v 

k thuât hiên dai. 

• Các b phn san xut kinh doanh duçc trang bj dy dU bâo h lao dng (nhu qun áo, gang tay, 

mU, that lung báo him...). COng nhân lam viêc theo Ca, cO th lam them gi, nhung khOng vu9t 

qua s già quy djnh so vOi lut hin hành. 

Chin/i sac/i tuyn dtng, thu hat lao d5ng vàdào 4w lao d5ng 

LILAMA hoat  dng chU yu trong linh virc xây lap cong nghip, là dan vj hang du v tng thu 

EPC, co khI ch tao,  co khI lap may, tu vn thit k ... do vy LILAMA luOn chU tr9ng tuyên 

ding nhUng k su cO trInh d d dap ung nhu cu cho cOng vic cUa Tng cOng ty tir cãc tru&ng 

Dai hçc k thi4t nhu: Bach Khoa Ha Nôi, Xây drng, COng nghip Thai Nguyen, Bach Khoa Da 
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Nng và nhttng truôngdti h9c danh ting khác trong và ngoài nrnfic. 

• Cong tác tuyn diing cüa LILAMA duçcc thrc hin thông qua các phuong tin thông tin ctui 

chUng nhu däng thông báo tuyn diing trén báo chI, ti các truO'ng dai  h9c và qua website cüa 

Tng Cong ty. 

• Lao dng sau khi du?c  tuyn diving vào Tng cong ty duçc tip tiic dào tao, huân 1uyn bi 

dumg chuyên mon nghip vi và các k näng theo chucmg trinh v các chuyên d: Quan l dir 

an, quán l thi cong 1p dt, quãn 1' chit luçing, giám sat ch tao, quãn 1 vt tu, an toân lao 

dng, ting Anh, v.v.. 

> Thöi gian lam vic và c/u'nh sách (wing 

LILAMA tuyt di tuân thu các quy djnh cüa Lut lao dng và các van bàn huOng dn thi hành 

v thai gian lam vic (bao gm cà lam them gR) cüng nhu thai gian nghi ngai cüa ngu1i lao 

dng. NguO'i lao dng duçc tham gia bào him xã hi d.y dü, humg lucmg cñng các ch d 

phüc lçii khác theo quy djnh va theo tInh hinh thrc t cUa Tng Cong ty. 

> Chin/i sac/i an toàn, sá'c khôe ngh nghip và an sin/i xâ hc3i 

• Nâng cao nhân thirc cho các nhân viên tht cã các cp v an toàn, sirc khôe ngh nghip, quãn 

1 môi truYng và xà hi trong các hot ding cUa Tng cong ty. 

• Xây dirng h thng va các quy trinh tIch hçp d ngän ngiiraô nhim, chn thumg tti ni lam 

viêc, cãi thin sirc khOe, tang cumg tInh bn vcrng v mOi tru&ng va xà hi, phü hcip vâithOng l 

quc t dugc nêu trong cac tiêu chun thrçic quc t cong nhn. 

• Tiên hànhdánh giá rüi ro và tác dng di vOi an toàn, src khOe ngh nghip, môi trumg và xä 

hi. Co cac bin pháp ngän ngiira di vOi các tác dng tiêu circ, và nu không th ngän nglra thi 

giãm thiu, giàm nhç, vàJhoc dn bü cho nguai lao dng, cong dng và mOi truang bjành 

huang. 

• Tuân thu lut pháp quc gia, các quy djnh và các yêu c.0 khác lien quan dn lao dng, an toàn, 

süc khOe ngh nghip va bào v mOi truang. 

6.4. Báo cáo lien quan dn trách nhim di vó'i cong dng dja phtro'ng 

Trong nãm 2019, Cong doàn LILAMA dã t chüc phát dng phong trào thi dua ti các cOng truông d 

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

din Thai BInh 2, nhà may Nhit din Vinh Tan 4 ma rng.....nhm khuyn khIch cOng nhân, k su, 

CBCNV ti các cOng trInh tIch cxc lam vic; t chuc bInh xét thi dua khen thuang kjp thai các cá 

nhân, tp th có thành tIch t& trong cOng viec, trao các danh hiu nhu; Tp th tiên tin, lao dng tién 
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tin, chin s5 thi dua cp Co si, cp ngành, tang btng khen Tng cong ty. 

Ngoài ra, các ban du an và cOng ty thành viên LILAMA dä tIch circ tham gia các phong trào, dçt thi 

dna do Chü du tu, dia phuong và B Xây dirng phát dng nhu: Tháng an toàn cho cong nhân; Dot thi 

dna d.c bia thixc hin thing igi nhim vii phát trin kinh t-xä hi cüa nganh Xây drng näm 2017 và 

k hoch 5 näm, huOng ti k nim 60 näm ngày truyn th6ng ngành Xây dixng (29/4/1958-

29/4/20 1 8); 

Cong doàn và Doàn thanh niên Tng cong ty thu&ng xuyên quan tam dn diii sang cUa CBCNV Tong 

cong ty: T chic các chuong trInh giao luu van ngh, th thao, có nhiu hInh thrc dng viên di vOi 

con em CBCNV vào các dp Tt trung thu, tt thiu nhi, khen thuing các cháu có thành tIch h9c tp 

t&... 

Trong näm qua, d có nhiu cá nhân, tp th dã dat  va dugc ghi nhn, ton vinh do có nhüng thành tIch 

xut sic, tiêu biu trong cOng tác. Cii th nhu sau: 

- COc danh hiu di vó'i t2p th: 

+ Gi.y khen và tp th lao dng tiên tin cüa Tng cOng ty: 53 tp th. 

+ Tap th lao dong xut sc va b.ng khen cüa Bô xây dung: 20 tp th (Dang ch B Xây dng 

phê duyt). 

- Các danh hiêu di vái cá nhán: 

+ Giy khen, Chin s thi dua co sO', Lao dng tiên tin, Niên han  ngành 1p may, K nim chugng 

vi sr nghip Xây dirng cUa Tng cOng ty: 882 cá nhân. 

+ Bang khen Bô Xây dixng và Chin s5 thi dua ngành Xây drng: 66 Ca nhân (Dang chO' Bô Xây 

dixng phê duyt). 

+ B.ng khen Thu tuó'ng ChInh phü: 05 cá nhân. 
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PHAN III: BAO CÁO vA DANH GIA CUA BAN TONGGIAM DOC 

1. Dank giá kêt qua hoit dng san xuãt kinh cloanh 

Kt qua thiic hin các chi tiêu chü yu so vi Nghj quyt cüa Dti hi dèng c dông: 

TT • Chi tieu 
Nghj quyêt 

DHIJCD 2019 

Thuc hiên 
nam 2019 

Do'n v/. Tj dng 

% THIKH 
2019 

1 Vén diu 1 797,26 797,26 100% 

2 TngDoanhthu 5.750,4 5.580,8 97,1% 

3 Lçi nhun trixc thu 75,0 76,6 102% 

4 Npngânsachnhanrncc 150,0 148,1 98,7% 

5 T lê c tirc (%) 5%Inäm 4%/näm 80% 

6 Dâu tirphat triên 20,0 0 0% 

7 Qu51ucingNLD 129,37 114,55 88,5% 

Näm 2019, trên co s than tr9ng va d cloán truc các khó khän trong cong tác tim kim vic lam, k 

kt cac hp dng thirc hin dir an mdi; cilng nhu lumg trithc cac khó khän khi vuóng mc tai  các dir 

an dang thirc hin chira duçc giái quyt trit di, Ban lãnh do LILAMA cfing nhix toàn b CBCNV d 

ht sirc n lixc, nghiêm tñc lao dng d phn du hoàn thành k hotch san xut kinh doanh dâ dixqc 

Di hi dng c dông thuOng niên näm 2019 d ra. 

Trong khi doanh thu näm 2019 dtt 5.580,8 t' dng/5.750,4 t dng (97% k hoch) thI 1ci nhun 

trrnic thu d hoàn thành vuçit müc k hoch 76,5 t dng/75 t' dng (102% k hoch), np ngân sách 

nhà nuOc 148,1 tr dng/150 t dng (99% k hoach). 

Nhu vây, tuy chira hoàn thành dy dü k hoach san xut kinh doanh d ra, nhung vâi kt qua v doanh 

thu, thu hi cong nç, thoái vn du tir ra ngoài doanh nghip... nhu báo cáo i trên, dã th hin quyt 

tam, n 1rc lan cUa toàn th Ban lânh dto và CBCNV LILAMA trong vic duy tn sir n djnh, lam nn 

tang cho sir phát trin bn vüng cüa LILAMA. 

2. TInk hInh tui chInh 

2.1. TInh hInh tài san - du tu' xây dirng co' bàn 

Trên ca s& than tr9ng dAu tu' và tit giãm các chi phi không cn thit, cüng vOi h thng thit bj, may 

moe thi Cong cüa Tong cOng ty hin tuo'ng di n dnh, có kha näng clap üng yêu cu trin khai cac d 
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an ma Tng cong ty dang th?c hin. Do dO, trong näm 2019, Tng cong ty không thirc hin hoat  dng 

du tu xây d?ng  ca ban và mua sm may móc, thit bj. 

DVT: Tj) dóng 

TT TEN DV AN 
KH NAM TH NAM T5 lé TH 

2018 2018 2018/KH 2018 

TONG sO 20 0 0% 

1 Du an Nhà hn hop tai  Qun 9 TP HCM 20,0 0% 

2.2. Tlnh hlnh thu hicông ncr 

Di vd cong tác thu hi cOng nçi, Ban 1nh dao  Tng cong ty luôn chi dao  sat sao vic dánh giá, phân 

tIch và phân 1oti cac khoân nçi phãi thu dn han,  luOn chii dng, tIch circ va thirc hin mi bin pháp 

d thu hi cong na, tuy nhiên kt qua dat  du?c cOn han  ch. Trong nãm 2019, Tng cong ty chi thu hôi 

dime 13 t' dng no dong tai  dir an Cong trinh xi mäng Song Thao. 

3. Nhfrng cãi tiên ye co' cãu to chü'c, chinli sách, quail 1 

a. V cong tác t chfrc: 

Sat nhp PhOng quán trj rUi ro vào Ban quán 1 dir an tái c.0 trüc va nâng cao näng 1c quán trj 

doanh nghip cüa Tng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP k tr ngây 01/02/2019. 

Thành 1p Ban dir an Din Nghi San 2 thuc Tng cOng ty 1p may Vit Nam - CTCP k tr ngày 

01/02/2019. 

Thành l.p Ban dix an Ca - Din Lilama thuc Tng cOng ty lAp may Vit Nam - CTCP k tr 

ngày 01/5/2019. 

Thânh 1p Ban dix an Du&ng ng dn khI Nam Con San 2 thuc Tng cOng ty lAp may Vit Nam 

- CTCP k t1r ngày 01/9/2019. 

Thành l.p Ban dir an Hóa du Long Son thuc Tng cOng ty lAp may Vit Nam - CTCP k tr 

ngày 01/11/2019. 

Chun bj d thành 1p Ban dr an Din Van Phong 1 thuc Tng cOng ty lAp may Vit Nam - 

CTCP. 

Rà soát, süa di, b sung và ban hành mt s quy ch& quy djnh quân l nti b phü hop vri chirc 

näng, nhim vi cüa Tng cOng ty lAp may Vit Nam - CTCP. 
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b. V cong tác can b, nhân sir: 

- Diu dng 96 luçrt CBCN'V cho cac phông ban, don v và ban dx an cña Tng cong ty. 

- Tng s lao dng binh quân cüa Tng cong ty tInh dn 3 1/12/2019 là 574 nglxôi, trong do so 

tuyn mi 62 ng1xi, sé chm dirt hçp dng lao dng 85 nguO'i, tm hoän hçip dng lao dng 11 

nguii, s lao dng nghi hmi 9 ng1.ri. 

Th?c hin kiên toàn nhân su lânh dto cüa mt s phOng ban, dm vj thuc Tng cong ty; thirc 

hin cong tác nhân sir, can b quân l ti các Cong ty con, cong ty lien kát. 

4. Kê I1o4cI1 phãt trién trong ttrong liii 

4.1. Cong tác chi dao diu hành  

K hoach san xut kinh doanh näm 2020 cüa Tng cOng ty d kin thp hcm nhiu so vâi thirc hin 

näm 2019, chü yu do th?c t các dii an lan ma Tng cOng ty thi cOng khi hxcmg cong vic cOn li 

không cOn nhiu (phAn lO'n dã thirc hin khi hxçrng nhp thit bj, xây lip). Mt khác, 2018-2019 là 

giai domn khó khän cüa cac chU du tix, ben cnh d, tInh hInh djch bnh cüng gay ãnh huang không 

nhO dn hoit dng san xut kinh doanh du tu trong nuOc và trén th giai, do vy khã näng khôi cOng 

va k duçc các hçp dng lin trong näm 2020 là rt thp. 

VOi vin cãnh thj trrn'lng nhiu kho khän duçc dx báo nhu vy, Tng cong ty xay dirng k hotch näm 

2020 mt cách then trng, dam bão tInh khã thi và hin thirc hóa cao nhAt vai mt s chi tiêu chInh 

nhu sau: 

STT Chi tiêu 
Thtrc hiên nàm 

2019 
K hoach näm 

2020 
T lê KH2020 

/TH2019 

1 Vn diu lê 797,26 797,26 100% 

2 TngDoanhthu 5.580,8 3.054,5 54,7% 

3 Lai nhuân truac thu 76,5 30 3 9,2% 

4 Np ngân sách nhà nuóc 148,1 80 54% 

5 T' lé c tiirc 4%/näm 2%/nãm 50% 

6 DutuXDCB 0 21,0 

7 Qu5 lucmg NLD 114,55 93,2 1 81,4% 

4.2. Cong tac hoàn thiCn th ch& sp xp, di mó'i co' cu t chñ'c hoat dông 

Tng cOng ty tip tc thrc hin cOng tác tái cu true và nâng cao näng lrc quãn trj Tng Cong ty 

lap may Vit Nam - CTCP theo d an tái cu tri1c (diu chinh ln 3) và k hoch thrc hin D an 

dA duçic phê duyt, trong do d.c bit chü trçng cOng tác thoái vn ra ngoài doanh nghip theo l 

trinh d xây drng. 
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Sau khi D an tái cu true và nâng cao näng l?c  quàn tr cüa Tng cong ty giai don 2016-2020, 

djnh hurng dn näm 2025 (chinh süa ltn 4) thrçc B Xây dirng chp thun, Tng cOng ty së 

trin khai thiic hin các ni dung tái cu triic theo k hoch. 

Tng cong ty dä hoàn thiên h so bàn giao vn nhà rnxOc sang Cong ty c phn. Trong nãm 

2020, Tng cOng ty së tip tiic lam viêc vOi các dja phrnmg, don vj có lien quan d giãi quyt 

nhtng vumg mc cOn tn ti d tip tiic trin khai thirc hin các buc tiêp theo nhäm scm hoàn 

thành cOng tác quyt toán vn Nhà nuOc bàn giao sang Cong ty c phAn. 

Di vOi cong tác t chüc, lao dng: không ngrng nâng cao näng l?c  quàn trj doanh nghip, sp 

xp, kin toàn bô may quãn l, tinh giãn cac phOng ban. Tuyn dçing mdi, dào to và dào to li 

luc luong lao dông có trInh d phü hçcp vi thijc t cOng vic. Dng thai, Tng cOng ty se thic 

hin sp xp li các don vj thành viên theo các ngành ngh kinh doanh chInE phü hçp vi d an 

tái câu trilic. 

4.3. Cong tác thi trtrO'ng 

Hin tai qu5 cOng vic dir kin näm 2020 ti'r các dir an ma Tng cOng ty da k hcp dng và dang trin 

khai cac du an nhu sau: Du an nhiêt din Song Hu 1, dir an nhà may phân bón A/U tui Brunei, Du an 

din Nghi Son 2, dir an khI Nam Con Son 2, dira an hóa du Long Son, dir an din Van Phong 1; mt 

s dir an Trtm bin ap nhu trtm 220kV Thai Thiy, Vrnh Tu&mg, Son Ha, Long Biên và các dr an mi 

khác nhu dir an ma rng tri sa Civic Vin thOng, Trung tam phát thanh truyn hInh quân di, . . 

Dinh huong cOng tác thj tru&ng: Tng cOng ty dang tip tc tp trung cong tác tip thj, barn sat chü 

du tu va các di tác d duac tham gia thi cong các dir ánlgói thu chun bj thirc hin trong tuong lai 

nhu: dir an nhà may phân bón Brunei, gói th.0 Chy thir nhà may din Thai BInh 2, 

Lien quan dn dnh hung ngành ngh& trong thai gian tai Tng cong ty sê tp trung vào 02 ngành 

kinh doanh chInh là ngành EPC, xây ltp và ngành Co khI ch tto. 

(1) Ngành EPC, xây lap: 

IJu tiên khai thác các dr an cong nghip din (nhà may, tr.m din, thrOng day...) vi day là thj 

truOng tim näng, tang truOng vüng do dà thrgc ChInh phü quy hoch n djnh. 

Tharn gia nhiu hon vào các dir an cOng nghip du khI (nhà may bc hóa du, nhà may khI, 

thrOng ng khI...), dc bit là các d? an dã nm trong quy hoch. 

Tip tiic tham gia các dir an cOng nghip khác (xi mäng, thép, vt lieu xay dirng...). 

(2) Ngành Co khI ch tto: 
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Ca khI xut khu: Tang kim ngach xut khu san phm ca khi; tang cuèng hcip tác quc té; tüng 

buóc tham gia vào chui lien kt toàn cu qua vic cung cp các b phn, chi tit hoc hang hóa 

trung gian khác phiic vi1 cong tác 1p rap san phm cui cüng cho các tQ.p doàn, cong ty trên th 

giOi. 

Ch tao  trong nrnc: 

V Barn sat Ca ch thI dim thuc hiên thit k, ch tao  trong nuc thit bj các nhà may nhit din 

giai doan 2012-2015 (Quyt dinh s 1791/QD-TTg), tang dn tT l ni dja hóa thit bj trong các 

dir an cong nghip ma LILAMA thixc hin. 

V Hçp l hóa ca cu san phm ca khi theo huO'ng cUng c virng chic danh mic san ph.m hin tai, 

dng th?ii mi rng danh mic san phm ch tao  trong ip cong ngh thit bj phi trçl cao c.p han 

phic vii cho các dir an EPC. 

- Thuc hin djch vit báo tn, bão duOng và ch tao  thit bi thay th cho các nhà may cong nghip. 

4.4. Cong tãc cuãn l' tài chInh 

Trong nãm 2020, Ban lãnh dao Tng cOng ty tip tijc tang cu&ng cOng tác quãn 1 tài chInh, thrc hin 

rà soát, di chiu, phân loai  các khoân no phãi trã, phãi thu, tp trung thu hi cOng ng, xü l hang tn 

kho, thuc hiên tái ca cu các khoãn no thông qua vic tim kim d thay thá các khoân vay ngän han, 

lãi sut cao bang các khoãn vay dài han,  lãi su.t thp, qua do câi thin dOng tin và khâ nãng trã n' 

cUa LILAMA cüng nhu tao  them ngun vn phic vi cho hoat  dng san xut kinh doanh. 

Dng thai, chi dao  tip tic dy manh  cOng tác thanh quyt toán, thu hi vn tai  cac dr an thi công, nç 

d9ng ti1 nhüng näm trrnfic d tp trung ngun tài chInh phic vii san xut kinh doanh. 

4.5. Cong tác k' thuât cong nghê và An toàn lao dông 

- Tip tiic thi công, hoàn thin các cong trInh dam bão an toàn, cht lucmg, tin d, hiu qua các 

du an dä duoc k kt. 

- Thirc hin quán l chat chë, hiu qua nhm giãm chi phi phat sinh, si diing tit kim nguyen 

nhiên vat lieu. 

4.6. Cong tác du tir 

H thng thit bj may móc thi cOng hin có cüa Tng cOng ty vn dang dáp irng duçc nhu cu thi cOng 

tai các dr an ma Tng cOng ty dang thiic hin, do do trong nam 2020 Tng cOng ty không có k hoach 

du tu them may móc thit bj. Trong nam 2020, Tng cOng ty tp trung tip tiic thirc hin thu tiic xin 

cp giy chirng nhn quyn sir dung dt tai dir an nha hn hccp tai Qun 9, Tp. HCM và báo cao Bô 
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Xây dung d xin chuyn nhu'ng dx an, giá trj thixc hin dtr kin là 20 t' dng; di vâi cong tác du tu 

xây dung h thng quan trc tir dng tram  xir 1 nrnfic thai khu cOng nghip Bc Vinh theo yêu câu cüa 

các CG quan quãn l' chuyên nganh, Tng cOng ty dr kin du tu vi giá trj khoãng 1 t' dng. Tng giá 

trj k hoach  du tu näm 2020 là 21 t dng. 

4.7. Cong tác phát trin ngun nhãn hrc 

D dat  duc miic tiêu k hoach san xu.t kinh doanh, vn d nhan sir luôn duc lãnh dao  Tng cong ty 

dc bit quan tam. Trong nãm 2020, Tng cong ty tip tiic 1p quy hoach can b, tim ngui CO trinh d 

phü hçp vi timg vj trI cong tác d tr do dào tao,  bi duO'ng them. Ngun nhân 1irc hin nay cüa Tng 

cOng ty tam thi dáp ñ'ng duc nhu cu v s 1ung. Trong thi gian tth, Tng cOng ty vn cn tuyên 

them lao dong cO trinh d cao, dng thai tip tiic dào tao, bi dung chuyên mon nghip vi cho di 

ngO. can b cOng nhân viên hin có. 

4.8. Xây dirng thirong hiCu Tong cong ty  

- Tp trung chi dao  các cong trinh trQng dim cüa nhà nuOc hoàn thành vci ch.t luçmg, tin d, 

hiu qua, an toàn và m5 thut cao, qua do tip tic phát trin thucing hiu cüa LILAMA. 

Tp trung phát huy ngun 1irc du tu vào các cOng ngh mOi, tiên tin áp ding vào Vit Nam d 

có huâng di riêng trong linh virc ngành ngh chInh dng th?ii khng djnh thuang hiu cüa 

LILAMA. 

- Quãng bá hInh ành cña LILAMA qua six hçp tác vii các co quan truyn thông, báo chI, các t 

chüc xã hi... nêu cao thtrc, trách nhim cüa can b, cong nhân viên toàn Tng Cong ty v xây 

dirng và bão v hinh ãnh, thuo'ng hiu LILAMA. 

4.9. Xây dung van hóa doanh nghiêp  

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

trumg lam vic, các tiêu chun trong cong vic, thai d giao tip... 

- Xây dirng phong each lao dng có ki lut: Chp hành nghiêm lut lao dng, k' lut cong 

nghp và dc bit là thixc hin nghiêm tic cac quy trinh, quy pham k5 thu.t an toàn, v sinh cOng 

nghip a trên t'sng phuang tin thi& bj, tmg cOng trumg, nhà may... và truac ht co quan 

diu hành. 

- Xây ding van hóa kinh doanh: LuOn tOn tr9ng và sn sang hp tác vai khach hang, ban  hang, Tir 

tin, trung thrc trong cOng vic và là di tac tin cy cüa di tác, khach hang. 

- Xây drng phong cách van minh va np sng van hóa: Rèn luyn phong cách irng xr van minh 

cho mçi di tucmg, nht là nhUng di tugng thu&yng xuyên tip khach, giao tip vai các di tác 

trong Va ngoài nuac. 
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4.10. Phong trào thi dua và cong tác an sinh xa hôi vi cong ding 

Tip tuc phát huy va trin khai cac phong trào thi dua Va cong tác an sinh xä hi vi cong dOng nhu 

truyn thng tir truOc dn nay cüa LILAMA. 

5. Bão cIo clanli giá lieu quaii den trách nhini ye môi trtrö'ng và xä hi cila Tong cOng ty 

Tng cong ty luOn tp trung phát huy ngun 1rc du tu vao các cOng ngh mdi, tiên tin áp drng vào 

Vit Nam, không chi phic v1trong linh vc ngành ngh chInh d khng djnh thuo'ng hiu cüa mInh, 

ma con nhm miicdfch giám thik tida các tác dng xu dn môi truO'ng trong qua trInh hot dng. 

Ngoai quâng bá hInh ãnh cüa LILAMA qua six hçp tác vol các cc quan truyn thOng, báo chI, các t 

chirc xà hi... Tong cOng ty cOn kêu gi vic nêu cao thirc, trách nhiêm cüa can b, cOng nhân viên 

toàn Tèng cong ty v xây dirng và bão v hlnh ânh, thuang hiu Lilama gn vOi bão v mOi truäng 

sng cho con ngiRi. 

Tng Cong ty xây drng Phuang huóTig, nhim vi cOng tác thi dua khen thuO'ng näm 2020 nhu sau: 

- Tip ttc dy manh  phong trào thi dfla "Lao dng giOi, lao dng sang tao",  "Dam bão Va nâng 

cao chit luo'ng cac cOng trinh xây dung" trong phm vi toàn LILAMA vOi miic tiêu nâng cao 

näng suit, cht luçing, hiu qua cOng tác. 

- HuOng ni dung các phong trào thi dna yêu nuOc vào giãi quyt các vn d cp bach, khO khän, 

vuong mac, nhUng mt cOn tn t?i  cüa LILAMA nhu tinh giàn b may, tang nang suât lao dng, 

giãm t' lê lao dong gián tip toàn Tng Cong ty, tái cu trñc doanh nghip, tang ciRmg cong tãc 

tip thi, mO rng thj tnthng và d.0 thu d có them nhiu di an mOi... 

Tang cung t chirc các hoat dng van hóa, th thao tao  khOng khI phn khOi, doãn kt, dng 

viên can b cOng nhân viên lao dng tIch circ huOng ü'ng các phong trào thi dna yêu nuOc. Dc 

biêt quan tam trin khai tai nhüng cOng trInh dir an xa trung tam, nhüng ngui lao dng trirc tiêp 

có diu kin sng va lam vic gp nhiu khó khãn. 

Tip titc t chirc các phong trào thi dua lien kt, các do't chin djch thi dua cao dim trên các 

cOng trinh du an tr9ng dim cüa LILAMA tix Bc vào Nam dam bâo tin d, cht lucrng và an 

toàn lao dng. DOn dc thirc hin các chi thj huOng dn v cong tác thi dua khen thuOng cüa B&, 

ban ngành và ChInh phü. 

Cong doàn và Doàn thanh niên Tong cOng ty thung xuyên quan tam dn di sng cüa CBCNV Tng 

cOng ty: T chc các chuong trinh giao hni van ngh, th thao,cO nhiu hInh thirc dng viên di vOi 

con em CBCNV vao các dp T& trung thu, tt thiu nhi, khen thu&ng các cháu có thanh tIch h9c t.p 

tea... 
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PHAN IV: JJANH GIA CUA 1101 BONG QUAN TRI V HOiT BONG 

CUA TONG CONG TY 

1. Dánh giá cüa HDQT v the rnit hoot 1)ng cüa Tong Cong ty 

Dan/i giá v Kt qua san xut kin/i doanli cüa Ting cong ty: 

Trên ca sO' k ho ich san xut kinh doanh duçc Di hi dng c dông thông qua, Hi dng quãn trj dä 

chi dao, diu hành Tng cong ty tip tue tp trung mi ngun 1rc d thi cOng các cOng trinh, dam bão 

chit luqng, tin d, an toàn cong trmnh va dáp ng yêu cu cüa Tng thuJChñ diu tu. Kt qua san xut 

kinh doanh nàm 2019 (chi tiêu chInh) cUa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP so vâi the chi tiêu 

k hoch dixc DHDCD thuO'ng niên nAm 2019 thông qua nhu sau: 

TT 

1 

Chi tiêu 

Vn diu 1 

Nghi quyêt 

DIIDCD 2019 

797,26 

Thuc hiên 
nam 2019 

797,26 

Dan vi tInh. Tj dng 

% THJKII 
2019 

100% 

2 TOngDoanhthu 5 750,4 5 580,8 97,1% 

3 Lgi nhun truO'c thu 75,0 76,6 102% 

4 Npngânsáchnhànuâc 150,0 148,1 98,7% 

5 T' lê c tue (%) 5%/näm 5%/näm 100% 

6 Du tu XDCB 20,0 0 0% 

7 Qu51rnyngNLD 129,37 114,55 88,5% 

Dan/i giá v Ket qua tIzrc hin cOng tác Diu hr cüa Tang cOng ty 

Kt qua th?c hin du tu xây dirng ca ban, may moe thit bj va du tu khác cüa Tng cOng ty trong 

nãm 2019 nhu sau: 

Dan vjtInh: Tdng 

TT Ten Dtr an Ké hotch Thirc hin T 1 Til 
nàm2019 näm 2019 2019/K112019 

TONG SO 20 0 0% 

1 Dr an Nhà hn hvp tai Qun 9 TP 11CM 20,0 0 0% 
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Trong nAm 2019, can cit nhu cu va tinh hInh thc t, Tng cong ty khOng thrc hin các dir an du tu 

xay dirng cci ban. 

Dánh giá v Kit qua II, rc hien cong tác Quán 1j5 tài clu'nh cüa Ting cong iy 

Trong näm 2019, Hi dng quãn trj tip tiic chi do tang cu&ng cong tác kiêm tra, giám sat hoat dng 

tài chinh tai các don vi, rà soát, di chiu, phân loai các khoãn nçi phãi trã, phâi thu, tp trung thu hi 

cOng ng, xi 1 hang tn kho d nâng cao hiu qua san xut kinh doanh, thkrc hin các giãi pháp lành 

manh hOa tài chInh doanh nghip. Dng thei, chi dao  tip  tVc  dy mtnh cOng the thanh quy& toán, thu 

hM vn tai các du an thi cOng, ng 19ng tir nhü'ng näm trrnc d tp trung ngun tài chInh phiic vti san 

xut kinh doanh. 

D cO ngun vn phic vii hoat  dng san xuAt kinh doanh, Hi dng quán trj cia chi do 1p k hoch 

tài chInh nãm 2019 và xây drng phuang an vay van, xây dirng hn mic tin diing näm 2019-2020. 

Tng hn mic vay vn hru dng và hn müc bão lành các To chirc tin diing cia và dir kiên cap cho 

tirng cOng trInh näm 2019 ni tip näm 2020 cia Tng cOng ty: 9.132 tr dng, trong dO du nçi vay tôi 

da2.150 t' dng. 

Chi dto tip tiic thu nçi tai  các Cong ty thành viên có nci dn hmn phai trá Tng cOng ty, ding thi chi 

dao tip tiic dy mtnh cong tác thanh quyt toán, thu hi vn ti các di an thi công, nç d9ng t1r nhtthg 

näm truc d tp trung ngun tài chinh phic vii các hot dng san xuât kinh doanh cüa Tong cong ty 

nhu: Dr an Xi mãng Song Thao, Dr an Thüy then Hüa Na, Thüy din Song Yang... 

Thic hin Quyt dnh s 2268/QD-KTNN ngay 28/11/20 18 v k hoch kim toán näm 2019 cüa 

Kim toán nhà nuâc, Tng cOng ty cia phi hçp vOi Kim toán nha nuOc thirc hitn kim toán Báo cáo 

tài chInh, cac hott dng lien quan dn quan l, sir ding vn, tai san nhà nuâc näm 2018. Trén co sâ 

Thông báo k& lun kim toán cüa Kim toán nha nuOc, Tng cOng ty cia thirc hin và chi dao  các dan 

vj lien quan trin khai thuc hiên các k& luân, kin nghj cüa Kim toán Nhà nithc. 

VOi chic nãng djnh huOng va giám sat thirc hin chin luc phát trin ciia Tng cong ty và các Cong 

ty thanh viên, dam báo hott dng cia LILAMA tuân thu cac quy ch& quy djnh quãn 1 ni b, Diêu 1 

LILAMA và pháp lut hin hành, Hi dng quán trj cia chi dto Tng cong ty và các Cong ty thành 

viên (thông qua NguO'i dii din phn van) tang cuOng cong tác quãn 1)2 tài chInh, thirc hin ch d báo 

cáo theo dung quy djnh d dánh giá dy dU, kip thi tinh hInh tai chInh va phát hin các yêu kern tron 

hoat dng san xuât kinh doanh cüa doanh nghip, cánh báo và d ra các bin pháp chin chinh phU hp 

2. thmnli gii CHa HDQT ye hot (IQug cua Ban Tong Gim disc TOng cOng ty 

Trong näm 2019, HQi dng quán trj cia thrc hien cOng tác chi do, giám sat ho?t dng cüa Ban Tn 
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giám dc va các can b quàn 1 thông qua vic ban hành cac nghj quyt, quyt djnh và các quy ch& 

quy djnh quàn l ni b. Hi dng quãn trj luôn theo dOi sat sao hoat dng cüa Ban Tng giám dc, 

kjp thai giâi quy& nhttng vn d phát sinh thuc thm quyn nhm to diu kin thu.n igi cho Ban 

Tng giám doe và các can b quãn l trong qua trinh diu hành hoat dng SXKD ciia Tng cong ty, 

dam báo hoàn thành cac miic tiêu theo Ngh quyt cüa DHDCD vâ Hi dng quàn trj Tong cong ty. 

Hi dng quân trj dánh giá cao sr c gng, n lirc và quyt tam cüa Ban Tng giám dôc Tong cong ty 

trong vic thtrc hin k hoach san xut kinh doanh và du tu nãm 2019. Mc dü trong bôi cãnh Tng 

Cong ty clang phãi di mat vâi nhiu kho khAn, thir thách khi bi cãnh thj truOng vic lam khan hiêm, 

giá cã canh tranh khic lit, cling vci dO là rt nhiu khO khàn, tr& ngi phát sinh trong qua trinh t 

chirc thrc hin các dir an clang thi công, Ban Tng giám dc dã rt chü dng, linh hot tim ra các giâi 

pháp cn thit nhm tüng buic tháo g các vuâng mac ton tti ti mt so Cong trinh, dng thai tIch 

CirC, chü dng tim kim, ma rông thi truông, dam bào vic lam cho nàm 2019 và nh&ng näm tip theo 

cüa Tng cong ty, qua dO gop phin dam bão ehi tiêu liyi nhuân, dam bão cOng an vice  lam, thu nhp n 

djnh cho nguai lao dng. 

Trong qua trinh thrc hiên cong tác quân l diu hành, Ban Tng giám dC luôn barn sat các nghj 

quy&, quyt djnh cUa Hi dng quàn trj, dam bão theo dung djnh huàng phát trin cüa Tang cOng ty, 

luôn khOng nglrng cüng c va hoàn thin b& may t chic, thirc hin cac giãi pháp dng b d thirc 

hành tit kim, chông lang phf, phát trin van hóa doanh nghip, chü trçng cOng tác quán trj rüi ro 

kjp thi phat hiên và có k hoch hành dng phà hgp, nâng cao nàng hrc quãn trj doanh nghip, dim 

LILAMA ngày càng phat trin va khng djnh vj th trên thj truang. 

3. Cãc k lioich vi dnti htrOng hoii dng cila IDQT 

Näm 2020 CO nghia rt quan tr9ng, là nàm then ch& trong vic thrc hin k hotch phat trin kinh t 

xA hi 5 nAm 2016 — 2020 cüa dt nrnc nOi chung và cüa LILAMA nói riêng. V6i mic tiêu trâ thành 

nhà thu 1p may uy tin hang du trong nuo'c và quc t; vai vai trO là quãn trj và djnh huàng chin 

hrgc, HDQT vn u'u tiên duy tn các th manh  hiên có, và tip tue xây drng, tnin khai cac chin luac 

vOi tarn nhin xa, hiu qua và bn vüng. 

Thrc hin vic sp xp t chüc b may cac phông ban, phân cOng lao dng hgp l, kin toãn di ngi 

lành do tai  các phOng ban Tng cong ty va Ngu'ai di din vn ti các cOng ty thành vien d tan 

buàc cãi thin và nãng cao hiu qua quãn 1 diu hành hot dng SXKD, cAt giám cac vj trI nhan s 

dOi du và khOng cn thit d tit giám chi phi cho Tng cOng ty. 

Tang cuang cOng tác quãn trj, dc bit là quân trj chi phI trong bOi cãnh Tng cOng ty clang gp i 

/ 
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nhiu khó khàn trong hoat dông SXKD nhu hin nay. Theo do, bang mci giãi pháp, chi dto tit giãm 

ti da chi phi, thuc hành tit kiêm, quãn l thi cong va nhân cong tti cong tru&ig chat chë, nâng cao 

näng sut lao dng, can di cn trong qu tin luang chi trã phii hçp vOi thirc trng tInh hinh SXKD 

cüa Tang cOng ty... 

Ben canh do, Hi dng quãn trj së tp trung chi do dy mtnh cong tác tip thj, du thu, nâng cao 

nàng luc canh tranh, barn sat chü du tu, các tng thu, chào giá hçip 1 d cO th k kt hçip dng, 

dam bâo cOng vic cho näm 2020 vã các näm tip theo. 

Dng thii, tip tiic chi dto cOng tác san xut kinh doarth, tp trung thi công, dam bão tin d, chit 

lu'çmg, an toàn, näng sut lao dng ti các cOng trumg dang thi cOng d hoàn thành các chi tiêu k 

hoach närn 2020; dy manh  cOng tác nghirn thu, thanh toán, thu hi vn d có dOng tiên phic v1i hot 

dng SXKD. 

Hi dng quãn trj tip tic chi dto Tng cOng ty tIch crc dy nhanh vic thrc hin D an tái cu trüc 

(diu chinh ln 3) Va K hotch thirc hin D an dä duçc phê duyt, trong do dc bit chü tr9ng Cong 

tác thoái vn ra ngoâi doanh nghip theo l trInh dä xây dung. 

Sau khi D an tái cu true va nâng cao nàng Iirc quãn trj cüa Tng cOng ty giai don 2016-2020, djnh 

humg dn näm 2025 (chinh sira ln 4) duçc Bô Xây dirng chip thun, Hi dông quân tr së phê duyt 

D an theo üy quyn cüa DHDCD va chi do Tng cOng ty trin khai thixc hin các ni dung tái cu 

trüc theo k hoach. Dc bit, chi dao quyt 1it d thoái vn ti mt s Cong ty có hot dng san xuât 

kinh doanh kern hiu qua. 

Tang cumg cOng tác giám sat tãi chInh, giám sat tInh hInh hot dng SXKD tai  các cong ty con, cOng 

ty lien kt thông qua nguôi di din phn vn cüa Tng Cong ty, tang cithng cOng tác kiêm toán ni 

b, quán tr rñi ro. 

/ 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP 
So' 124, Dng Minh Khai, Quân Hal Ba Trifng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam  

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM OOC 

Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty Lp may Viêt Nam - CTCP (goi tat là "T6ng Cong ty") d trinh báo 
cáo nay cong vOl báo cáo tài chInh riêng cOa T6ng COng ty cho nàm tài chInh kt thOc ngày 31 
tháng 12 nàm 2019. 

HÔI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cOa HÔi dông Quán tn và Ban Tang Giám dOc T6ng Cong ty d di'êu hành Tng COng 
ty trong nám Va den ngày lap báo cáo nay gm: 

Hôi dônci Quán tn  

Ong Nguyen Dlnh Hal 

Ong Lê Van Tuân 

Ong Nguyen Van Hông 

Ong BOi DOc Kiên 

Ong Nguyen Hüu Thành 

Ban T6nq Giám dô'c 

Ong Lê Van Tuâ'n 

Ong Trn Dlnh Dal 

Ong Lê Qu6c An 

Ong Nguyen Van Hông 

Ong Nguyen Manh DOng 

Ong Nguyen HOu Thành 

Ong BOi D6c Kiên 

ChO tich 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

T6ng Giám d5c 

Phó T6ng Giám dOc 

Phó T6ng Giám d6c 

Phó T6ng Giám d6c 

Phó T6ng Giám d6c 

Phó T6ng Giám dO'c (b6 nhiêm ngày 01 tháng 02 nàm 2019) 

K toán truOng 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOc 

Ban T6ng Giám dOc T6ng COng ty có trách nhiêm lap báo cáo tài chInh riêng phán ánh mt cách 
trung thut và hdp l' tInh hInh tài chInh cOa Tng COng ty tai ngày 31 tháng 12 näm 2019, cOng nhu' 
kê't qua hoat dông kinh doanh và tInh hlnh ut chuyn tin tê cho nàm tài chInh kê't thOc cOng ngày, 
phO hdp vOl chuâ'n mLrc kê' toán, ché' do kê toán doanh nghiêp Viêt Nam Va các quy dinh pháp I có 
lien quan den viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh. Trong viêc lap báo cáo tài chInh riêng nay, Ban 
T6ng Giám dO'c T6ng COng ty dudc yêu c'âu phài: 

• Li'a chon các chInh sách ke' toán thIch hdp Va áp dung các chInh sách dO môt cách nhâ't quán; 

• Du'a ra các xét doán và u'Oc tInh môt cách hp l Va then tr9ng; 

• Nêu rO các nguyen tác kê' toán thIch hdp cO th,tdc tuán thO hay không, có nhO'ng áp dung Sal lêch 
trong yêu cn dudc cong bO và giái thIch trong báo cáo tài chInh riêng hay khOng; 

• Lap báo cáo tài chInh riêng trên Cd sO hoat dOng lien tuc trO truOng hdp không th cho rang 
T6ng COng ty së tiê'p tuc hoat dOng kinh doanh; Va 

• Thiê't ke' và thu'c hiên he thOng kim soát ni bô môt cách hOu hiu cho mçic dIch lap và trinh 
bay báo cáo tài chInh riêng hp iç nham han chO rOl ro và gian lan. 
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cho Ban T6ng Giám d6c Thay mat HÔI dng Quán tn, 

(vJ 

lÔNG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Dung Minh Khai, Quân Hal Ba Trujng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

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

Ban Tang Giám 6c T6ng Cong ty chiu trách nhiêm ám báo rng s6 kê toán udc ghi chép môt 
cách phii hdp d phán ánh môt cách hdp I tlnh hlnh tâi chlnh cüa T6ng Cong ty 0 b't k' th01 d1m 

nào và dam báo rng báo cáo tài chInh riêng tuân thi chugn mLtc kê toán, chê do kê' toán doanh 

nghiêp Viêt Nam và các quy dinh pháp I có lien quan dn viêc lap và trmnh bay báo cáo tài chInh. 

Ban T6ng Giám dOc cüng chiu trách nhiêm dam báo an toàn cho tài san ctia T6ng Cong ty Va thuc 

hiên các biên pháp thIch hdp d ngn chàn và phát hiên các hành vi gian Ian Va sal pham khác. 

Ban T6ng Giám d6c xác nhân rang T6ng Cong ty dà tuân thti các yêu c'âu nêu trên trong viêc lap báo 

cáo tài chlnh riêng. 

Phê duyêt báo cáo tài chInh riêng 

Chiiing tOi, HÔI d'Ong Quân tn ctia T6ng Cong ty 

Lap may Viêt Nam - CTCP, phê duyêt Báo cáo 

tài chlnh riêng cho nam tài chlnh kêt thik ngày 

31 tháng 12 nàm 2019 cia T6ng COng ty. 

TE 

Nguyen OInh Hái Lé Van uân 
Chü tich Hôi d'ông Quán tn 

Tong Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Ngày 30 tháng 3 nám 2020  

Tong Giám d6c 

Tong Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Ngày 30 tháng 3 nam 2020 
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Deloitte 

So': C) E) 2 /VN1A-HN-BC 

Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam 

Thng 15, Tôa nhà Vinaconex, 
34 Lang Ha, Phu'äng Lang H, 
Qun Oông Da, Ha Nôi, Viêt Nam 
Diên thoai: +8424 7105 0000 
Fax : +84 24 6288 5678 
www.deloitte.com/vn  

BAO CÁO KIE'M TOAN DÔC LAP 

KInh g(i: Các c6  dông, Hôi dông Quân trl và Ban T6ng Giám dôc 
T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Chng tôi à kim toán báo cáo tài chInh riêng kern theo cia T6ng Cong ty Lp may Viêt Nam - 

CTCP (gçi tt là "Tang Cong ty"), th.tdc lap ngày 30 tháng 3 nm 2020, tà trang 05 ên trang 45, 

bao gm Bang can d61 k toán ti ngày 31 tháng 12 nàm 2019, Báo cáo k& qua hot c1ng kinh 

doanh, Báo cáo lu'u chuyn tiën tê cho nm tài chInh kt thic cCing ngày và Bàn thuyêt minh báo 
cáo tài chInh riêng. 

Trách nhiêm cüa Ban T6ng Giám doc 

Ban T6ng Giám 6c T6ng Cong ty chiu trách nhiêm ye viêc lap và trInh bay trung thyc Va hçp l' báo 

cáo tài chInh riêng ciia Tang Cong ty theo chun mçrc kê toán, ch d kë toán doanh nghiêp Viêt 

Nam và các quy dinh pháp l' có lien quan dn viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh Va chiu trách 

nhiêm vC kim soát nôi bô ma Ban Tang Giám dc xác dinh là cn thiêt d àm baa cho viêc lap và 

trinh bay báo cáo tài chInh riêng không có sal sot trong yu do gian ln hoc nhm ln. 

Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên 

Trách nhiêm cCia chüng tôi là ua ra ' kin vC báo cáo tài chInh riêng du'a trên kt qua ca cuôc 

kigm toán. Cháng tôi dâ tin hành kigm toán theo các chugn muc klgm toán Viêt Nam. Các chugn 

muc nay yêu cCu chüng tôi tuân thii chugn mu'c và các quy dinh vC clao thtc nghC nghiêp, lap k 

hoach và tht.tc hiên cuôc kigm toán d at diicc su' àm bao hdp l ye viêc lieu báo cáo tài chInh 

riêng ccia T6ng Cong ty có can sal sot trçng yu hay không. 

Cong viêc kigm toán bao gm thuc hiên các thu tuc nham thu thâp các bang chCtng kigm toán vC các 

s6 lieu và thuyt minh trên báo cáo tài chInh riêng. Các thu tuc kigm toán uc lila chçn dy'a trên 
xét oán cüa Kigm toán viên, bao gm dánh giá rcii ro có sal sot trong yu trong báo cáo tài chInh 

riêng do gian Ian hoàc nhCm ln. Khi thu'c hiên ánh giá các rti1 ro nay, Kigm toán viên dâ xem xét 

kigm soát nôi bô cua T6ng Cong ty lien quan dn viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh riêng trung 

thi,rc, hçp l nhâm thiêt k các thu tuc kigm toán phu hdp vâi tlnh hlnh thj'c t, tuy nhiên không 

nhâm muc dich difa ra ' kin vC hiêu qua cüa kigm soát nôi bô cia T6ng Cong ty. Cong vic kigm 

toán cong bao gm ánh giá tInh thIch hdp ctia các chInh sách kê toán uc áp dung và tInh hp l' 

cia các uUc tInh k toán ctia Ban Tang Giám c ciing nhil dánh giá viêc trinh bay t6ng thg báo cáo 

tài chInh riêng. 

Chung tOl tin tu'àng rang các bang chttng kigm toán ma chüng tôi dä thu thâp udc là y  i Va 

thIch hdp lam cd s cho kiên kigm toán ciia thong tôi. 

1 kiên cüa Kiêm toán viên 

Theo ' kin cOa chOng tôi, baa cáo tài chInh riêng dã phân ánh trung thuc và hdp l', trên các khIa 

cnh tr9ng yu, tlnh hlnh tài chInh cOa T6ng Cong ty ti ngay 31 tháng 12 nam 2019, ccing nhil kêt 
qua hot dng kinh doanh và tlnh hlnh lu'u chuyn tiCn té cho nm tài chInh kêt thOc cOng ngày, 
phO hcip vói chuSn mtic k toán, ch cô k toán doanh nghiêp Viet Nam và các quy dinh pháp l' có 
lien quan dn viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh. 

Ten Deloitte &rOc dng d chi môt hoãc nhièu thành viên côa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mng Iu'Ol các hang thành viên - m6i thành 
vien là môt t6 chCrc dc Ip vô mt phap I'. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn càu") khOng cung cap dch vçi cho cãc khãch hang. 

Vui lông xem ti website www.deloitte.com/about  ô biét them thông tin chi tiôt. 
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Vu Manh Hung 
Kiêm toán viên 
Giay chtrng nhân ng k hành nghë 
kigm toán s 2737-2018-001-1 

Deloitte 

BAO CÁO KIM TOAN DÔC LAP (Tiêp theo) 

Các vâñ dê can nhân manh 

Chtng tôi luau ngu1i c dn met  s6 van d sau: 

• Nhu trinh bay tai Thuyêt minh s6 02 phn Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng, báo cáo tài 
chInh riêng cho näm tài chInh k& thtic ngày 31 tháng 12 nm 2019 ciia T6ng Cong ty d 
bao gôm các thu chinh theo ket lun cüa Kim toán nhà nuUc ngày 07 tháng 3 nm 2019 
v quy& toán giá trl phn vn nhà nu'Oc tai thai dim chInh thüc chuyn thành cong ty c6 
phn. ên ngày phát hành báo cáo nay, các Cong viec  lien quan dn quyt toán c phn hóa 
ang udc tip tuc thyc hiên và Tang Cong ty chifa nhân duVc quyt dinh cüa Cd quan có 

thm quyên v phê duyêt quyêt toán giá trl v6n Nhà nuóc tai thai dim chInh thCrc chuyn 
thành cong ty c6 phn. 

• Nhif trinh bay tal Thuyt minh s6 4 phn Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng, Ban Tang 
Giám d& Cong ty dä quy& dinh  dIu chinh hi t met  s6 s lieu  u nm trên báo cáo tài 
chInh riêng cho nàm tài chInh kt thuc ngày 31 tháng 12 nm 2019 theo biên ban kim toán 
cüa Kim toán Nhà nuc cho nàm tài chInh k& thtic ngày 31 tháng 12 nm 2018. 

' kiê'n kim toán cüa chng tôi không lien quan ê'n các van d nay. 

Phó óiigGiámd6c 
Giay chtrng nhân dàng k hành ngh 
kim toán s 0723-2018-001-1 

CONG TV TNHH DELOITE VIET NAM 

Ngày 30 tháng 3 näm 2020 
Ha Nôi, CHXHCN Vit Nam 
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if 
MAU SO B O1-DN 

Ban hành theo Thông U sO 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nm 2014 ci:ia Bô Tài chInh  

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Du'ông Minh Khai, Quân Hal Ba Trng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

BANG CAN DÔI KE TOAN 

Tai ngày 31 tháng 12 nam 2019 

TAI SAN Ma sO Thuyêt 
minh 

SO cuôi näm 

Ddn vi: VND 

SO dâu nàm 
(Trinh bay Iai) 

A. TAI SAN NGAN HAN 100 6.225.662.685.381 6.386.635.059.796 

I. Tiên vâ các khoán tu'dng du'dng tiên 110 5 1.010.899.643.547 1.670.870.717.946 

1. Tiên 111 598.651.736.513 757.811.063.377 

2. Các khoân tu'dng &J'dng tiën 112 412.247.907.034 913.059.654.569 

II. Các khoân pháithu ngàn han 130 4.504.061.736.320 4.271.266.519.126 

1. Phâi thu ng5n han ciia khách hang 131 7 3.838.186.585.041 2.809.682.322.371 

2. Trâ tru'ôc cho ngu'ôi ban ngn han 132 8 882.411.483.737 1,301,887,511.702 

3. Phài thu ye cho vay ngn han 135 9 377.105.669.770 398.291.251.381 

4. Phaithung5nhankhac 136 10 544,466,966,319 550.127.014.065 

5. Du'phông pháithu ngn han khó dôi 137 11 (1.138.108.968.547) (788,721,580.393) 

III. Hang ton kho 140 12 583.605.459.272 397.259.524.351 

1. Hang ton kho 141 583,605,459.272 398.933.638.451 

2. DuphanggiamgiahangtOnkho 149 - (1.674.114.100) 

IV. Tài san ngãn hn khác 150 127.095.846.242 47.238.298.373 

1, Chi phi trá truOc ngn han 151 13 5.488.995.262 1.820.763.606 

2. Thuê' giâ tn gia tng du'cic khâu trO' 152 85.870.549.512 15.923.267.911 

3. Thuê và các khoán khâc phâi thu 153 21 35.736.301.468 29.494.266.856 
Nhà nuOc 

if 
I 
if 
if 
1 
I 
I 

Các thuyê't minh kern theo là môt bô phän hdp thành ct.'a báo cáo tài chInh riêng nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
SÔ 124, Dung Minh Khai, Quân Hal Ba TrLrng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B O1-DN 
Ban hành theo Thông tu sô 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nm 2014 cüa Bô Tài chInh  

BANG CAN 001 KE TOAN (Tiê'p theo) 

Thi ngày 31 tháng 12 näm 2019 

Ddn vi: VND 

TAI SAN Ma so Thuyêt So cuO'i näm So dâu nàm 
minh (Trinh bay Iai) 

B. TAI SAN DAI HN 200 791.981.854.592 1.092.641.923.718 

I. Các khoàn phài thu dài han 210 9.501.000.000 9.501.000.000 

1. Phài thu dài han khác 216 10 9.501.000.000 9.501.000.000 

II. Tàisáncô'dinh 220 126.100.809.124 146.909.308.500 

1. Tàisán Co dinh hO'u hInh 221 14 90.297.253.782 106.894.791.644 

- Nguyen giá 222 425.056.095.210 421.440.244.392 

- Giá trihao mOn IDy kê 223 (334.758.841.428) (314.545.452.748) 

2. Tài san c6 dinh thuê tài chinh 224 15 24.240.138.748 27,899,910.598 

- Nguyen giá 225 33.654.147.2 73 36.048.485.455 

- Giá tn hao mOn Iiy kê' 226 (9.414.008.525) (8.148.574.857) 

3, Tàisán cO dinh vO hinh 227 16 11.563.416.594 12.114.606.258 

- Nguyen giá 228 12.335.728.212 12.335.728,212 

- Giá trihao mOn IUykê 229 (772.311.618) (221.121.954) 

IlL Bat dông san dâu tu' 230 17 24.646.115.682 26.951.271.834 

- Nguyen giá 231 57.127.963.520 57.127.963.520 

- Giá trihao mOn lüy ké 232 (32.481.847.838) (30.176.691.686) 

IV. Tài san d dang dài hn 240 39.604.894.302 39.596.094.302 

1. Chi phi xây du'ng cd bàn dO dang 242 18 39.604.894.302 39.596.094.302 

V. D'âu tu' tài chInh dài han 250 6 577.554.020.795 850.884.064.125 

1. €u tu' vào cong ty con 251 96.904.048.828 536.098.837.129 

2. Dàu tu'vào cOng ty liOn kOt 252 357.771.117.847 190.362.903.176 

3. Dàutu'gópv6nvàodnvikhác 253 162,410,715.985 162.410.715.985 

4. DLt phOng du tiItài chinh dài han 254 (39.531.861.865) (37.988.392.165) 

VI. Tài san dài han khác 260 14.575.014.689 18.800.184.957 

1. Chi phi trá truOc dài han 261 13 13.573.254.689 18.800.184.957 

2. Tài san thuO thu nhâp hoân al 262 1.001.760.000 - 

TONG CONG TAI SAN 270 7.017.644.539.973 7.479.276.983.514 
(270=100+200) 

ác thuyê't minh kern theo là môt b phân hdp thành ca báo cáo tài chInh riêng nay 
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C. NçY PIIAI TRA 300 

I. Nd ngán han 310 

1. Pháitrâ ngu'hi bn ngn han 311 

2. Nguimuatràtintrudcngnhn 312 

3. Thuê và các khoán phâi nôp Nhà niiOc 313 

4. Phâi trá nguôi lao dông 314 

5. Chi phi phái trâ ngn han 315 

6. Doanh thu chua thu'c hiên ngn han 318 

7. Pháitrá ngn han khác 319 

8. Vay và nd thuê tài chinh ngn han 320 

9. Di phông phái trá ng5n han 321 

10. Qu khen thung, phóc di 322 

II. Nd dài han 330 

1. Doanh thu chtfa thu'c hiên dài han 336 

2. Phái trá dài han khác 337 

3. Vay va nd thuê tài chinh dài han 338 

D. VON CHU S HIflJ 400 

I. Von chO s hüu 410 

1. Von gop cüa chti sO hc?u 411 

- C6 ph/eu ph6 thông có quyën bigu 411 a 
quvet 

2. Qu9uWpháttrin 418 

3. Ldi nhuân sau thug chua phân phOl 421 

- Ldi nhuân sau thué'chua phân phôi lOy 421a 
ké' den cuô'i nbm trtthc 

- Ldinhuânsauthué'chLlaphânphô'i 421b 
näm nay 

Nguôn kinh phi và qu khác 430 

NguOn kinh phi 431 

TONG CONG NGUON VON 440 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6  124, Dng Minh Khai, Quân Hal Ba Tru'ng, 

Ha NÔi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B O1-DN 
Ban hành theo Thông U s6 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa Bô Tài chInh  

BANG CAN DOI KE TOAN (Tiê'p theo) 

Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019 
Ddn vi: VND 

NGUON VON Ma so' Thuyêt SO cuOi nãm SO'd'âu nãm 
minh (Trinh bay Ii) 

(440=300+400) 

6.084.546.717.339 

6.061.489.821.581 

6.568.169.867.905 

6.140.590.385.053 

19 3.820.833.311.824 3.492.901.964.253 

20 295.571.236.136 411,916,871.228 

21 1.219.721.205 20.573.834.084 

43.666.679.959 38.360.599.517 

22 924.924.290.784 1.328.677.631.102 

743.512.887 1.220.580.859 

23 35.055.397.115 118,821,305.788 

24 878.661.474.559 639.444.315.193 

35.080.996.917 

60.814.197.112 53.592.286.112 

TY 
23.056.895.758 427.579.482.852 

16.884.282.804 31,494,602.689 !TE 

23 918.582.854 863.746.839 

25 5.254.030.100 395 .22 1.13 3 .3 24 

933.097.822.634 9 11.107.115.609 

26 930.336.475.074 908.345.768.049 

797.261.040.000 797 .26 1.040 .000 

797.261.040.000 797.261.040.000 

50,751,510.000 41.812 .3 60 .000 

82.323.925.074 69.272.368.049 

19.388.276.449 18.049.597.8 72 

62.935.648.625 51.222.770.177 

2.76 1.347.560 2 .7 6 1.3 4S6 0 

2 .761.347 .560 2.7614'47.560 

/ 

     

To Phi Sdn 
NgL%i Ip biêu 

 

Büi Düc Kiên 
Kê'toán trLtdng 

 

Lê Van Tuän 
T6ng Giám dôc 

Ngày 30 tháng 3 nam 2020 

C'ác thuyê't minh kern theo là môt bô phân hdp thành cüa báo cáo tài chInh riêng nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
SÔ 124, Duông Minh Khai, Quân Hal Be Trujng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 02-DN 
Ban hành theo Thông U sô 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 thng 12 nm 2014 cta Bô Tài chInh  

BAO CÁO KET QUA HOAT OÔNG KINH DOANH 

Cho nám tài chInh kê't thóc ngày 31 théng 12 näm 2019 

Ma so Thuyêt 
minh 

Näm nay 

Ddn vi: VND 

Nàm tnthc 
(Trinh bay Ii) 

01 28 5.580.753.988.892 10.137.192.277.647 

02 - - 

10 28 5.580.753.988.892 10.137.192.277.647 

11 29 5.372.466.370.596 9.796.264.971.116 

20 208.287.618.296 340.927.306.531 

21 31 330.646.991.617 204.411.527.488 

22 32 177.621.673.790 114.306.767.945 

23 71.702.609.113 98.605.190.553 

26 33 320.988.929.421 372.303.191.227 

30 40.324.006.702 58.7 28.874.847 

31 36.894.280.951 7.089.332.624 

32 665.745.462 2.264.385.539 

40 36.228.535.489 4.824.947.085 

50 76.552.542.191 63.553.821.93 2 

51 34 14.618.653.566 12.331.051.755 

52 (1.001.760.000) 

60 62.935.648.625 51 222.770.177 

CHI TIEU 

1. Doanh thu bàn hang và cung cap 

dich vu 
2. Các khoân giâm tr doanh thu 

3. Doanh thu thuân ye bàn hang và 
cung cap d!ch vu (10=01-02) 

4. Gi vOn hang ban và cung cap dich vu 

5. Lçi nhun gop ye ban hang và 
cung cap dich Vtfi (20=10-11) 

6. Doanhthuhoatdôngtàichinh 

7. Chi phitài chinh 

- Trongdó: Chiphulãivay 

10. Chi phi quán I doanh nghiêp 

11. Iqi nhun thuãn t% hoat dng kinh 
doanh (30=20+(21-22)-26) 

12. Thu nhâp khac 

13. Chi phi khác 

14. Ldi nhuân khác (40=31-32) 

15. T6ng Idi nhun kê toán trttóc thuê 
(50=30+40) 

16. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiép 
hiên hành 

17. Thu nhâp thuO thu nhâp doanh nghiêp 

hoãn Iai 

18. Ldi nhun sau thuêthu nhp 
doanh nghip (60=50-51-52) 

To Phi Sdn 
NgiJJi lap biéu 

BUIi Dtc Kiên 
Kê toán trLng 

Lê Van Tuân 
T6ng Giám d6c 

Ngày 30 tháng 3 nam 2020 

ác thuyët minh kern theo là môt bô phân hdp thành cOa báo cáo tài chInh riêng nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Dung Minh Khai, Quân Hal Ba TrLtng, 
Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 03-DN 
Ban hành theo Thông U sô 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 thàrig 12 nm 2014 ct:ia Bô Tài chInh  

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 

Cho nám tài chInh két thOc ngày 31 thàng 12 nam 2019 
(Theo phutlng phép gián tiê'p) 

CHI TIEU Ma so Nãm nay 

Dn vi: VND 

Nàm tru'Oc 
(Trinh bay Iai) 

LULJ CHUYEN TIEN TLJ' HOAT DONG KINH DOANH 

1. Ldi nhuân tru'ôc thuê 01 
2. Diêu chinh cho các khoán: 

Khu hao tài san c6 dinh và bâ't dông san 02 
du U 

Các khoãn dtf phàng 03 

(Lâi)/lô chênh lêch t" giá hôi doái do dánh 04 
gia lal các khoán muc tin tê Co gôc ngoai t 

Lài t11 hoat dông du tu 05 

Chi phi Iäi vay 06 

3. Ldinhuântifhoatd'ôngkinhdoanh 08 
tru'ôc thay dãi von Iu'u dông 
Thay d61 các khoán phài thu 09 

Thay d61 hang tOn kho 10 

Thay d61 các khoOn phâi trá (Không k al 11 
vay phâi trá, thuê' thu nhâp doanh nghiêp 
phOl nôp) 

Thay d61 chi phi trá truOc 12 

Tin Iài vay d tra 14 

Thuê' thu nhâp doanh nghiêp dã flop 15 

Tiên chi khác cho hot dOng kinh doanh 17 

Lu'u chuyên tIên thuän tif hoat clông 20 
kinh doanh 

II. L(J'U CHUYEN TIEN T% HOAT DONG DAU TI! 

1. Tin chi mua sm, xây dLtng TSCD Va các 21 
tài san dài han khác 

2. TiOn thu thanh I", nhu'ng ban TSCD và các 22 
tài san dài han khac 

3. Tin thu hOl cho vay, ban Iai các cong cu nd 24 
cOa ddn vi khac 

4. Tin chi d'âu tu gop vOn vào ddn v khác 25 

5. Tin thu hOi dau U vOn vào ddn vi khac 26 

6. Tiên thu lãi cho vay, C6 t(tc và ldi nhun 27 
duc chia 

Lu'u chuyê'n tiên thuân tà' hoat dông 30 
dâuW 

1.558.698.612 

(87.726.520.175) 

(10 .3 15.127. 399) 

(1.83 2.589.000) 

(962.112.612.514) 

(308.688.067.682) 

71. 702. 609. 113 

179.988.222.940 

489.401.577.204 

(595.627.718.729) 

(184.67 1.820.821) 

(263.485.757.942) 

76.552.542.191 

316.559.564.096 

(629 .852.46 1) 

460.683.043.16 1 

30.108.733.370 

(1.390.199.3 27) 

24 .49 1.427 .683 

63.553.821.932 

28.686.726.711 

322.513.653.086 

446.937.265 

(152 .127 .3 29 .995) 

98. 605. 190 .553 

361.678.999.552 

(1.011.811.457.999) 

278 .7 18 .444 .5 94 

(340.189.224.736) 

8 .9 12. 546 .495 

(108.350.702.552) 

(2 1.103.480.385) 

(2 .686 .326 .600) 

(834.831.201.631) 

(3 .240 .2 57 .8 19) 

1.5 13.174.909 

7 .000 .000 .000 

(64.3 36.340.000) 

165.644.393.437 

38.646.559.741 

145.227.530.268 

Các thuyit minh kern theo là môt bô phân hdp thành ci..'a báo cáo tài chInh riêng nay 
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(70=50+60+61) 

To Phi Sn Büi Dá'c Kiên 
Ngt.r%i lap biêu Ké' toán tru'dng T6ng Giám dô'c 

Ngày 30 ththng 3 nám 2020 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
So' 124, thfông Minh Khai, Quân Hai Ba TrLrng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 03-DN 
Ban hành theo Thông U sO 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nm 2014 ciia Bô Tài chInh  

BAO CÁO LUU CHUVEN TIEN TE (Tié'p theo) 

Cho näm tài chInh kê't thác ngày 31 tháng 12 nam 2019 
(Theo phu'dng pháp gián tiê'p) 

Dn vi: VND 

III. 

CHI TIEU 

LU'U CHUYEN TIEN T& HOAT DONG TAI 

Ma so Nàm nay Nàm truOc 
(Trinh bay lai) 

CH±NH 

1. Tiën thu tüd1 vay 33 1.969.305.824.167 1.002.218.668.508 

2. Tiën trá nd gOc vay 34 (2.119.373.504.801) (1.17 1.470.600.302) 

3. Tiën trâ nd gOc thuê tài chinh 35 (5.168.681.400) (5.682.884.600) 

4. C6 tó'c, ldi nhuân dä trá cho chi sO h?u 36 (31.843.205.225) (47.652. 257. 775) 

Lu'u chuyn tiën thuân ti,' hoat dtng tài 
chInh 

40 (187.079.567.259) (222.587.074.169) 

Lu'u chuyn tiên thuân trong nàm 50 (659.790.602.569) (912.190.745.532) 
(50=20+30+40) 

Tiên và tudng dudng tiên dâu nàm 60 1.670.870.717.946 2.587.152.145.416 

Anh hirOng cüa thay d61 t giã hOl doái quy 

d6i ngoai tê 
61 (180.47 1.830) (4.090.681.938) 

Tiën và tudng duing tién cuôi näm 70 1.010.899.643.547 1.670.870.-717.946 

ác thuyê't minh kern theo là môt bô phân hdp thành cOa báo cáo tài chInh riêng nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP MAU SO B 09-DN 
S6 124, Duông Minh Khai, Quân Hal Ba Triing, Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam ngày 22 thàng 12 nam 2014 ctia B Tài chInh  

THUYET MINK BAO cAo TAI CHIN H RIENG 
Các thuy& rn/nh nay là môt bô phân hdp thành và can dLfdc doc dông thà'i vái báo cáo tài chInh riêng kern 
theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

Hlnh th(c so hCru von 

Tang Cong ty Lp may Viêt Nam - CTCP (sau dày goi tt là "T6ng Cong ty") thfdc thành 1p 
trên cd sO c6 ph'ân hóa T5ng Cong ty Lap may Viêt Nam - Cong ty TNHH MTV theo Quyêt 
dinh sO' 1036/QD-TTg ngày 10 tháng 7 nàm 2015 ctia Tht tung ChInh phi v'ê phê duyt 
phudng an c6 ph'ân hóa T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam. 

T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - Cong ty TNHH MTV là doanh nghiêp Nhà nuOc tryc thuc 
Bô Xày dung, du'dc thành 1p theo Quyêt dinh sô 999/BXD - TCLD ngày 01 tháng 12 nàm 
1995 cta Bô trirOng Bô Xày durig và hoat dông theo mO hmnh T6ng Cong ty theo Giâ'y ching 
nhân dang k doanh nghiêp 

6 
 0100106313 dang k l'ân d'àu ngày 01 thàng 9 nàm 2010. 

Theo Già'y chüng nhân dàng k'' doanh nghiêp thay d61 l'ân 2 ngày 06 tháng 4 nm 2016 do 
SO Ké' hoach và D'àu tu thành ph6 Ha Nôi cap, T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - Cong ty 
TNHH MTV chmnh thüc chuyn thành cOng ty c6 ph'àn vOl ten goi T6ng COng ty Lap may Viêt 
Nam - CTCP. VOn diu lê cüa T6ng COng ty là 797.261.040.000 VND. 

C6 phiê'u cCia T6ng Cong ty difdc giao dich trên thi trifOng UPCOM (thuôc SO Giao d!ch  chtrng 
khoán Ha Nôi) vOl ma giao dich LLM tcr ngày 16 tháng 8 nam 2017. 

Tru sO chInh ciia T6ng Cong ty dt tal sO 124, duOng Minh Khai, quân Hal Ba Tru'ng, thành 
phô' Ha NÔI. 

T6ng sO nhân viên cia T6ng Cong ty tal ngày 31 tháng 12 näm 2019 là 576 (ti ngày 31 
tháng 12 nam 2018: 678). 

Ngành nghê kinh doanh và hoat dông chinh 

- San xuâ't, kinh doanh và xây dung theo quy hoach, kê' hoach phàt trin xây dung ctia Nhà 
nuOc bao g'Om càc linh vuc thi cOng và lap dat thit bi may móc; 
- T6ng th'àu [PC xây dung càc cOng trinh dan dung, cong nghiêp, giao thOng, thciy ldi, buu 
diên, cong trinh k thut ha tang dO thi và khu cong nghiêp, cong trinh thrOng dày tram biê'n 
the' diên; 
- Kinh doanh phát trign nhà, tu' van xây dirng, san xuât kinh doanh vt lieu xây du'ng; 
- oau tu và xây ding càc Cong trInh bao gem: cong nghiêp (thi:iy then, nhiêt diên, xi mäng, 
hóa d'âu, giây và thép), dan dung, giao thOng, thiiy ldi, câ'p thoát nu'Oc và ha tang k thut 
dO thi; 
- Kinh doanh bat dông san, du lich, lr hành, khách san, nhà hang và khu vui chdi giài trI; 
kinh doanh van tài hang hóa va cac thiOt bi siêu tru'Ong, sieu trpng, cho thuê thiêt b! thi 
cOng van tài; 
- Ti vâ'n xây ding, t6ng th'âu toàn b hoac môt phân ctia df an d'àu ti các cong trmnh cOng 
nghiêp, dan dung và ha tang k9 thuât nhu': lap dir an, thiêt kê (chi hoat dông trong pham vi 
linh vu'c ngành ngh'ê dã däng k') và lap t6ng di toán, tu' vâ'n giám sat, quàn l' dy' an, cung 
cap thiêt bi cOng nghê và diëu khin ti dông; 
- Thiê't kO, chê tao thiêt bi và gia cOng ke't câ'u thép cho càc cOng trinh cong nghiêp, dan 
d U ng 
- DOng mOi và sii'a chU'a các loai tàu, thuyën van tãi du'Ong sOng, du'dng biê'n; 
- Kim tra, thI nghiêm, hiêu chinh thiê't bi dlên, he thOng di'êu khign tu' dông, he thông nhiêt 
cho cac dày chuyën cOng ngh, giam sat, kim tra chat lu'ng cac mOl han và tInh cd l' cüa 
vat lieu; 
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- Dich thuât càc tjêu chuà'n và tài lieu chuyên ngành v'ê linh vu'c chê' tao và 1p  dt thiêt b, 

các dày chuyn Cong nghê môi; 

- Kinh doanh, xuà't khu vat tu, may móc, thiê't bi, phu ttJng, tu' lieu san xuà't, tu' lieu tiêu 

diing, nguyen phu lieu san xuât, tiêu ding, dày chuyn Cong nghê - tu' ông hóa, hang tiêu 

diing, phu'dng den van tài, lam dai I tiêu thu cho cc hang trong Va ngoài nu'ôc các mt 

hang phuc vu san xuâ't và tiêu diing theo quy dinh ctia phàp luat. 

Hoat dông chInh cüa T6ng Cong ty là thi cong và xây 1p các cong trInh. 

Chu ky san xuât, kinh doanh thông thu'àng 

Chu k' san xuà't, kinh doanh thông thu'dng ccia T6ng Cong ty du'dc thu'c hiên trong thôi gian 

không qua 12 thang, ngoai tr môt sO hang muc Cong trinh dc thO cija hoat dông xày 1p, 

d'àu tu bat dông san cO thôi gian trên 12 tháng. 

Câu trác doanh nghiêp 

Tai ngày 31 thàng 12 nàm 2019, T6ng Cong ty có 5 cong ty con và 11 cong ty lien kêt. 

Thông tin khái quát v'ê càc cong ty con và càc cong ty lien két cia T6ng Cong ty nhusau: 

STT Ten cong ty 
Ndi thành lap vi 

hoat dông 

T Iê phin 
sOhu 

0/0 

Ty lé quyOn 
biêu quyêt Hoat dông chInh 

0/0 

COng ty con 

1
COng ty TNHH [llama South East Asia 

Brunel 99.5 1% 100,00°/o XOy lip 
REd) 

2 Cong ty CO phin Lilama S Thanh HOa 51,00% 51,00% Xiy lip 

3 COng ty Ci phin Lilama 7 i hOng 51,00% 51,00°/o Xiy lip 

4 COng ty Ci phin Cd khi Lip mOy [llama Ninh Binh 5 1,00% 51,00°/a Xiy lip 

5 COng ty CO phin TO vOn QuOc hi [HT 60,00% 60,00°h TO vOn thiit ki cic nhà 
Hi Nôi 

mOy cong nghiép 

Cong ty liOn k00 

6 COng ty Ci phin Lilama 10 Hi NOi 36,00% 36,00% Xiy lip 

7 COng ty CO phin [llama 18 Tp. HO Chi Minh 36, 00% 36,00% Xiy lip 

8 COng ty Ci phin Lilama 69.1 Bic Ninh 41, 00% 41,00°/a Xiy lop 

9 COng ty Ci phin [llama 69.3 Hil Dddng 36,00% 36,00% Xiy lip 

10 Cong ty Ci phin TO vOn ThiOt ki XOy di(ng vi COng nghê 45,45% 45,45°/a Ta vOn thiOt ki 

Lila ma Hi Noi 

11 COng ty CO phin [llama 45.3 Quing NgOi 4083°/a 40,83°/a Xiy lip 

12 COng ty CO phOn [Op may - Thi nghiêm Cd diên 
Hi Nôi 

3618% 36,18°/a Thi nghiêm kiim tm cic 

diy chuyin cOng nghê 

13 COng ty Ci phin Lilama 45.1 Tp. HO Chi Minh 36,00°/o 36,00% XOy lop 

14 COng ty Ci phOn [llama 45.4 Ding hal 35,06% 35,06°/a Xiy lop 

15 Cong ty CO phin BOt dOng sin [llama Ha NOi 27,93°/o 27,93°/a Kinh doanh bit doug sin 

16 COng ty Ci phin Cia ta XOy dfng Lilama 
Hi Nôi 

27,72°/a 36,72°h XOy thing vi kinh doanh bit 
ding sin 

Thuyêt minh ye khà nàng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh riêng cüa Tong 

Cong ty 

SO lieu so sành là sO lieu cUa bào cào tài chInh riêng dã du'dc kigm toan cho nàm tài chInh 

kt thtc ngày 31 thàng 12 nam 2018. 

Môt sO sO lieu trên bào cao tài chInh riêng cho nam tài chInh kêt thác ngày 31 thàng 12 nam 
2019 dä du'dc dIu chnh hi tO nhti trinh bay ti Thuyêt minh sO 4. 
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2. ca S LAP BAO CÁO TAI CHIN H RIENG vA NAM TAI CHIN H 

Cd sfi lap báo cáo tài chInh riêng 

Báo cáo tài chInh riêng kern theo dudc trInh bay bng D'ông Viêt Narn (VND), theo nguyen 

tác giá gôc và phO hdp vói chun rnifc kê' toán, chê' do kê toán doanh nghiêp Vêt Nam Va 

các quy dinh pháp l' có lien quan den viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh. 

Báo cáo tài chInh riêng kern theo không nham phán ánh tInh hlnh tài chinh, kêt qua hoat 

dOng kinh doanh và tlnh hlnh luu chuyn tin tê theo các nguyen tác và thông Iê kê' toán 

dudc châp nhan chung tal các nuóc khác ngoài Vit Nam. 

Quyêt toán c6  phân hóa 

Báo cáo tài chInh riêng cho nàm tài chInh ket thtc ngày 31 tháng 12 närn 2019 cia T6ng 

Cong ty dâ bao g'ôm các di'êu chinh theo ket luân cia Kirn toán nhà nuôc ngày 07 tháng 3 
nm 2019 ye quyê't toán giá tn phàn vôn nhà nLrôc tai thôi dim chInh thUc chuyn thành 

cong ty c6 ph'án. Dên thai dim phát hành báo cáo nay, các cong viêc lien quan dê'n quyê't 
toán c6 ph'ân hóa dang dttdc tiêp tuc thifc hiên và T6ng Cong ty chua nhân dudc quyêt dinh 

cCia Cd quan có thâ'm quy'ên v'ê phê duyét quyét toán giá tn von Nhà nuOc ti ngày chInh 

tht.!c chuyn thành cong ty c6 ph'àn. 

Nãm tái chInh 

Nàrn tài chInh ciia T6ng Cong ty bt d'âu tà ngày 01 tháng 01 và kê't thác vào ngày 31 

tháng 12. 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau dày là các chInh sách k toán chci yêu dudc T6ng Cong ty áp dung trong vic lap báo 

cáo tài chInh riêng: 

Lkic tInh ké toán 

Viêc lap báo cáo tài chInh riêng than thCi theo chuâ'n rnuc kê' toán, chê do kê toán doanh 

nghiêp Viêt Nam và các quy dinh phàp I' có lien quan dn viêc lap và trinh bay báo cáo tài 

chInh yêu cu Ban Tang Giárn dOc phài có nhüng LrOc tinh Va già dinh ánh huOng den S6  lieu 

báo cáo v'ê cong nd, tài san và viêc trinh bay các khoàn cong n Va tài san tiêrn tang tai 

ngày lap báo cáo tài chInh riêng cOng nhu các sO' lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong 
sudt nàrn tài chInh. Mac dO các tiOc tInh kê' toán dudc lap bang tat cà su hiu biet cOa Ban 

T6ng Giárn dOc, 
6 
 thic te phát sinh cO thg khác vOl các uc tInh, già dinh dat ra. 

Tién và các khoán tu'dng dudng tién 

Ti'ên và các khoán tudng dudng ti'ên bao gôm tiCn mat tai qu, các khoán ti'ên gOl không k' 
han, các khoán dCu tu ngán han, cO khà nang thanh khoán cao, dê dàng chuyn d61 thành 
ti'ên và it rOl ro lien quan den viOc blen dông giá tn. 

Các khoán dâu ti! tài chInh 

Các khoàn dâu ta vào cong ty con và däu ta vào cong ty lien kêt 

Dáu tu vào cOng ty con 

Cong ty con là các cong ty do T6ng Cong ty kim soát. Viêc kirn soát dat duc khi T6ng 

COng ty có khâ näng kigm soát các chInh sách tài chInh và hoat dng cOa các cong ty nhân 
d'áu tu nhäm thu difdc ku Ich t hoat dOng cOa các cong ty nay. 
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Dáu tif vào cong ty lien kê't 

Cong ty lien ket là môt cOng ty ma T6ng COng ty có ánh hifOng dáng k nhifng khOng phái là 

cOng ty con hay cOng ty lien doanh ciia T6ng Cong ty. Anh hifOng áng k th hin 0 quyn 

tham gia vào viêc dua ra các quyêt dinh ye chInh sách tài chInh và hoat dông ciia ben nhân 

u tu nhung không có ánh huOng v'ê mat kim soát hoac dOng kim soát nhüng chinh sách 

nay. 

T6ng COng ty ghi nhân ban u khoán d'âu U vào cOng ty con và cOng ty lien kêt theo giá 

gOc, dLtdc diêu chinh theo giá tn dlnh giá al tal thOi dim chinh thirc chuyn thành cOng ty 

cö ph'ân. T6ng COng ty hach toán vào thu nhâp trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh 

khoàn dirdc chia tili' ldi nhuân thu'ân lOy kê ctia ben nhân d'âu tu phát sinh sau ngày dâu U. 
Các khoân khác ma Tcng COng ty nhân dudc ngoài di nhuân &fdc chia dudc coi là phân thu 

h'Oi các khoàn du tu và dudc ghi nhân là khoàn giám tnt giá gOc dâu U. 

Các khoàn d'âu tu vào cOng ty con, cOng ty lien kê't thfdc trInh bay trong Bang can dOl kê' 

toán theo glé tn dinh giá al tal thOl dim chInh thitc chuyn thành cong ty cö ph'ân trtr dl các 

khoàn du phOng giâm giá. 

Du phOng giám giá d'âu tif vào cOng ty con, cOng ty lien kê't thic trIch lap cho các khoán d'âu 

tLt ma doanh nghiêp nhân vOn gop du U bi lô dan den nhà du U có khá näng mâ't vOn 

hoàc khoán du' phOng do suy giám giá tn các khoán d'âu tu vào cOng ty con, cOng ty lien kê't 

theo các quy dlnh kê' toán hiên hành. 

Dâu tu' vào cong cu von cüa ddn vi khác 

D'âu tu vào cOng cu vOn ciia ddn vi khác phán ánh các khoán d'âu U cOng cu vOn nhu'ng 

T6ng COng ty khOng có quyCn kim soát, dng kim soát hoac có ánh huOng dáng k d61 vOl 

ben dLtdc d'âu tu'. 

Khoàn d'âu tu' vào cOng cu vOn ciia ddn vi khác du'dc phân ánh theo glé tn dinh giá al tal thOl 

dim chInh thttc chuyn thành cong ty c6 ph'àn tnt các khoán du' phOng giàm giá d'àu ti.!. 

Nd phái thu 

Nd phâi thu là sO tiCn có thg thu hi ctia khách hang hoàc các dOl tu'dng khác. Nd phâi thu 

du'dc trinh bay theo glé tn ghi s6 tn.! di các khoán du' phOng phái thu khó dOi. 

Du' phOng phái thu khó dOi du'dc trIch lap cho nhO'ng khoàn nd phái thu dä qua han thanh 

toán ttt sáu tháng trO len, hoác các khoán n phái thu ma ngu'Oi nd khó có khá nng thanh 

toán do bi thanh l, phá san hay các khá khàn tu'dng tu'. 

Các khoàn cho vay 

Các khoàn cho vay du'dc xác dlnh theo giá gOc tn.! dl các khoàn du' phOng phâi thu khó dOl. 

Di.! phOng phái thu khó dOi các khoán cho vay ct:ia T6ng COng ty du'dc trIch 1p theo các quy 

dinh kê toán hiên hành. 

Hang ton kho 

Hang t'On kho du'dc xác dinh trên c sO giá gOc. Giá gOc hang ton kho bao gOm chi phi 
nguyen vat lieu tritc tiep, chi phi lao dông truc tiê'p và chi phi san xuât chung, nê'u có, d có 
du'dc hang tOn kho 0 dia dim và trang thai hiên tal. 

Hang tOn kho du'dc hach toán theo phu'dng pháp k khai thu'Ong xuyên. 
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Chi phi san xuâ't kinh doanh dà dang cu6i näm bao gm các chi phi nguyen nhiên vt lieu 
tnfc tiê'p, chi phi nhân cong trLtc tiêp, chi phi sr dung may thi cOng, chi phi san xuât chung 

thfc tap hdp và phán b6 cho cac cOng trinh xây Ip, dich vu, khao sat, thit kê cOng trinh 

chua hoàn thành tal ngày kêt thic niên do kê toán hoàc dä hoàn thành nhitng chu'a dudc 

khách hang nghiêm thu giá tn kh6i ung hoàn thành. Chi phi san xuâ't kinh doanh dO dang 

dtidc xác dinh hoàc dánh giá theo kh61 lLtdng thi cOng dO dang tal ngày kêt thic nàm tài 

chinh. 

Dif phOng giám già hang ton kho cCia T6ng COng ty dLrdc trich lap theo càc quy dinh kê toàn 

hiên hành. Theo do, T6ng COng ty dudc phép trIch lap dLt phOng giàm già hang tOn kho lôi 

thOl, hOng, kern phm châ't và trong trifOng hdp g g6c cCia hang tOn kho cao hdn giá tn 

thu'àn cO th thuc hiên dudc tai ngày kê't thác niên dO kê' toàn. 

Tài san cô dinh hüu hlnh và khâu hao 

Tài san c6 dinh hau hlnh dudc trinh bay theo nguyen giá tr g tn hao mOn tOy kë. 

Nguyen già tài san cO dinh hInh thành do mua sam bao gOm già mua và toàn bO các chi phi 

khác lien quan tru'c tièp den viêc dua tài san vào trang thai san sang sCt dyng. D6i vOi tài 
san c6  dinh hlnh thành do du tu xây dung cd ban theo phudng thic giao th'âu hoc tu' xây 

du'ng và san xuât, nguyen giá là giá quyêt toán cong trinh xày dy'ng theo quy ché quàn I' 

d'âu tu' và xây dLrng hiên hành, các chi phi khác có lien quan tru'c tiêp và lê phi tru'Oc ba (nê'u 

co). Tru'Ong hdp du' an dä hoàn thành và du'a vào sCi' dung nhu'ng quyê't toán chu'a dudc phê 

duyêt, nguyen giá tài san cô dinh thfdc ghi nhân theo giá tam tinh trên cd sO chi phi thtfc të 

dä bó ra d có du'dc tài san c6 dinh. Nguyen gith tam tinh së du'dc &êu chinh theo giá quyê't 

toàn dti'dc càc cd quan có thm quyn phê duyêt. 

Tài san c6  dinh hO'u hlnh du'dc khâ'u hao theo phu'dng pháp thfOng thang du'a trên thOi gian 

hO'u dung LrOC tinh, cu th nhu' sau: 

S nàm 
Nhà xu'Ong, vt kien triic 05 - 35 

May móc, thiê't bi 03 - 15 

Phu'dng tiên van tái và thiet bi truyn dan 04 - 20 

Thiêt bi dung Cu quán l' 03 - 05 

Tài san c6 dlnh khéc 03 - 10 

CáC khoàn Iâi, Iô phát sinh khi thanh I, bàn tài san a chênh tech giaa thu nhâp tt thanh l' 

và già tn cOn lal cua tài san và dLrdc ghi nhân vào Báo cáo kê't qua hoat dng kinh doanh. 

Các tài san c5 dinh hO'u hlnh ctia T6ng COng ty du'dc dánh giá al khi thy'c hin c ph'ân hóa 

doanh nghiêp 100%  vOn Nhà nu'Oc, nguyen giá và giá tn hao mOn tOy kê' du'dc di'êu chinh 

theo kët qua dánh giá al dà du'dc các cd quan cO thgm quyn phê duyêt theo quy dlnh. 

Thuê tài san 

Môt khoàn thuê dLtdc xern là thuê tài chinh khi phn IOn các quyCn di và rt:ji ro v'ê quy'ên sO 

hOu tài san thrdc chuyn sang cho ngu'Oi di thuê. Tâ't cà các khoàn thuê khác du'çc xem là 

thuê hoat dOng. 

TEng Cong ty ghi nhan tài san thuê tài chinh là tài san ciia Tang COng ty theo giá tni hdp l' 

ctia tài san thuê tal thOl dim khOi du thuê tài san. Nd phài trà ben cho thuê tLrdng iThg 

du'dc ghi nhân trên Bang can d51 kê' toán nhu' môt khoàn nd phài trà v thuê tài chinh. Các 

khoàn thanh toán ti'ên thuê du'dc chia thành chi phi tài chinh và khoàn phài trà nd g5c nharn 

dam báo t' lé al suet dinh k' cO dinh trên sO du' nd cOn al. Chi phI thuê tài chinh du'dc ghi 

nhân vào ket qua hoat dOng kinh doanh, trà' khi các chi phi nay truc tiOp hlnh thành nên tat 
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san di thuê, trong truing hdp do Se drdc von hóa thea chInh sách ké' toán cüa T6ng Cong ty 
v chi phi di vay (xem trinh bay difOi dày). 

Môt khoán thuê duc xem là thuê hoat dông khi ben cho thuê van duc huOng phn IOn các 
quyn ldi và phái chiu ri11 10 v'ê quy'ên sO hDu tài san. Chi phi thuê hoat dông du'dc ghi nhân 
vào Baa cáo ke't qua hoat dông kinh doanh theo phu'dng pháp duOng thng trong sudt thOi 
gian thuê. Các khoàn ti'ên nhân dudc hoc phâi thu nhm tao di'êu kiên k' kêt hdp dông thuê 
hoat dng cOng du'dc ghi nhân theo phu'dng pháp difdng thng trong suôt thOl gian thuê. 

Các tài san dl thuê tài chInh du'dc khà'u hao trên thOi gian h[?u dung u'Oc tinh Wdng tu nhu' 
ap dung vOi tài san thuôc sO hO'u cia T6ng COng ty. Tuy nhiên, nëu không chc chan là ben 
thuê sê có quy'ên sO hO'u tài san khi hOt han hdp dOng thuê thl tài san thuê sO dudc khàu 
hao thea thOi gian ngn hdn giaa thOi han thuO hoc thOi gian sü dung hDu Ich ca tài san 
do: 

58' nãm 
Phtfdng tién van tái 06 - 08 

May móc, thiOt bi 20 

Tài san cô dinh vô hlnh và khâ'u hao 

Tài san c6  dinh vô hlnh thg hiên giá tn quy'On scr dung dà't và các ph'ân m'Om may tInh Va 
dudc trinh bay thea nguyen giá tri giá tn hao mOn Dy kê'. 

Quyn s1r dung dat là toàn bô chi phi thLrc tO ma T6ng COng ty dO chi ra d có dlfdc giOy 
chtThg nhân quy'ên s1r dung dat cCia tea nhà 21 thng tai dia chi sO 124, duOng Minh Khai, 
quán Hai Ba TrLrng, thành phO' Ha Nôi. Quyn str dung dt làu dài khOng du'dc tInh khau hao. 

Ph'ân rn'êm may iinh du'dc ghi nhân ban d'âu thea giá mua và dLrdc khOu hao thea phudng 
pháp duOng thâng trong vOng 03 nOm dê'n 05 nOm. 

Các tài san c6  dinh vO hlnh ciia T6ng Cong ty du'dc dánh giá al khi thtc hiên c6 ph'ân hóa 
doanh nghiêp 100% vOn Nhà niiOc, nguyen giá và giá tn hao mOn Dy kê' difqc di'êu chinh 
theo ke't qua dánh giá al dO du'dc các cd quan có thâ'm quy'ên phO duyêt thea quy dinh. 

Bâ't dông sen dâu tu' 

Bâ't dông san d'Ou ttf baa gOm nhà cita, vat kiOn tric do T6ng COng ty nm giD nhm muc 
dIch thu Idi tO viêc cho thuê hoàc chO tang giá. Bat dông san d'àu tu' cho thuO duQc trInh bay 
thea nguyen giá tr giá tn hao mOn Dy kO. BOt dông san d'âu tu' chd tOng giá dudc trinh bay 
thea nguyen giá trO suy giàm giá tn. Nguyen giá ctia bat dông san du tu duc mua baa 
gOm giá mua và các chi phi lien quan tru'c tiO'p nhtf phi dich vu tu' van v'O luat pháp lien 
quan, thuO' trtfOc ba và chi phi giao dich lien quan khác. Nguyen giá bat dông san d'áu tii' tLt 
xày là giá tn quyO't toán cOng trinh hoc các chi phi lien quan tru'c tiO'p cüa bà't dông san d'âu 
tu'. 

Ba't dông san d'Ou tu cho thuO dudc khâ'u hao thea phu'dng pháp du'Ong thâng trên thOl gian 
hOu dung uOc tInh trong vOng 15 - 25 nOm. 

Chi phi xây dung cd bàn dd dang 

Các tài san dang trang qua trinh xOy difng phuc vu muc dich san xuO't, cho thuê, quàn I' 
hoàc cho các muc dIch khác dtflic ghi nhân thea giá gO'c. Chi phi nay baa g'Om các chi phi c'ân 
thiê't d hlnh thành tài san baa gôm chi phi xây 1p, thiê't bi, chi phi khác cO lien quan phti 
hdp vOl chinh sách kO toán cüa T6ng Cong ty. Các chi phi nay sO dudc chuyn sang nguyen 
giá tài san c5 dinh khi các tài san duc bàn giao dua vào sCt dung. 
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Theo quy dinh v quàn ' d'âu ttf Va xáy dLrng cüa Nhà nu'óc, tiy theo phân cap quân I, giá 

tn quyêt toán các cong trinh xây dyng cd bàn hoàn thành can udc các cd quan có thgm 

quy'ên phê duyêt. Do do, giá tn cu61 cting cüa các cOng trinh xày dung Cd bàn Co th thay 

d61 và phu thuôc vào quyê't toán dudc phê duyêt bOl các cd quan có thm quyan. 

Các khoàn trà triJc 

Chi phi trà truOc bao gôm các chi phi thuc tê' dä phát sinh nhLrng cO lien quan dên kêt qua 

hoat dông san xuât kinh doanh cüa nhiëu k'' kê' toán. Chi phi trà truOc bao g'Om khoán trà 

tru'Oc tiën thuê dat và các khoán chi phi trà truOc khác. Tin thuê dat thg hiên sO' tiên thuê 

dat dâ dudc trà tru'Oc. Các khoán chi phi trà tru'Oc khác bao gôm giá tn cong cu, dung cu, 

inh kiên loai nhO d xuâ't dt'ing, bàn quy'ên phan mëm và chi phi bào hm tài san. Ngoài ra 

T6ng COng ty cOng theo dOl giá tn thudng hiêu du'dc ghi nhân theo biên bàn xác dinh giá trl 

doanh nghiêp ngày 30 tháng 6 nám 2014 dä du'dc các cd quan cO thâ'm quyn phé duyêt. 

Tiën thuê dat trá tru'Oc dirdc phàn b6 vào Báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh theo 

phudng pháp du'Ong thang tLrdng ltng vOl thOi gian thuê. Các loai cOng cy, dung cu, inh kin 

dLtdc vOn hOa duOi hlnh thi(c các khoàn trà trifOc và dudc phân bô vào Bào cáo kê't qua hoat 

dông kinh doanh, 5tr dung phifdng pháp dt,tOng thang theo các quy dinh kê toán hiên hành. 

Giá tn thudng hiêu dudc phân bô và Bào cáo kê't qua hoat dông kinh doanh trong thOi gian 

05 nàm k tir thOi dim Tông Cong ty chInh thüc chuyn thành cOng ty Co ph'ân. 

Các khoân di! phàng phái trà 

Các khoàn dif phOng phài trá dudc ghi nhân khi TOng Cong ty có nghia vy n hin ti do kêt 

qua tO môt su' kiên dä xày ra, và TOng Cong ty có khà náng phài thanh toán nghia vu nay. 

Càc khoàn d phOng du'dc xác dlnh trên cd sO u'Oc tinh cija Ban lông Giám dOc ye các khoàn 

chi phi can thiOt d thanh toán nghia vu nd nay tai ngày kOt thcic näm tài chinh. 

Trái phiê'u phát hành 

TOng COng ty phát hành trái phiê'u thu'Ong cho muc dich bO sung vOn dài han cho hot dng 

cia TOng Cong ty. 

Giá tn ghi sO cOa trái phiê'u thu'Ong duc phàn ánh theo mênh giá tal ngày phát hành. 

Chi phi phát hành trái phiê'u dudc phàn bO dan phii hdp vOl k' han trái phiOu theo phudng 

pháp difOng thâng và ghi nhân vào chi phi tài chInh. Tai thOi dim ghi nhân ban dCu, chi phi 

phát hành trái phiOu du'c ghi giàm mênh giá ctia trái phiê'u. Dinh ks', chi phi phát hành trái 

phiê'u dudc phàn bO bang cách ghi tang giá tn mênh giá tnài phiêu Va ghi nhn vào chi phi 

tài chinh phti hdp vOl cãc quy dinh kO toán hiên hành. 

Chi phi phài trá 

Chi phi phài trà dudc ghi nhân du'a tnên các uOc tinh hdp l v'ê sO tiCn phái trà cho các hang 

hOa, dich vu dä sct dung tnong nàm. 

Chi phi phài tnà bao gm các khoân chi phi lal vay, các khoàn chi phi phài trà cho cOng trinh 
xây lap va các khoàn chi phi phái trá khác. 

Chi phi a vay dudc u'Oc tinh du'a trên sO ti'ên vay, thOl han và al suâ't thu'c tê' t(ng thai ks'. 

Chi phi phài tnà cho cOng trinh xây lap l chi phi dudc trich tru'Oc phti hdp vOl doanh thu hp 
dông xây dung dudc ghi nhân dua trên biên bàn nghiêm thu hoàn thành giOa TOng COng ty 

vOl chü dCu tu' và giOa TOng Cong ty vOl các nha thau phu. 
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Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu bàn hang  

Doanh thu bàn hang dudc ghi nhân khi dông thai thóa man tat cà nm (5) di'êu kiên sau: 

(a) T6ng Cong ty d chuyn giao ph'ân IOn rt)i ro và Idi Ich gn Iin vOi quyn sO hOu san 

phm hoàc hang hóa cho nguOi mua; 

(b) Tng COng ty khOng cOn nm gic? quy'ên quàn I' hang hóa nhu nguOi sO hCtu hang hóa 

hoàc quyn kigm soàt hang hóa; 

(c) Doanh thu dudc xàc dnh tudng dOl chk chn; 

(d) T6ng Cong ty së thu ducc di ich kinh tê' t giao dich bàn hang; và 

(e) Xàc dinh dudc chi phi lien quan den giao dich bàn hang. 

Doanh thu cung câ'p dich vu 

Doanh thu cüa giao dich ye cung cap dich vu dudc ghi nhn khi kê't qua ca giao dich dá 

du'dc xàc dlnh môt càch dàng tin cy. TnfOng hdp giao dich v'ê cung cap dich vy lien quan 

den nhi'êu nam thl doanh thu du'dc ghi nhân trong nàm theo kêt qua ph'àn cOng viêc dä hoàn 

thành tai ngày cüa Bang can dO'i k toàn ctia nàm do. Kê't qua ca giao dich cung cap dich vu 

dudc xàc dinh khi thóa man tat Ca b6n (4) diCu kiên sau: 

(a) Doanh thu dudc xàc dlnh tdng d5i chk chri; 

(b) Co khà nang thu duc Ii Ich kinh tê' tt giao dich cung cap dich vy do; 

(c) Xàc dinh ditdc ph'ân cOng viêc dä hoàn thành tai ngày ctia Bang can d51 k toàn; và 

(d) Xàc dinh duc chi phi phàt sinh cho giao dich và chi phi d hoàn thành giao dich cung 

câ'p dich vu do. 

Doanh thu t( hdp d5ng xây dLtng cL)a T6ng COng ty duc ghi nhân theo chinh sàch k toàn 

cia T6ng Cong ty v'ê hdp dông xày dung (xem chi ti€t duOi dày). 

Lài tt càc khoàn d'âu tu du'dc ghi nhân khi T6ng COng ty cO quyCn nhân khoán Iai. 

Hdp clông xãy dung 

Khi kêt qua thuc hiên hdp dng xây du'ng có th du'dc uOc tInh mt càch dàng tin cy và 

dLrdc khàch hang xàc nhân, doanh thu và chi phi lien quan den hdp dOng thtdc ghi nhn 

tu'dng üng vOi phCn cong viêc d hoàri thành dudc khách hang xàc nhân trong nam. 

Khi kOt qua thuc hiên hdp d'Ong xây du'ng không th dudc uOc tInh môt càch dàng tin cay, 

doanh thu chi dudc ghi nhn tudng dudng vOl chi phi ci)a hdp d'Ong dä phàt sinh ma viêc 

dudc hoàn trà là tu'dng d5i châc chan. 

Doanh thu chu'a thiic hiên 

Doanh thu chta thut hiên chü yê'u phàn énh già tn tiCn nhân truOc theo càc hdp d3ng cho 

thuê bat dông san gi[ta T6ng Cong ty vOi càc khách hang cho thOi gian thuê trong tifdng al. 

Ngoài ra, T6ng Cong ty cüng ghi nhân doanh thu chua thic hiên d51 vOl doanh thu dà xuât 

hóa ddn nhung chua thtc hiên d'ây di nghia vu cho cht) Thu tutheo hdp d'Ong. 

Ngoai té 

Càc nghiêp vu phàt sinh bang ngoai tê dt.fdc chuyn d61 theo t' già tal ngày phtht sinh nghiêp 

vu. S6 du càc khoàn muc tiCn tê cO g6c ngoai tê tal ngày kêt thác niên d k toàn dudc 

chuyn d61 theo t'' giá tai ngày nay. Chênh tech tç' già phát sinh dudc hach toàn vào Báo cáo 

kêt qua hoat dông kinh doanh. 
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Chi phi di vay 

Chi phi dl vay du'dc ghi nhân vào chi phi san xuât, kinh doanh trong nm khi phát sinh, trtf 

khi dudc v6n boa theo quy dlnh cia Chun muc kê' toán Viêt Nam s 6  16 "Chi phi di vay". 

Theo do, chi phi di vay lien quan trut tip den viêc mua, du tu' xây thing hoác san xuât 

nhOng tài san c'ân môt thôi gian tudng d5i dài d hoàn thành dua vào st:r dung hoc kinh 

doanh dirdc cong vào nguyen giá tài san cho den khi tài san dá thidc du'a vào st:r dung hoc 

kinh doanh. Các khoári thu nhâp phát sinh t1.t viêc d'âu tu' tam thôi các khoán vay du'Qc ghi 

giám nguyen giá tài san có lien quan. D6i vOi khoán vay riêng phyc vu vic xây dyjng tài san 

cO dlnh, bat dông san d'âu tu, al vay du'dc vOn hóa k cà khi thai gian xây thng duOl 12 

tháng. 

Thuè' 

Thue thu nhâp doanh nghiêp thg hiên t6ng giá tn ciia sO thuê' phal trá hiên tai và 
6 
 thuO 

hoãn al. 

SO' thuê' phái trá hiên tai du'dc tInh dua trên thu nhp chiu thue trong nàm. Thu nhâp chiu 

thuê khác vOl di nhuân truOc thuê' diidc trInh bay trên Báo cáo kêt qua hoat dOng kinh 

doanh vi thu nhâp chiu thue khOng bao g'Om các khoán thu nhâp hay chi phi tInh thue hoc 

dudc khâu trO trong các nàm khác và ngoài ra không bao gOm các chi tiêu khOng chu thuO 

hoàc khOng dLtdc khâu tri. 

Thuê' thu nhp hoàn lai dudc tinh trên các khoán chênh Iêch giaa giá tn ghi s6 và cd sO tinh 

thuê thu nhâp cüa các khoán muc tài san hoc cong nd trên báo cáo tài chinh riêng và dudc 

ghi nhân theo phudng pháp Bang can d6i kê toán. Thuê' thu nhp hoän al phái trá phái dudc 

ghi nhân cho tat cá các khoán chênh lêch tam thOi cOn tài san thuê thu nhâp hoãn lal chi 

dLrdc ghi nhân khi chc chn có dCi Idi nhuân tinh thue trong tiidng lal d khau trti các khoàn 

chênh lêch tam thOl. 

Thue thu nhâp hoàn Iai dudc xác dlnh theo thuO suâ't dt tinh sé áp dyng cho nám tài san 

du'dc thu hi hay nd phái trá duc thanh toán. Thue thu nhp hoãn al du'dc ghi nhân vào 

Báo cáo kê't qua hoat dOng kinh doanh và chi ghi vào vOn cht:i sO hüu khi khoán thuê' do có 

lien quan dOn các khoán muc dudc ghi thng vào vOn chi sO hau. 

Tài san thuê' thu nhâp hoän al và nd thuê' thu nhâp hoàn al phái trá dudc bi trir' khi T6ng 

COng ty có quy'ên hdp pháp d bCi trt giOa tài san thuê' thu nhp hiOn hành vOl thuê' thu 

nhâp hiên hành phal flop và khi các tài san thuO thu nhâp hoan al và nd thuê' thu nhâp hoãn 

al phal tra lien quan tOl thue' thu nhâp doanh nghiêp du'dc quan l' bOi ding môt cd quan 

thuê' và T6ng Cong ty cO dti dinh thanh toán thuO thu nhâp hiên hành trên cd sO thu'ân. 

Viêc xác dlnh thuO thu nhâp cia Tng COng ty can ci vào các quy dnh hiên hành v'ê thuO. 

Tuy nhlen, nhng quy dinh nay thay döi theo tng thOi k' vâ viêc xác dnh sau ding ye thue' 

thu nhâp doanh nghiêp tiy thuOc vào ket qua kim tra cia cd quan thuO cO thgm quy'On. 

Các loal thue' khác du'dc áp dung theo các luât thue' hiOn hành tal Viêt Nam. 

4. DIEU CHiNH HÔI TO MÔT SO SO LIU CCJA BAO CÁO TAI CHINH RIENG CHO NAM 
TAI CHINH KET THCJC NGAY 31 THANG 12 NAM 2018 

Can di theo Bien ban kim toán cüa Kigm toán Nhà nu'Oc sO 584/KTNN-TH ngày 06 tháng 12 
nàm 2019 d61 vol bao cáo riêng ctja Tng cOng ty cho nm tài chlnh kOt thüc ngày 31 tháng 

12 nám 2018. Theo dO, Ban Tng Giám dOc d quyê't dinh diCu chinh h'Oi to môt sO sO lieu 

ctia báo cáo tài chInh rleng cho näm tal chinh kOt thic ngày 31 tháng 12 nám 2018. Cy thg 

nhu sau: 
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Bang can dOi kêtoán 

Ma so Trtfóc diêu chinh Du chinh hOl tO Trinh bay al 

VND VND VND 

Pháithu ngn han khác 136 355.024.092.014 195. 102 .922.051 550. 127 .0 14. 065 

Hang ton kho 141 705.912.293.867 (306.978.655.4 16) 398.933.638.45 1 

Chi phi trá truOc ngn han 151 1.395.763.606 425.000.000 1.820.763.606 

Ngu'Oi mua tra tiën tróc ngn han 312 615,306.351.228 (203. 3 89 .480 .000) 411.916. 87 1. 228 

Thuê và các khoán phái flop Nhà nu6c 313 452,126.265 20. 12 1.7 07 .8 19 20.573.834.084 

Chi phi phâi trâ ng8n han 315 1.280.778.285.647 47.899.345.455 1. 328 .677 .631. 102 

Pháitrá ngn ban khác 319 101.430.632.796 17. 390. 672. 992 118 .82 1.305 .788 

Ldi nhuân sau thuê chua phân phSi n8m nay 421b 44.695.749.808 6. 527 .0 20. 369 5 1.222.770.177 

Báo cáo kêt qua hot dông kinh doanh 
Doanh thu ban hang và cung c8p dich vu 01 10.089.292.932.192 47.899.345,455 10.137.192.277.647 

Giá von hang ban và cung c6p dich vu 11 9. 752 .7 12 .692. 847 43.55 2.278.269 9.796.264.971.116 

Chi phi tài chinh 22 117.69 3.476.220 (3.386.708.275) 114.306.767.945 

- Trong dá: Chi phi 131 vay 23 101.991.898.828 (3.386.708.275) 98.6 05.190.553 

Chi phi quán I doanh nghiêp 26 372.728.191.227 (42 5.000.000) 372.303.191.227 

T6ng ldi nhuân k6 toán tru'ac thuê' 50 55 .395 .046. 471 8. 158 .775 .461 63 .553.821. 932 

Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành 51 10.699,2 96.663 1. 63 1.7 55. 092 12 .33 1,051.7 55 

Ldi nhuân sau thu8 thu nhOp doanh nghiêp 60 44.695.749.808 6. 527 .0 20. 369 51.222.770.177 

Báo cáo Itru chuyn tiên t 
Ldi nhuOn truôc thuê 01 55 .3 95 .046. 471 8. 158 .775 .461 63 .5 53. 821. 932 

Chi phi 151 vay 06 101.991.898.8 28 (3.386.708.27 5) 98.605.190.553 

Thay d61 các khoán phái thu 09 (820.095.244.223) (191.7 16.213.776) (1.011.811.457 .9 99) 

Thay d6i hang tOn kho 10 (28.260.210.822) 306. 978 .655.416 278 .718.444.594 

Thay d61 các khoân phai tr3 (KhOng k 151 vay 
ph3i trá, thuS thu nhOp doanh nghiêp phái nôp) 

11 (220. 579 .7 15.9 10) (119.609.508.826) (340.189.224.736) 

Thay d61 chi phi trà truc 12 9.337.546.49 5 (4 25.000.000) 8 .9 12. 546. 495 

5. TIEN vA cAc KHOAN TIIcYNG DU'cYNG TIEN 

So cuô'i nãm So dâu nim 
VND VND 

Tiên mt 170.5 36 .092 260.420.832 

Ti'ên gü'i ngân hang không k' hn 598.439.400.421 757. 550.642. 545 

Câc khoán tudng du'dng tiên (I) 412.247.907.034 913.059.654.569 

Ti'ên clang chuyn 4 1.800.000 

1.010.899.643.547 1.670.870.717.946 

(I) Th hiêri s6  dif các khon tiên gt:il có k' han g6c dLri 3 thng tai cc ngân hang 

thudng mal, cu th nhLt sau: 
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So cuâi näm So dâu nàm 
VND VND 

Ngân hang TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thàng 
Long 
Ngân hang TMCP Ngoai Thifdng Vit Nam - Chi 
nhnh Nam Ha NÔI 

Ngân hang TMCP Sal Gôn - HÔi sO chinh 

Ngân hang TMCP 03u tu và Phát trign Viêt Nam - 
SO giao dch 1 
Ngân hèng TMCP Ngoai Thifdng Viêt Nam - Hôi sO 
chin h 
Ngân hang TMCP Xut nhâp khâ'u Viêt Nam - 
Chi nhthnh C'âu Giay  

251.747.907.034 235.000.000.000 

130.000.000.000 321.550.000.000 

30.500.000.000 61.500.000.000 

9.769.654.569 

- 235.240.000.000 

- 50.000.000.000 

412.247.907.034 913.059.654.569 
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6. CAC KHOAN DAU TU TAI CH±NH DAI HAN 

So cuôi nàm So' d'âu nàm 
Giá gO'c Dt phOng Giá tn hçip I' Giá gô'c DtI phOng Giá tn hçp I' 

VND VND VND VND VND VND 

a. D'âu tt VàO Cong ty con 96.904.048.828 345.591.581 536.098.837.129 2.383.817.259 

Cong ty c6 ph'ân Lilama 5 9,180,000.000 - 5,778,300.000 9.180.000.000 9.980.700.000 

COng ty C6 ph'ân Lilama 7 7,905,000.000 31.620.000.000 7,905,000.000 8.925.000.000 

Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD 64.336.340.000 - 64.336.340.000 

Cong ty C6 ph'ân Cd khi Lp may Lilama 8,492,667.900 18.317.519.000 8,492,667.900 7.660.053.400 

COng ty C6 ph8n Tit van QuO'c tê' LHT 6.990.040.928 345.591.581 6.990.040.928 

Cong ty C6 phan Lilama 100) - 73.899.000.000 145.916.100.000 

COng ty C6 phän Lilama 18 (ii) 122.820.138.000 125.702.193.750 

COng ty C6 ph'ân Lilama 69.1 (iii) 35.776.500.000 38.638.620.000 

Cong ty C6 phan Lilama 69.3 (iv) 69.713.251.842 

Cong ty C6 phan Lisemco (v) 136,985,898.459 2,383,817.259 

b. âu ti vào cOng ty lien kit 357,771,117.847 19.355.800.561 190.362.903.176 15.805.538.203 

Cong ty C6 phan Lilama 45.1 18,908,271.421 4,260,428.857 18.908.271.421 4.293.231.192 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 45.3 7.002.100.000 4.287.000.000 7.002.100.000 4.715.700.000 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.4 5,188,680.200 5,188,680.200 5.188.680.200 5.188.680.200 

COng ty C6 phan Bat dông san Lilama 29.697.241.118 29,697,241.118 

COng ty C6 ph'ân Lp may - Thi nghim Cd diên 3,907,800.000 3.907.800.000 

COng ty C phan Tii van Thiê kê' Xây ding và 1.100.135.974 127,874.526 1,100,135.974 47.304.405 

COng nghê Lilama 
COng ty C6 ph'ân Dau tu' Xy di.tng Lilama 86.548.866.279 9.778.816.978 86.548.866.279 6.276.322.406 

COng ty C6 ph'ân LILAMA 100) 52.111.309.091 50.735.700.000 
COng ty C6 ph'ân Lilama 18 (ii) 86,688,820.750 - 72.668.387.500 
COng ty C6 ph'ân Lilama 69.1 (iii) 28.832.055.556 24.288.123,600 

COng ty C6 phan LILAMA 69.3 (iv) 37.785.837.458 
Cong ty TNHH Tu' van ThiOt k CIMAS (vi) 23.380.334.584 

COng ty C ph'ân Lilama 69.2 (vii) 14.629.473.600 24.621.399.000 
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So cuOi nàm SO dâu nàm 
Giá gôc Du' phOng Giá tn hp ly Giá g6c D phOng Giá trj hlp I 

VND VND VND VND VND VND 
c. Oâu tu' gop vOn vào các ddn vi khác 162.410.715.985 19.830.469.723 162.410.715.985 19.799.036.703 
Cong ty C6 phân ChO tao GiOn khoan Du khI 19.799.036.703 19.799.036.703 19.799.036.703 19.799.036.7 03 
COng ty CO phOn Ph M9 Trung Viêt (Litama 2.16 5.892.592 3 1.433.020 2. 165 .892 .592 
SHB) 
COng ty CO phOn ThOy diên HOa Na 85 .696 .088. 606 8 5,696,088.606 
COng ty CO phOn Xi màng Song Thao 35.7 16. 560. 384 3 5. 7 16. 560. 384 
Cong ty CO phOn Xi màng ThOng Long 16. 169 .97 1. 505 16. 169 .971. 505 
COng ty CO phOn Cd - iên - Môt tru'Ong Lilama 2.86 3.166.195 2863.166.195 

617.085.882.660 39.531.861.865 888.872.456.290 37.988.392.165 

Trong nm, Tang Cong ty d chuyn nhu'Qng môt ph'ân von dâu tu vào Cong ty c6 ph'ân Lilama 10 thông qua bàn däu giá. Theo ó, t' le so hU'u 
ct:ia T6ng Cong ty tat Cong ty c6 ph'àn Lilama 10 giám t 51,05% xuông can 36°h. Tat ngày 31 thàng 12 nàm 2019, Cong ty C6 ph'àn Lilama 10 là 
Cong ty lien kê't ctia T6ng Cong ty. 

Trong nàm, T6ng Cong ty dä chuyn nhifQng môt ph'ân v6n 6âu tLt vào Cong ty C6 ph'ân Lilama 18 thông qua bàn dâu giá. Theo do, t'ç' lê sO htu 
cOa T6ng Cong ty tai Cong ty C6 phn Lilama 18 gtàm t 51% xuông con 36%. Tai ngày 31 thàng 12 nàm 2019, Cong ty C6 phân Lilama 18 Ia 
Cong ty lien kêt ctia T6ng Cong ty. 

Trong nàm, T6ng Cong ty dä chuyn nhu'Qng môt ph'ân vOn âu tu' vào Cong ty c6 ph'ân Lilama 69.1 thông qua bàn dâu giá. Theo do, t" lê sO hau 

ci'ia T6ng Cong ty tat Cong ty C ph'ân Lilama 69.1 gtám t1t 51% xu6ng 41,1%. Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019, Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.1 là 
COng ty hen kê't cOa T6ng Cong ty. 

Trong nàm, T6ng Cong ty d chuyn nhu'ng môt phn vOn d'âu tu' vào Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.3 thông qua bàn dà'u già. Theo do, t'' he sO hOu 

cüa T6ng Cong ty tat Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.3 giám tO' 66,42% xuOng cOn 36%. Tai ngày 31 tháng 12 nm 2019, Cong ty C phân Lilama 
69.3 là Cong ty lien kê't cCia T5ng COng ty. 

Trong nàm, T6ng Cong ty dà chuyn nhu'dng toàn bô 13.005.032 c6 ph'ân cOa Cong ty CO ph'ân Ltsemco, tu'dng O'ng 79,98% vOn dtêu he thông qua 
bàn dâu giá. Tat ngày 31 thàng 12 nàm 2019, Cong ty C phn Lisemco không cOn là Cong ty con ci'ia TOng Cong ty. 

Trorig nm, TOng Cong ty d chuyOn nhu'dng toàn bô 2.245. 185 cO phân cOa Cong ty TNHH Tu' vâ'n Thiêt kê' CIMAS, tu'dng O'ng 33% vOn diêu lê 

theo phu'dng thttc thôa thuân. Tat ngày 31 thàng 12 nm 2019, Cong ty TNHH Tu' van Thtê't kê CIMAS không cOn là Cong ty lien kê't ct:ia TOng 
Cong ty. 

Trong nàm, TOng Cong ty dã chuyOn nhu'dng toàn bô 3.730.515 cO phân cOa Cong ty CO ph'ân LILAMA 69.2, tu'dng O'ng 44,96% vOn dt'êu l thông 

qua bàn du gtà. Tai ngày 31 thàng 12 nám 2019, Cong ty CO ph'ân 69.2 không cOn là Cong ty lien kê't cOa TOng Cong ty. 

Ngoài càc khoàn d'àu tif vào các cOng ty d niêm yet trén SO Giao dich Chirng khoán Ha Not ("HNX") và SO Gtao dich Chitng khoàn thành phO H 

ChI Minh ("HOSE") du'dc xàc dnh giá tn hdp l theo già dOng cO'a tat ngày kêt thOc nàm tat chInh, TOng Cong ty chu'a dành già gtà tr hdp l' cOa 

cãc khoàn d'âu tu' tài chInh cOn hat tat ngày kê't thOc nàm tài chinh do càc quy dnh htên hành chu'a có hu'Ong dn cy thO ye viec xác dinh già tn hp 
l cOa càc khoán cThu U tat chInh vào càc Cong ty chu'a ntêm yet. 
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Các giao dich chü yêu cüa T6ng Cong ty vi các cong ty con, cOng ty lien kêt trong näm 
thtdc trinh bay tai Thuyê't minh sô 36. 

Tlnh hlnh hoat ông cia các cOng ty con, cOng ty lien ket trong nm nhu sau: 

Näm nay Nämtru'óc 

Cong ty con 
Cong ty C phn Lilarna 5 
Cong ty C6 ph3n Lilama 7 
Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD 
Cong ty C6 phn Cd khi Lp may Lilama 
Cong ty C6 phn TL( vOn QuOc tO LNT 

Cong ty lien kêt 

Cong ty C6 phOn Lilama 10 
COng ty C6 ph'On Lilama 18 
Cong ty 05 phOn Lilama 45.1 
Cong ty C6 phOn Lilama 45.3 
COng ty 05 phOn Lilama 45.4 

COng ty 05 phOn Lilama 69.1 
COng ty 05 phOn Lilama 69.3 
COng ty C6 phOn BOt dông sOn Lilama 
Cong ty 05 ph3n LOp mOy - ThI nghiêm Cd diên 
Cong ty 05 phOn T vOn ThiOt kO XOy dJng và Cong nghé 
Lila ma 
COng ty 05 phOn DOu ti XOy dung Lilama  

Float dông kinh doanh Iô Hoat dông kinh doanh Iô 
Float dông kinh doanh 101 Hoat dông kinh doanh lOi 
Float dông kinh doanh IOi Hoat dông kinh doanh Iô 
Float dông kinh doanh lOi Float dông kinh doanh al 
Float dông kinh doanh 101 Float dông kinh doanh lãi 

Float dông kinh doanh 101 Flot dông kinh doanh 101 
Float dông kinh doanh 101 Float dông kinh doanh 101 
Float dông kinh doanh 101 Hoat dông kinh doanh lô 
Float dông kinh doanh al Float dông kinh doanh lô 
Hoat dông kinh doanh lô Float dông kinh doanh Iô 

Float ông kinh doanh lOi Float dông kinh doanh 10i 
Float dông kinh doanh 101 Float dông kinh doanh 10i 
Hoat dông kinh doanh 101 Float dông kinh doanh 10i 
Hoat dông kinh doanh 101 Float dông kinh doanh lOi 

Float dông kinh doanh Io Float dông kinh doanh lô 

Hoat dông kinh doanh lô Float dông kinh doanh 101 

cc 

)EI 

7. PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG 

So cuôi nãm So cTâu nãm 

VND VND 

Ban QLDA Diên ut DOu khiSông Flâu 1-PVN 2.442.190.381.552 1.636.172.250.267 

Ban diêu hOnh Dif On Nhiêt diên ThOl Binh 2 - PVC 482.107.483.291 398.711.959.245 

Cong ty TNFlFl Lilama South East Asia Sdn Bhd 187.068.659.127 92.038.494.694 

COng ty C6 phOn Xi mäng SOng Thao 103 .202.330.026 116.263.060.588 

DoosanFleavy Industries Vietnam, Co. LTD. - Vinh
94.294.959.900 125.321.392.450 

Cong ty C6 phOn Xi mOng TOn ThOng 82.649.983.961 

Ban quOn l dif On DOu tut XOy di,fng tru'c thuôc S '
78 740 566 000 - 

tO tinh Kiên Giang 
Ban QLDA Diên lut dOu khI Long Phü 68.066.520.033 52.785.266.082 

Thyssenkrupp Industrial Solutions AG 46.610.978.909 
Cong ty CP Bdm ChOu Au 44.580.451.663 
Ban QLDA NhO mOy Thüy diên Sdn La 16.129.562.000 54.351.065.910 
Doosan Fleavy Industries Vietnam, Co. LTD. - Vinh 174.289.218.233 
TO n 4 
COc dOi tu(dng khOc 192.544.708.579 159.749.614.902 

Cong 3.838.186.585.041 2.809.682.322.371 

PhOi thu khách hang các ben lien quan 
(chi tiOt tai  Thuyt minh sO 36) 

196.015.261.514 111.680.412.066 
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8.  TR TRC CHO NGI BAN NGAN HAN 

So cuöi näm So 6âu näm 
VND VND 

T6ng Cong ty Xây d.rng Bach Dng 453.752.587.741 453.752.587.741 

Ban dlêu hành Duàn Nhiêt lên VOng Ang 46.716.011.731 46.716.011.731 

T6ng COng ty C phn Xây 1p Du khIViêt Nam 33.768.077.581 85.209.720.635 

HAMON RESEARCH-COTTRELL1TAUAS.P.A - 160.673.275.607 

COng ty TNHH Thudng mai K9 thuât Van Hôi Pht 112.607.069.608 

T6ng COng ty Xây ckrng Ha Nôi - CTCP - 20.677.022.29 1 

Càc dOl tu'dng khác 348.174.806.684 422.251.824.089 

Cong 882.411.483.737 1.301.887.511.702 

Trà tru'8c cho ngu'i ban là ben lien quan 
(Chi tiêt tal Thuyt minh sO 36) 

66.302.562.333 127.892.570.899 

9.  PHAI THU VE CHO VAY NGAN HAN 

Sô'cuôi nàm Sôdâu nãm 
VND VND 

Phãi thu ye cho vay ng5n han các ben lien quan 
(chi tiêt trinh bay ti Thuyêt minh so 36) 135.485.661.877 156.671.243.488 

COng ty C6 phOn LISEMCO 227.646.699.893 227.646.699.893 HH 

Cong ty C6 phOn DOu t - XOy dung Lilama SHB 13.973.308.000 13.973.308.000 nT 

Cong NA 377.105.669.770 398.291.251.381 

10.  PHAITHUKHAC 
So cuôi näm SôTâunäm 

(TrInh bay lal) 

VND VND 
a. Ngàn hn 

Phài thu Iäi cho vay (I) 207.278.835.558 171.740.203.344 

Phâi thu tiCn khc phuc sf c6 d an Nhà may 195.102.922.051 195.102.922.051 
Nhiêt Diên Ving Ang 1 (II) 

Phài thu tiên quyCn st( dung dat tl tOa nhà 
chung cu 21 tng 

49.519.871.578 49.891.712.464 

Tm ng cho nhán viên 2.234.725.098 12.777.137.301 

Cm cO, k cfdc, k'' qu ngn han 1.000.000.000 6.129.125.647 

Phài thu ye c phân hóa 200.000.000 200.000.000 

Phái thu h trd COng ty C phn Lilama 18 25.021.182.696 

Phâi thu tiCn hoàn trà vOn gop 13.440.000.000 

Khác 89.130.612.034 75.824.730.562 

Cong 544.466.966.319 550.127.014.065 

b. Dài han 

CCm cO, k' cu'dc, k qu9 dài han 9.501.000.000 9.501.000.000 

Cong 9.501.000.000 9.501.000.000 

Phái thu khác các ben lien quan 
(Chi tiêt tai Thuyêt minh S6  36) 

40.524.670.152 60.970.315.645 

(I) Th hiên khoàn ll phát sinh chtfa thanh toán ti' các khoOn cho vay cOa T6ng COng 

ty tal ngày 31 tháng 12 nm 2019. 

(ii) Th hiên khoàn phài thu cOn al cho chi phi khc phuc sif c6 Rotor cOa dLr an Nhà 

may Nhiêt diên VOng Ang dOi vol chii du tu là Ban Quàn l du an Olén ktc Dáu khI 

Vcing Ang — Quáng Trach. 
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11. NYXAU 

So cuôi nOm SO clOu nam 

GiO gôc 
Giá tn 

có the thu hOl D( phOng Giá gôc 
Giá tn 

có the thu hOi DL( phOng 

Dô'i tthng 
VND VND VND VND VND VND 

a. Phài thu khách hang 416.417.739.823 1.327.186.987 415.090.552.837 318.430.412.465 141.601.373.887 176.829.038.578 

Ban d16u hinh 011 an Nhtêt diên Thai Binh 260.39 2.020.104 260.392.020.104 172.218.731.375 105.703.988.860 66.514.742.515 

2 

Cong ty c6 phân Xi mang Song Thao 103. 202. 330.0 26 103.202.330.026 116.263.060.588 34.878.918.176 81.384.142.412 

COng ty CO phn ThOy diên Hia Na 20.026.382.739 20.026.382.739 

Cong ty CO phOn ThOy diên Song Van9 15.097.651.580 15.097.651.580 15.097.651.580 15,097.65 1.580 

TOng Cong ty CO phOn XuOt nhâp khu và 5. 606 .090. 535 5.606.090.535 5.606.090.535 5.606.090.535 

Xây dung Viêt Nam 

Cong ty CO phOn Xi ming SOng Gianh 2.637.621.850 2.637.621.850 2.637.621.850 2 .637 .62 1.8 50 

Cong ty CO phOn Lilama 45.4 3. 510. 895.5 58 3.510.895.558 3.316,883.079 1.018.466.851 2.298.416.228 

COng ty CP Xây dung và Phát triOn Ki 

thut NOn nlóng (FTC) 

2.654.373.973 1. 32 7. 186. 987 1.327.186.987 

MARIANI BATTISTA Spa - ITALY 1.968. 980. 309 1.968.980.309 1.968.980.309 1.968. 980. 309 

COc dOi tudng khác 1. 32 1. 393. 149 1.321.393.149 1.321.393.149 1.32 1.393.149 

b. Phài thu ye cho vay 377. 105.669. 770 377.105.669.770 394.669.416.394 394.669.416.394 

COng ty CO ph'On Dâu t11 - XOy dung Llama 13 .973. 308 .000 13.973.308.000 13.973.308.000 13.973.308.000 

SNB 

COng ty CO phln Lilama 45.1 109. 86 1. 383 .4 22 109.861.383.422 127.425.130.046 127.425.130.046 

COng ty CO phln Lilama 45.3 25 .624. 278. 455 25.624.278.455 25.624.278.455 25.624.278.45 5 

Cong ty CO phOn Lisemco 227.646.699.893 227.646.699.893 227.646.699.893 227.646 .699.89 3 

C. Phài thu khác ngàn h?n 264.518.787.604 264.518.787.604 225.041.642.650 52.144.956.185 172.896.686.465 

COng ty CO phOn DOu lu - Xây thing Lilama 11.112.235.998 11.112.235.998 11.112.235.998 1.452.137.215 9.660.098.783 

SHB 

Cong ty CO phâri Lisemco 132. 2 78. 93 5 .0 16 132.278.935.016 106.586.973.429 35.842.972.903 70.744.000.526 

COng ty CO phOn Lilama Ha Nôi 75 .86 7.468. 383 75.867.468.383 75.867.468.383 75 .867 .468. 383 

COng ty CO phOn Lilama 45.1 28 .85 1.3 39. 949 28.851.339.949 17.079.716.908 12.883.997.222 4.195.719.686 

Cong ty CO phOn Lilama 45.3 4. 659. 758. 167 4.659.758.167 2.274.137.841 1.965.848.845 308.288.996 

Cong ty Co phln Lilama 45.4 3. 13 1.988. 2 00 3.131.988.200 3.131.988.200 3. 13 1.988. 200 

COng ty CO ph3n BOo hiOm ViOn Dông - Chi 

nhOnh HO Nôi 

8. 330.407 .947 8.330.407.947 8.330.407.947 8. 330 .407. 947 

COc dOi tung khOc 286.653. 944 286.653.944 658.713.944 658 .713 .944 

26 



= = = - - - = = = =. 

TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

So cuOi nàm S dâu nam 

Giá gOc 
Giá tn 

có th thu h'ôi  
Giátrj 

Di$ phOng Giá gOc có th thu hôi Di.( phông 
VND VND VND VND VND VND 

d, (J'ng tri/óc cho nhà cung cap 8 1.393 .958.336 81.393.958.336 81.393.958.336 37.067.519.380 44.326.438.956 
Cong ty C6 ph2n Lisemco 66,898,435.509 66.898.435.509 66.898.435.509 33 .449 .2 17 .7 54 33 .449 .2 17 .755 
COng ty C6 ph'ân Lflama Ha Nôi 12.061.005.420 12.061.005.420 12.061.005.420 3 .6 18 .30 1. 626 8.442.703.794 
COng ty TNHH Cavico Viêt Nam 1.412,449,313 1.412.449.313 1.412.449.313 1.412 .449 .3 13 
Cc clôi tildng khác 1,022,068,094 1.022.068.094 1.022.068.094 1.022.068.094 
T6ng cng 1.139.436.155.533 1.3 27.186.987 1.138.108.968.547 1.019.535.429.845 230.8 13.849.452 788.721.580.393 

Tai ngày 31 thang 12 nam 2019, T6ng Cong ty trIch lap du phèng cho cc khoán nd xâu cn cCi' theo dánh gia khá nang thu hôi cüa cac khoán phài thu. 
Giã g6c là gia tn cc khoân cong nci dà qua han du'dc xéc dnh là nd xâu, gia tr cO thg thu hôi ctia các khoàn nd xâu du'dc xac dinh bang gia gO'c cia cac 
khoán cOng nd trü di giá tn du phOng. 
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12. HANG TON KHO 

  

 

So' cuO'i nãm SO'dâu nàm 
(Trinh bay Iai) 

  

VND VND 
Giá gOc Di! phông Giá g 6c Di! phàng 

Nguyen lieu, vat lieu 18.568.307.679 19,571,153.139 1.674.114.100 

Cong Cu, dung cu 71.562.700 67.276.000 
Chi phi sOn xuOt, 564.965.588.893 379.295.209.312 
kinh doanh dO dang (I) 

Cong 583.605.459.272 398.933.638.451 1.674.114.100 

(I) Chi phi san xuât, kinh doanh d dang là chi phi cüa các cong trinh ang trong qua 

trinh xây dung. 

Tai ngày 31 thang 12 näm 2019, chi phi san xuât, kinh doanh dO dang chi tiê't theo các cOng 

trinh nhusau: 

S cuô'i näm Sô'dâu nãm 
(Trinh bay Iai) 

VND VND 

Nhà may Nhiêt diên SOng Hu 1 446.469 .36 1. 139 194.112.308.499 

Nhà may Nhiêt d1n Thai Blnh 2 40 .2 11.020 .9 59 41.666.226.335 

Nhà may Phân dam A/U Brunei 19.723.585.856 10 .664.3 52 .967 

Tram biê'n áp Long Phó 17 .408 .069 .859 72 .6 53 .083 .360 

Nhà may Nhiêt diên VOng Ang 1 12 .3 34 .628 .6 10 19 .450 .610 .9 08 

Nhà may Nhiét din Long Pht 1 3. 199. 619.484 16.443.869.013 

Càc cOng trinh khàc 25 .6 19 .302 .986 24.304.758.230 

Cong 564.965.588.893 379.295.209.312 
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13. CHI PHi TRA TRIJOC 

So cuôi näm Sô'dâunàm 
(Trinh bay Iai) 

a. Ngän han 
Chi phi trá trifóc cong trinh Nam Con Sdn 

Chi phi trâ tric cd quan T6ng COng ty 

Chi phi trá trifOc cOng trInh Nhiêt diên SOng Hâu 1 

Chi phi trá trifOc cOng trinh Long Ph 

Chi phi tr tru& cho thuê cu 

Chi phi trO truOc các cOng trinh khc 

VND 

5.185.795.336 

121.304.851 

7.400.000 

- 

174.495.075 

VND 

- 

478.722.972 

806.581.676 

170.404.543 

110.833.333 

254.221.082 

Cong 5.488.995.262 1.820.763.606 

b. Dài han 
Chi phi trO truOc dài han Ban di an Nhiêt diên 6.806.686.988 

Nghi Sdn 2 

Chi phi trá tnfOc cho thuê cgu 2.405.495.002 5.484.635.774 

Chi phi trà triiOc cd quan T6ng COng ty 1.322.072.600 2.165.022.597 

Chênh Iêch xac dinh Iai giá tn doanh nghiêp 1.314.647.443 2.554.042.243 

Chi phi trá tnfOc tai d an Bc Vinh 1.180.507.025 416.080.808 

Chi phi trá truOc dài han Ban d an Xi mäng Tan 526.335.417 
Thng 

Chi phItrâ truOc cOng trInh Nhit diên Song Hâu 1 17.510.214 5.706.479.479 

Chi phi trâ truOc cOng trinh Nhà may Phân dam 2.316.002.849 

A/U Brunei 

Chi phi trâ truOc Ban du an Nhiêt diên Vinh Tan 4 - 152.987.881 

Chi phi trá truOc cOng trInh Long Phi - 4.933.326 

COng 13.573.254.689 18.800.184.957 
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14. TANG, GIAM TAI SAN CO D!NH  HcJ'U H±NH 

Nhà xuc%ng May móc 
và vat kiê'n trác và thiê't bi 

Phu'dng tiên vn tâi và 
thiêt bi truyên dan 

Thié't b, dung cu 
quàn iç 

Tài san cO dnh 
khác 

T6ng 

NGUYEN GIA 
VND VND VND VND VND VND 

Sô'du'd'âu nãm 87.638.638.907 13.437.302.601 275.561.536.164 7.808.331.478 36.994.435.242 421.440.244.392 
Mua sm mói 537.228.182 537.228.182 

D'âu ttf xây du'ng cd bn 840,171.145 840.171.145 

Mua al ti' tài san thuê tài 
chInh 

2.398.338.182 - - 2.398.338. 182 

Thanh I, nhifdng ban (55. 886.691) - - (104.000.000) (159.886.691) 

So' du' cuO'i nàm 87.582.752.216 14.277.473.746 277.959.874.346 8.345.559.660 36.890.435.242 425.056.095.210 

GIA TR HAO MON LUY KE 
Sô'du'âu nàm 36.569.295.263 6.548.610.908 229. 131.662. 134 6.754.005.880 35.541.878.563 314.545.452.748 
Trich khâu hao trong k' 3.495.151.972 1. 496.478. 808 12.873.574.632 617.382. 180 374. 151.355 18.856.738.947 

Mua al tü' tài san thuê ài 
chInh 

1. 5 12. 909. 252 1. 5 12. 909. 252 

Thanh l, nhu'Qng ban (52.259.5 19) - - (104.000.000) (156.259.519) 

SO' du' cuô'i nàm 40.0 12. 187.7 16 8.045.089.716 243.518.146.018 7.371.388.060 35.812.029.918 334.758.841.428 

GM TR CON LI 
Ti ngày dâu nàm 51.069.343.644 6.888.691.693 46.429.874.030 1.054.325.598 1.452.556.679 106.894.791.644 

Tai ngày cuô'i nàm 47.570.564.500 6.232.384.030 34.441.728.328 974.171.600 1.078.405.324 90.297.253.782 

Nguyen già cCia tài san c6 dinh htu hlnh bao gôm các tài san cia khâ'u hao hê't nhLtng vn con st.r dung vOl giá tn là 176.811.216.327 VND (ngày 31 thàng 

12 nam 2018: 98.571.326.240 VND). 
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15.  TANG, GIAM TAI SAN CO DINH THUE TAI CHINH 

May móc, 
thiêt b 

Phu'dng tin, 
van tai 

T6ng 

NGUYEN GIA 
VND VND VND 

So di! d'âu näm 23.522.000.000 12.526.485.455 36.048.485.455 

Phân loal lai sang tài san c6 
dinh hC(u hlnh 

(2.394.338.182) (2.394.338.182) 

So' du' cuôi nãm 23.5 22.000.000 10.132.147.273 33.654.147.273 

GIA TR HAO MON LIlY KE 

SO di! dâu nãm 3.038.258.323 5.110.316.534 8.148.574.857 

Kh6u hao trong nàm 1.176.099.996 1. 602. 242. 924 2.778.342.920 

Phân loai al sang tài san c6 
inh h0u hmnh 

(1.512.909.252) (1.512.909.252) 

SO di! cuOi nãm 4.214.358.319 5.199.650.206 9.414.008.525 

GIA TRI CON LAI 

S6  di! dâu näm 20.483.741.677 7.416.168.921 27.899.910.598 

SO di! cuôi näm 19.307.641.681 4.932.497.067 24.240.138.748 

16.  TANG, GIAM TAI SAN CO DINH Va H±NH 

Quyên Phân mém T6ng 
si! dung dat may tInh 

VND VND VND 
NGUYEN GIA 
So di! cThu nàm 10.597.679.212 1.738.049.000 12.335.728.212 

S di! cuôi nàm 10.597.679.212 1.738.049.000 12.335.728.212 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
SO' di! clâu nam 221.121.954 221.121.954 
Khâu hao trong nàm 551. 189.664 551. 189.664 
SO' di! cuO'i nàm 772.311.618 772.311.618 

GIA TRI CON L.AI 
Tai ngày dâu nàm 10.597.679.212 1.516.927.046 12.114.606.258 

Tai ngày cuO'i nàm 10.597.679.212 965.737.382 11.563.416.594 
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17. TANG, GIAM BAT DONG SAN OAU TU' 

Nhà cra, 
vat kiên trüc 

VND 
NGUYEN GIA 
So dii' dâu näm 57.127.963.520 

So du' cuôi nãm 57.127.963.520 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
56 du' dâu näm 

Trich khâu hao trong rim 

So du' cu6i näm 

 

30.176.691.686 

2.305.156.152 

32.481.847.838 

  

GIA TRI CON LAI 
Tai ngày dâu nãm 26.951.271.834 

Tal ngày cu 61 näm 24.646.115.682 

Bat dông san du tu ciia T6ng Cong ty th hiên giá tn d'âu tu cC sO ha fang tal khu cong 

nghiêp Bc Vinh, thành ph6 Vinh, dnh Nghê An nhm myc dIch cho thuê au dài. 

Theo quy dinh tai Chugn mLtc ke' toan Viêt Nam sO 05 - Bât dOng san dau tLt, gia tn hcp I 

cia bat dông san d'âu tu' tal ngày 31 tháng 12 nàm 2019 cn du'dc trinh bay. Tuy nhiên, 

T6ng Cong ty hiên chua xac dinh dudc gia tn hdp I nay nên giá tn hdp I cCia bat ông san 

dáu tu' tal ngày 31 thäng 12 nm 2019 chu'a dLtdc trinh bay trên Thuyét minh bao cáo tat 

chInh riêng. 

18. CHI PHI XAY DU'NG CO BAN DO' DANG 

So cu6i nm SO dâu nãm 

VND VND 
Dif an Nhà hon hclp cao tng 0 vâ am viêc tai 35.579.511.953 35.570.711.953 
Quân 9, thành phô Ho ChI Minh 

Du an khu vn phOng T6ng COng ty tai du0ng 
vành ai 3 

4.025.382.349 4.025.382.349 

Cong 39.604.894.302 39.596.094.302 
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19. PHAI TRA NGLrCYI BAN NGAN HAN 

56 cuôi nàm 58 âu nàm 

Giá tn 

VND 

56 cd khâ nOng Gid tn 
trâ n 

VND 

S6 có khâ nàng 
trâ n 

Doosan Heavy Industrs and Construction Co., 1.933.239.206.341 1.933.239.206.341 1.926.769.087.016 1.926.769.087.016 
Ltd (D do Nht diên Song Hâu 1) 

Babcock & Wilcox Be)ing Co., Ltd 290.633.660.766 290.633,660,766 290.846.386.686 290.846.386.686 

Lien doanh TOp doOn TOSHIBA vd TOp dodn 191.760.883.723 191.760.883.723 190.564.768.367 190.564.768.367 
SOJITZ 

COc dOl tCng khdc 1,405,199,560.994 1.405.199.560.994 1.084.721.722.184 1.084.721.722.184 

Cong 3.820.833.311.824 3.820.833.311.824 3.492.901.964.253 3,492,901,964.253 

Phái trá ngLd6i bàn là các ben lien quan 
448.553.915.015 

(chi tiOt tai Thuyêb rninh sO 36) 
448.553.915.015 263.754.701.650 263.754.701.650 

20.  NGLIoI MUA TRA TIEN TRU'C NGAN HAN 

So' cuO'i nãm SO' dâu nàm 
(Trinh bay Ii) ôr 

TI 
VND VND EL' 

Doosan Heavy Industries Vietnam, Co. Ltd. - Nghi 82.227.900.000 - 
Sdn2 

Chi nhánh Ban Quán I Du' On KhiDOng Nam B - 62.885.910.137 - 
T6ng Cong ty Khi Viêt Nam - CTCP 

Chi nhOnh T6ng Cong ty C6 phn Dich vu K thuât 40. 621.122.445 78. 509.402.896 
D8u Khi Viêt Nam - Ban du' On Nhiêt diên Long PhO 1 

Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd. 31.700.826.042 28.847.781.261 

Ban QuOn l du' On Du tu' XOy du'ng trifc thuôc SO 
y té tinh Kiên Giang 

146.428.561.000 

Cong ty C6 ph&n Xi mOng TOn ThOng 53.405.039.655 

COc dOl tu'dng khOc 78,135,477.512 104.726.086.416 

Cong 295.571.236.136 411.916.871.228 
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21.  THUEVA CAC KHOAN PHAI 

a.Cáckhoânphãithu 

THU/PHAI NOP NHA NU'àC 

Bütthvis6 
Só'du nãm 

phái nôp 
So dã flop tha 

trong nâm 
Sôcuóinãm 

VND VND VND VND 

Thuê giá tn gia tang d3u ra 5, 593.496. 5 12 12.251.665.595 17.845.162.107 

Thuëxuât, nhâp khu 1,743,892.812 13.5 19. 246 .3 39 13.519.246.339 1,743,892.812 

Thuê thu nhâp doanh nghiêp 22. 156.877 .532 14 .047 .278.340 8,000,000.000 16.109.599.192 

Thuêthu nhâp c nhân 37.647.357 37.647.357 

Cong 29.494.266.856 27.566.524.679 33.808.559.291 35.736.301.468 

Sô'dunãm 
(TrInh bay Iai) 

SO phài nôp 
trong nãm 

Sô'dâthiknôp 

trong näm 
SO cuOl nâm 

b. Các khoán phái nOp 
VND VND VND VND 

Thué thu nhâp doanh nghiêp 1.85 1.698.097 571. 375.226 2.315.127.399 107.945.924 

Thuê giá tn gia tang d3u ra 18 .6 17 .244.473 96.823 .0 14 .638 115.321.654.556 118.604.555 

Thuê thu nhâp Ca nhân 2.872.647 2.375.523.396 2 .378.396.043 

Thuê nhà d8t, tian thuê d3t 1.630.808,376 1.630.808.376 

Các loai thuê khác 102.0 18,867 19. 177.754.444 18.286.602.585 993.170.726 

COng 20.573.834.084 120.578.476.080 139.932.588.959 1.219.721.205 

22.  CHI PHI PHAI TRA NGAN HAN 

So' cuôi nãm So' dâu nàm 
(Trinh bay Iai) 

VND VND 

Ban Quán I d an Oin hfc D'âu khI Song Hâu 1 - 482.572.157.928 673.131.302.182 

PVN 

Du' an Nhà may Nhiêt diên VOng Ang 1 113.667.365. 179 115. 594. 140.454 

Cong trmnh Nhiêt diên Thai Binh 2 95.729.436.410 94.679.751.234 

Nhà may phOn dam A/U Brunei 35 .9 17 .031.364 8.366.669.550 

Cong trinh Bnh viên Da khoa Kièn Giang 24.863.569.839 

Du' an Du'dng day 500kV D5c SOi - Pleiku 2 22. 170.372. 576 

Ban QLDA Nhà may Thüy diên Sdn La 16.912.136.965 94. 066. 705. 224 

Cong trinh Nhà may Xi màng Tan Thang 11.680.646. 104 78.983.853.977 

COng trInh Thüy diên Hüa Na 6.618.988.250 6.618.988.250 

JGCS CONSORTIUM 3. 059. 3 10.860 9.405.155.960 

Doosan Heavy Industries Vietnam, Co. LTD - Du' 
an Nhà may Nhiêt diên Vinh Tan 4 mO rông 

2.334.107.400 67.408.698.867 

Doosan Heavy Industries Vietnam, Co. LTD - Du' 
an Nhà may Nhiêt diên Vinh Tan 4 

1.916. 088. 883 10 1.014.296.406 

Lài phOi trâ trái phiê'u 20.846.150.000 

Các dOi tu'dng khác 107.483.079.026 58.561.918.998 

Cong 924.924.290.784 1.328.677.631.102 
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23. PHAITRAKHAC 

Sô'cuôinàm Sô'cTâunàm 
(Trmnh bay Iai) 

VND VND 
a. Ngän han 
Phâi trâ tin thuê' giá tn gia tang du vào d 17.390.672.992 17.390.672.992 
khu trO' (i) 

Kinh phi cong doàn 1.198.914.059 1.388.474.070 

Bâo higm x hôi 784.173.205 925.374.512 

Phâi trâ ye c6 phn hóa 200.000.000 10.636.293.980 

Phái trà Kho bac Nhà nu'Oc (ii) 30.719.805.800 

Nhân ttng truc tiCn chuyn nhu'dng c6 phn 51.919.158.500 

Phái tr khác 15.481.636.859 5.841.525.934 

Cng 35.055.397.115 118.821.305.788 

b. Dài han 
Nhân k qu?, k' cu'dc dài han 

Cng 

918.582.854 863.746.839 

918.582.854 863.746.839 

    

    

Phài trà khác ngän han là các ben lien quan 
(chi tiê't tai Thuyét minh sO 36) 

Phái trá khác dài han là các ben lien quan 
(chi tiê't tai Thuyê't minh sO 36) 

1.398.966.925 751.997.548 

   

   

375.240.000 375.240.000 

   

(I) Th hiên S6  ti'ên phài trá thuê' u ra tu'dng 1rng vi thuê' giá tn ra tang u vào dä 
khâ'u trCf trong qu trinh xt I su' cô Rotor t6 méy sO' I Nhà my Nhit Diên VOng 
Ang tudng ttng vol S 6  tiên xif I su' cO' cOn al sé u'dc thanh toán. 

(ii) Th hiên s 6  tin d giái ngan tt,t tài khoàn cia T6ng Cong ty tai Kho bac Nhà nu'Oc 
cho COng ty c6 ph'ân Lilama 18 nhâm ho trd di dOl van phOng lam viêc và xây du'ng 
nhà hon hip cao t'âng tai Quân 9, Thành phd H ChI Minh. 

24. VAY VA N THUE TAI CHIN H NGAN HAN 

So' du nOm Trong nOm SO' cuôi nOm 

Vay ngn han (i) 

Ny thuê tài chinh dài han 
ên han Ira (xeni Thuy8t 

n,1nhs625) 

Cong 

VND VND VND 
G tn SO no khO nOng TOng GiOm GiO tn SO cO khO nOng 

trOnd trOny 

634.275.633.793 634,275,633.793 1.969.305.824.167 1.729.373.504.801 874.207.953.159 874.207.953.159 

5.168.681.400 5.168.681.400 4,453,521.400 5,168,681.400 4,453,521.400 4.453.521.400 

639.444.315.193 639.444.315.193 1,973,759,345.567 1.734.542.186.201 878,661,474.559 878.661.474.559 

  

(I) Cãc khoán vay ngn han cia T6ng COng ty du'dc giâi ngân bng D'dng Vit Nam d 
phuc vu cho muc dch b6 sung vdn lu'u dng. 

Chi tiêt s6 du' tEen vay ngan han cüa Tong Cong ty phãn loai theo loal hlnh dam bão nhu' 
sau: 
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SO cuOi näm SO dãu nàm 
VND VND 

5
dii' vay tin chap 158.534.889.576 99.109.346.550 

So dii' vay có dam báo bang nguôn thu tif dy' 
an cüa T6ng Cong ty 

715.673.063.583 535.166.287.243 

874.207.953.159 634.275.633.793 

Chi tiêt sô du' tiën vay ngan han và nd thuê tài chInh dài han dê'n han tra cüa T6ng COng ty 
theo ngân hang nhii' sau: 

So cuOi nàm So dâu nàm 
VND VND 

Vay ngän han 874.207.953.159 634.275.633.793 
- Ngàn hang TMCP D'âu tti và Phát trign Viêt 

715.673.063.583 535.166.287.243 
Nam - Chi nhanh SO giao dich 1 (I) 
- Ngàn hang TMCP Dàu tu' và Phat trin Viêt 
Nam - Chi nhânh Thai Ha (ii) 8.646.000.000 - 

- Ngàn hang TMCP Tiên Phong - Chi nhanh 
Thng Long (iii) 149.888.889.576 26. 584.794.795 

- Ngàn hang TMCP Sài Gàn - F-là Nôi, Hôi SO 36.545.829.892 

- Ngàn hang TMCP Bào Viêt - Chi nhânh SO 
giao dich 

35 .978. 72 1. 863 

Nd dài han thuê tài chInh dài han den 
han trà 4.453.521.400 5.168.681.400 

- COng ty TNHH MTV Cho thuê Tài chInh - 
Ngàn hang TMCP Ngoai thu'dng Viêt Nam 

4.307.115.000 5.022.275.000 

- Cong ty cho thuê tài chinh TNHH BIDV-SuMi 
TRUST - Chi nhánh Ha Nôi 146.406.400 146.406.400 

878.661.474.559 639.444.315.193 

(I) Vay ngn han Ngân hang TMCP D'âu tu' và Phét trign Viêt Nam - Chi nhanh SO giao 

dich 1 theo Hdp dng tin dung han mi.i'c sO 01/2019/518/HDTDHM ngày 10 tháng 12 

nam 2019 và Hdp dng tin dung han mitc sO 01/2018/518/HDTDHM ngày 04 tháng 

12 nàm 2018 và các phu luc Hdp d'Ong kern theo vOl t6ng han mirc tin dung 3.150 t" 

VND. Myc dich vay d mO L/C, phát hành bào Iành Va b6 sung vOn lu'u dng phuc vu 

san xuât kinh doanh. ThOi han vay, läi suât du'dc xác dlnh theo t1rng khO u'Oc nhn 

nd. Li suat thà n61, du'cic trâ hang tháng, gOc trà cuOi k' theo tO'ng khê' u'Oc. Khoàn 

vay du'dc dam bào bang toàn bô so' du' tài khoân tiên gü'i bang VND Va ngoi t tal 

các t6 chti'c tin dung. 

(ii) Vay ngan han ngân hang TMCP Du tif Va Phát trign Viêt Nam - Chi nhánh Thai Ha 

theo Hdp dông tin dung han mti'c sO 01/2019/518/HDTD ngày 12 tháng 12 nam 

2019 vOl han mirc tin dung 200 t' VND. MUC dich vay d b6 sung vOn lu'u dông, phát 

hành bOo Iänh, mO L/C. ThOi han vay, al suât thfdc xOc dlnh theo t1tng khO t.i'Oc nhn 

nd. Lal suât thO n61, du'cic trO hang thOng, gOc trO cu51 k' theo t1fng khê ii'Oc. Khoàn 

vay không cO tài san dam bào. 

(iii) Vay ngan han Ngàn hang TMCP Tiên Phong - Chi nhOnh Thang Long theo Hdp d'Ong 

cap tin dung han mti'c sO' 130/2019/HDTD/PHG/01 ngày 21 thOng 3 nàm 2019 vOl 

t6ng han mti'c tin dung 1.300 t' VND. Muc dich vay d b6 sung vOn Iu'u dông, thanh 

toan chi phi thi cOng cOc cong trinh, phOt hành bOo lành thanh toOn. Thai han vay, 

Iäi suâ't dtfdc xOc dinh theo tti'ng kha u'Oc nhân nd, thOi han môi khoàn vay không 
qua 10 thOng. Lài suà't tha ni, du'dc trO hang thOng, gO'c trà cu61 k' theo tO'ng khê' 
u'Oc. KhoOn vay khOng có tài san dam bào. 

36 



lÔNG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO cÁo TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

25. VAY vA NO THUE TAI CHINH DAI HAN 

Sdunâm Trong näm So cu&i nàm 

G tn 

VND 

So cO khO n6ng 

trO nd 

TOng 

VND 

GOm Giá tn 

VND 

SO cO khO nOng 

trO nd 

Nd thuè tOi chinh dOi han 14.876.232.900 14.876.232.900 5.168.681.400 9.707.551.500 9.707.551.500 

Trài phiOu phOt hOnh 385.513.581,824 385.513.581.824 4,486,418.176 390.800.000.000 

400,389,814.724 400,389.814,724 4,486,418.176 395.168.681.400 9,707,551.500 9.707.551.500 

Trongdó: 
Sêphái trà trong vOng 12 tháng 5.168.681.400 4,453,521.400 

56 phái trà sau 12 tháng 395,221,133.324 5,254,030.100 

Cc khoán nd thuê tel chInh dài han và trái phiê'u phát hành ctia T6ng COng ty phân loal 

theo loal hlnh dam bào nhusau: 

SO cuô'i nàm SO dâu nãm 

SO du' vay tin chip 

So' di( vay có dam báo beng ngu'On thu tO' dy' 

an cOa T6ng COng ty 

VND VND 
9.707.551.500 14.876.232.900 

385.513.581.824 

 

9.707.551.500 400.389.814.724 

  

Các khoán nd thuê tài chInh dài han và tral phiêu phát hành ct:ja T6ng COng ty dudc k hdp 

d'Ong theo al suâ't thO n61 vOl ll suât tal ngày 31 tháng 12 nm 2019 tO' 10%  den 

12%/nam. 

Các khoân nd thuê tài chInh dài han và trái phiOu phat hành du'dc hoàn trá theo I!ch  biu 

sau: 

SO' cuO'i nàm SO' dâu nàm 
VND VND 

Trong vOng môt nam 4.453.521.400 5. 168 .681.400 

Trong nm thO' hal 3. 380.681.400 90.342.888.673 

TO' nàm thO' ba den nam thO' nam 1.873.348.700 304.878. 244.65 1 

Sau nm nàm 

9.707.551.500 400.389.814.724 

Tni': SO phái trà trong vOng 12 tháng 
(du'c trinh bay 0 ph'ân nd ngen han) 

4.453.521.400 5.168.681.400 

So' phài trá sau 12 tháng 5.254.030.100 395.221.133.324 
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26. VON CHU SO HUU 

Thay 6I trong v6n chii so hOu: 
Von gop Qu dâu tu' Ldi nhuân Tang 

ciachüsOhru phát trin sau thuê' 
chtta phân phOi 

VND VND VND VND 
SO dt dâu nàm trithc 
(Trinh bay Iai) 

797.261.040.000 25.802.470.000 90.603.540.272 913.667.050.272 

Ldi nhuân trong näm 44.695.749.808 44.695.749.808 

Phân phOi Idi nhuân 16.009.890.000 (24.7 18.280.000) (8.708.390.000) 

Chia c6 tic (47.835.662.400) (47. 835 .662 .400) 

Diu chinh theo kim toãn nba 
niäc nam 2018 

6.527.020.369 6.527.020.369 

SO dt dâu nàm nay 
(Trinh bay lal) 

797.261.040.000 41.812.360.000 69.272.368.049 908.345.768.049 

Ldi nhuân trong nàm 62.935.648.62 5 62.935.648.625 

Phân ph61 di nhuân (i) 8.939.150.000 (17.993.650.000) (9 .0 54. 500. 000) 

Chia c6 tic (ii) (31.890 .441. 600) (31.890.441.600) 

So du' cudi nàm nay 797.261.040.000 50.751.510.000 82.323.925.074 930.336.475.074 

(I) Phàn ph61 ldi nhun trong nàm theo Nghi quyèt sô 225/NQ-DHSCD ngày 28 tháng 6 

nàm 2019 cia Sal hôi d'ông c6 dông T6ng Cong ty Va Nghi quyêt s6 322/NQ-HDQT 

ngày 4 tháng 10 nm 2019 cüa Hôi d'ông quàn tn T6ng Cong ty. Qu' dâu tLt phát 

triên u'dc trIch lap vOl so ti'ên 8.939.150.000 VND và Qu9 khen thu'Ong phic Ii 

dt.rdc trich lap vOl sö tin là 9.054.500.000 VND tt.t nguôn ldi nhuan chu'a phân phöi 

tai rigày 31 thàng 12 nàm 2018. 

(ii) Chia c6 t1tc nàm 2018 theo Nghi quyêt s6 334/NQ-SHDCD ngày 30 tháng 10 nàm 

2019 cüa HÔi d'ông Quàn tn T6ng Cong ty. C6 t1i'c dLrc chi trà 4% t1t nguôn ll 

nhuân cht.ra phân phöi tal ngày 31 thàng 12 nàm 2018. Trong nm 2019, cong ty dà 

thanh toàn c6 tirc cho các c6 dông vOl sO tiên là 3 1.843.205.225 VND 

C 6  phiêu So' cuôi nàm So dâu nàm 

    

SO lu'dng c6 phiOu dä bàn ra cong chüng 

- C6 phiëu ph6 thông 

SO lu'ng c6 phiê'u dang lu'u hành 

- Cô' phiê'u phô' thông 

c6 phiê'u ph thông có mênh giá 10.000 VND/c6 phiê'u. 

79.726.104 

79.726.104 

79.726.104 

79.726.104 

79.726.104 

79.726.104 

79.726.104 

79.726.104 

Vô'n diêu lé 

Theo Giâ'y chii'ng nhân dng k doanh nghiêp thay d61 ln 2 ngày 06 théng 4 nám 2016 do 

SO Kê' hoach Va Su tu' thành phO' Ha Nôi câ'p, von diu lê cia T6ng Cong ty là 

797.261.040.000 VND. Tai ngày 31 théng 12 nàm 2019, vOn diu lê dà dti'dc càc cô dOng 

gop th nhu' sau: 

SO cuô'i nàm Sô'du nãm 

Cdông V6ndãgóp Sô'Iu'ng % VOn dã gop So'krqng 

VND C6 phiau VND C6 phiêu 

c6 dông nba nic 780.324.040.000 78.032.404 97,88°/a 780.324.040.000 78.032.404 97,88°/a 

Các c6 dông khc 16,937,000.000 1.693.700 2,12°/o 16.937.000.000 1.693.700 2,12°/a 

Cong 797.261.040.000 79.726.104 100°/o 797.261.040.000 79.726.104 100% 
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Tang doanh thu ban hang và cung câ'p dch vu 

Trong do  

Doanh thu hdp dOng xây Ip, ché' tao thiê't bi 

Doanh thu bàn hang hóa 

Doanh thu cung cap dich vu 

Doanh thu thLiân v'ê ban hang và cung cap 
dichvu 

VND VND 
5.580.753.988.892 10.137.192.277.647 

5 .428 .476 .792 .554 9 .982 .780 .234 .079 

2.755.300.000 11.736 .73 1.0 11 

149.521.896.338 142 .675 .3 12.5 57 

5.580.753.988.892 10.137.192.277.647 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO cÁo TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

Theo Quyêt dlnh s6  593/QD-SGDHN ngày 09 thng 8 nàm 2017 và Thông bo s6 103 1/TB-

SGDHN ngày 09 tháng 8 nàm 2017 ciia So Giao dich chirng khoàn Ha Nôi, c6 phiêu cia 

T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP dudc giao dich trên thi truOng UPC0M (thuôc SO 
Giao dich chng khoan Ha Nôi) vOl ma chüng khoán là LLM, s6 lu'dng chttng khoan dàng k 

giao dlch  là 79.726.104 c6 phiê'u, mênh glé 10.000 VND/c6 phiu, gia tn chtrng khoàn dang 

k giao dich là 797.261.040.000 VND, ngày giao dich d'âu tiên là ngày 16 tháng 8 nàm 

2017. 

27. KHOAN MVC  NGOAI BANG CAN DÔI KE TOAN 

Ngoai tê các Ioai 

So cuôi nãm S d'âu nãm 

Do Ia M (USD) 

Euro (EUR) 

20 .712 .7 14,96 

6 .452,02 

34. 835.2 15,60 

17 .037,52 

28. DOANH THU BAN HANG A CUNG cAp DICH Vt) 
Nàm nay Nãm trtthc 

(TrInh bay Ii) 

    

    

Doanh thu vói các ben lien quan 
(chi tiêt tai Thuyê't minh so 36) 

299.070.197.141 200.616.472.793 

   

29. GIA VON HANG BAN VA DICH VU CUNG CAP 

  

Nàm tru'óc 
(TrInh bay li) 

  

Nàm nay 

 

     

VND VND 

Già vOn hoat dông xây lap, chê tao thiOt bi 5.220.082.859.150 9.664.719.982.220 

Giá vOn hang bàn 2.755.300.000 10.887.930.001 

Già vOn dich vu dâ cung cap 149.628.211.446 120.657.058.895 

Cng 5.372.466.370.596 9.796.264.971.116 
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30.  CHI PHf SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO 
Nàm nay Nàm truóc 

(Trinh bay Ii) 

VND VND 

Chi phi nguyen hêu, vat lieu 179.867.812.516 97.059.684.238 

Chi phi nhân cong 130.712.009.884 119.323.761.457 

Chi phi khâ'u hao tài san co dinh và bat dông san 

du tir 

24.491.427.683 28.686.726.711 

Trich lap dir phOng 260.029.685.655 308.939.976.817 

Chi phi dich vu mua ngoài 164.736.092.800 149.900.487.341 

Chi phi khác 877.000 10.847.000 

Chi phi thuê thu phu 5.119.287.774.060 9.173.731.690.991 

Cong 5.879.125.679.598 9.877.653.174.555 

31.  DOANH THU HOAT DÔNG TAI CHINH 
Nãm nay Nãm tru'óc 

VND VND 

C6 trc nhân dudc 7.826.375.000 11.563.386.000 

Lãi chuyn nhirdng c6 phn (i) 244.402.812.552 75.686.296.978 

Li tiCn gfi, cho vay 57.665.874.564 64.355.237.167 

Läi trâ chám 3.138.819.381 

Läi chênh lêch t' giá 17.613.110.120 52 .806.607.343 

Cng 330.646.991.617 204.411.527.488 

(I) Bao göm läi t( chuyn nnu'dng c6 ph'ân các cOng ty con và cong ty lien kêt trong 
nm và khoán tiën Thanh toári thit hai t1t Hp dông chuyn nhirdng c6 phân COng ty 
C phân Nhiêt diên VUng Ang II ("VAPCO") vOi s6  ti'ên 4.455.328,10 USD. Theo Hdp 

dông chuyn nhudng c6 pftân so 09/2011/HDCN/REE-LILAMA k kê't ngày 28 tháng 
9 nm 2011 gicra T6ng Cong ty và COng ty C6 ph'ân Cd diên lnh ("REF"), khoân 
Thanh toân thtr hai có Diu kiên thanh toán khi Va chi khi câc Diêu kiên hoàn tâ't 
giao dich dti'dc dáp .rng bao gôm viêc k kêt (1) Hdp dOng BOT bOi VAPCO và các c6 
dOng cia VAPCO và (2) Hp dông mua ban diên (PPA) bOi VAPCO. Các Diëu kiên 
hoàn tat giao dich nay da dudc dp irng trong nàm và T6ng Cong ty d nhn dudc 
khoán thanh toán nay tü REE. 

32. CHI PHI TAI CHINK 

Nàm nay Nàm trc 
(Trinh bay Iai) 

VND VND 

Li trái phiêu 9 .158. 174.999 57 .79 1.394 .445 

Chi phi al vay 58.058 .0 15 .938 36 .220 .0 10 .65 1 

Phân b6 chi phi phát hành trái phiu 4.486.418. 176 4 .593 .785 .457 

Lô chênh lêch t' gi 12.25 1.754.322 3 5.647 .587 .290 

Du phOng d'âu tu tài chinh 3 .927 .286 .959 (48 .054 .839 .074) 

Du phOng al vay khó dOi 87 .683 .588.399 26.547.518.426 

Khác 2.056.434.997 1.561.310.750 

Cong 177.621.673.790 114.306.767.945 
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33. CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP 

Nãm nay Nãm trLc 
(TrInh bay Iai) 

VND VND 

Chi phi nhân viên quàn I 37.584.519.902 38.437.064.053 

Chi phi vat lieu quán I" 1.101.898.344 1.065.531.185 

Chi phi d dting vn phdng 261.320.562 276.641.509 

Chi phi khâu hao tài san co dinh 5.381.716.848 5.575.413.514 

Thuê', phi và lê phi 45.683.822 123,764.777 

Du phOng phâi thu khó dOi 260.029.685.735 309.514.107.047 

Chi phi dich vu mua ngoài 7.823.002.433 10.090.528.339 

Chi phi bng tiên khác 8.760.224.775 7.209.293.803 

Chi phi khc 877.000 10.847.000 

Cong 320.988.929.421 372.303.191.227 

34. CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH 

Nàm nay Nàm trtäc 
(TrInh bay Ii) 

VND VND 

- Chi phi thuO' thu nhap doanh nghiêp tinh trên 
thu nhâp chiu thu8 nam hiên hOnh 

T 6ng chi phI thuê' thu nhâp doanh nghip 
hiên hành 

14.618.653.566 12.331.051.755 

14.618.653.566 12.331.051.755 

Chi phi thug thu nhâp doanh nghiêp hiên hành trong nàm thfdc tinh nhu' sau: 

Nàm nay Nãm tru'óc 
(TrInh bay Ii) 

VND VND 

L1i nhuân truäc thuê' 76.552.542.191 63.553.821.932 

Trong do 

LOi t1 hoat dông sOn xuOt kinh doanh 73 .695.782. 565 60.348.491.766 
Li tO' hoat dông chuyn nhu'dng, cho thuê bat 
dông sOn 

2.856.759.626 3.205.330.166 

Diéu chinh cho thu nhâp chiu thuê 

TrO': 

- Lô nOm tru'dc chuyê'n sang 725.255.254 

- Thu nhâp không chiu thué' 9.225.919.416 14.225.077.436 

Cong: 

- Các chi phIkhông d'utic trC! 588.537.098 13.051.769.530 

- Các khoán lam tang thu nhâp chiu thuê' 169.307.956 

- Các khoàn chOnh léch tam thai chiu thuê (I) 5.008.800.000 

Thu nhp chlu thuê nàm hin hành sau di'êu 
chinh 

73.093.267.829 61.655.258.772 

Trong do: 

Thu nhâp chiu thuê'sufft 20% 73.093.267.829 61.655.258.772 

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip tInh trén 
thu nhp chu thuê nãm hiên hành 

14.618.653.566 12.331.051.755 
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(I) Là khoàn chênh iêch giCta 56 trIch lap du phông du tu tài chInh dài han cüa T6ng Cong 
ty 6i vol khoàn du tu tal Cong ty C6 ph'ân Ché' tao Giàn khoan Dâu khI theo quy dinh 
cia chugn mut kê' ton và sô trich lap du phOng theo Thông W 48/2019/TT-BTC ngày 
08 tháng 8 nám 2019 HuOng dan viêc trIch lap và xtr l -  các khoàn du phOng giám g 
hang ton kho, t6n tha't các khoàn du tu, nd phài thu khó dOi và báo hành san phm, 
hang hóa, dich vu, cong trinh xày dLrng tal doanh nghiêp. 

35. CAM KET THUE HOAT DONG 

Nàm nay Nàm tru'dc 

Chi phi thuê hoat dông tOi thiu d ghi nhân vào São cão 
kt qua hoat dông kinh doanh 

Tal ngày kêt thic niên ô kê toán, Tóng Cong ty có cãc khoàn cam kêt thuê hot dng 

không hCiy ngang vOl lich thanh toán nhti sau: 

So cuôi nãm Sô dâu nàm 

VND VND 

1.962.183.528 1.962.183.528 

4.896.550.584 6.858.734.112 

34.742.548.283 34.742.548.283 

41.601.282.395 43.563.465.923 

Cãc khoàn thanh toán thuê hoat dông th hiên các hdp dOng thuê dat, nhà xuOng và van 

phOng cáa T6ng Cong ty tal thành phO' Ha Nôi, thành ph5 HO ChI Minh và ti cong trinh Nhà 

may Nhiêt diên Long Phi 1 vOl thdl han thuê dt trên 1 nàm k t thOl dim hdp dOng thuê 

có hiêu lLtc. 

36. NGHIEP VV VA SO DLf vài CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sách các ben lien quan: 

STF Têncôngty Hoat dông chInh MOi lien he 

1 Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD Xáy Ip COng ty con 

2 COng ty C6 phn Lilana 5 Xây Ip Cong ty con 

3 COng ty C6 phn Lilarra 7 XOy 1p COng ty con 

4 Cong ty C6 phn Cd khi Lp nay Lila rra XOy Ip COng ty con 

5 COngtyC6phnTuvãnQu5c tOLHT 
Tuvanthiet këcác nhà 

nay cOng nghiêp 
Cong ty con 

6 COng ty C phn Lilarra 10 Xây 1p Cong ty liOn kOt 

7 COng ty C6 phn Lilaria 18 Xay Ip Cong ty liOn kOt 

8 COng ty C6 phn Lilarra 69.1 Xãy 1p COng ty liOn kOt 

9 COng ty C6 phn Lilana 69,3 Xây Ip Cong ty liOn kOt 

10 COng ty C6 phn Tu van Thiêt kê Xây duig và COng nghê Lila ma Tu' van thiOt kO Cong ty liOn kOt 

11 COng ty C6 ph3n Lilana 45.3 Xây Ip COng ty liOn kOt 

12 Cong ty C6 phan Lp nay - ThI nghiêm Cd diên 
ThI nghiêm kim tra các 

day chuyën cOng nghê 
Cong ty liOn kOt 

13 COng ty C6 phan Lilana 45.1 Xây Ip Cong ty liOn kOt 

14 Cong ty C ph3n Ulana 45.4 XOy Ip Cong ty liOn kOt 

15 Cong ty C6 phan Bat dông san Lilarna Kinh doanh bat dông san COng ty liOn kOt 

16 Cong ty C6 phan Dau tii Xây dung Lilan13 
Xay thtng và kinh doanh 
bSt dông san 

COng ty liOn kOt 
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VND VND 

1.962.183.528 2.082.183.528 

Trong vOng môt nãm 

T1 nàm th(f hal deli nãm tht nãm 

Sau nm nãm 
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Trong nám, T6ng Cong ty dã có giao djch chó yêu vol các ben lien quan nhu' sau: 

Näm nay 
Näm trc 

(Trinh bay Iai) 

VND VND 

Ban hang 299.070.197.141 200.616.472.793 

Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD 157.381.110.155 92.611.898.598 

COng ty C ph'ân Lilama 18 66.836. 760 .627 47.836.921.088 

COng ty C phn Lilama 7 3 1.137.755.789 5 .947 .208 .345 

COng ty C6 phn Lilama 10 3 .409 .927 .665 7.401.326.959 

Cong ty Cc5 ph3n Cd khI Lp My Lilama 2. 881. 546.3 16 4.167.957.411 

Cong ty C6 phn Lilama 69.3 11. 956. 772 .697 21. 79 5 .8 17. 079 

COng ty C5 phn Lilama 69.1 22.3 15.608 .995 7.870.287.347 

COng ty C ph'ân Lilama 45.1 864.652.062 9. 586 .3 11. 111 

COng ty C6 phn Tu van QuOc tE LHT 699.353. 665 1. 250 .943.790 

COng ty C6 phn Lilama 5 895. 795 .749 1. 290 .634. 258 

Cong ty C ph'ân Lilama 45.4 176. 374.98 1 18.176.523 

COng ty C6 phn Lp may - Thi nghiêm Cd diên 289. 146 .6 19 433 .079.093 

COng ty C6 phn Bat ông san Lilama 167. 126.300 239 .3 11.927 

COng ty C6 ph'On Du W XOy dung Lilama 32.061.221 

COng ty C6 phn Lilama 45.3 26.204.300 166 .599. 264 

Mua hang 2.286.594.339.261 1.989.413.432.373 

COng ty C6 phn Lilama 10 681.404.464. 067 5 15.788.466.085 

Cong ty C6 phn Lilama 18 760.844.909.103 857.179.991.794 

Cong ty C6 phn Lilama 69.3 340.662.561.706 110.643.019.427 

Cong ty C6 ph'On Lilama 69.1 302.943.749.438 201.905.981.175 

COng ty C phn Lp may - Thi righiêm Cd diên 29.703 .780. 192 46.157.510.710 

COng ty C6 phn Lilama 5 35.026.586.984 76. 385.443 .87 1 

COng ty C6 phn Cd khi Lp May Lilama 41. 25 1. 139. 195 84.428.123.585 

COng ty C phn Lilama 7 70.7 11.029.073 47.326.793.069 

COng ty C6 phn Lilama 45.1 21. 125 .847. 503 45 .692.866. 109 

COng ty Cc ph'ân Tu' van QuOc tO LHT 2.920.272.000 4. 189 .008.408 

COng ty C phn Lilama 45.3 (283 .77 1.860) 

C 6  tüc cludc chia 7.496.375.000 11.563.386.000 

COng ty C phri Lilama 10 3. 560 .400.000 5.049 .000. 000 

COng ty C phn Lilama 18 3 .379 .925 .000 5 .746.386.000 

COng ty C pftân Lp may - ThI nghiêm Cd dên 325 .650.000 

COng ty C6 phn Ttf van QuOc tO LHT 230.400.000 768.000.000 

Lãi cho vay 14.157.243.367 14.939.562.279 

COng ty C phan Lilama 45.1 11. 77 1. 623 .041 12 .440 .697.807 

COng ty C6 phn Lilama 45.3 2.385.620.326 2.498.864.472 
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Lu'dng và thà lao cüa Hôi clông Quán tr và Ban Tdng Giám dôc: 

So cuôi nàm So' dâu nàm 
(Trinh bay Iai) 

VND VND 

Lu'dng và thu lao ctia Hôi dông Quàn tn và Ban 3.909.160.000 3.096.000.000 
T6ng Gim döc 

So' du' chó yêu vâi céc ben lien quan tai ngày kêt thác nám tài chInh nhu' sau: 

SO' cudi nàm 
So dâu nàm 

(Trinh bay Iai) 

Phâi thu khách hang 

VND 

196.015.261.514 

VND 

111.680.412.066 

Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD 187 .068 .659. 127 92 .038 .494.694 

COng ty C phn Lilama 45.1 3.996.193.253 3. 535 .989.49 1 

COng ty C ph'On Lilama 45.4 3.5 10.895.558 3 .3 16.883.079 

COng ty C phn Lilama 18 1. 164. 158. 509 9.614.724.695 

COng ty C6 ph'ân Lilama 10 

COng ty C phn Lilama 45.3 

COng ty C6 ph'ân Du tu Xây dfng Lilama 

235 .864.210 

22 .990.857 

16. 500 .000 

26 .63 1.000 

16 .500.000 

Cong ty C ph'ân Lilama 69.1 1.764.883.200 

COng ty C phn Lilama 69.3 991. 172.066 

COng ty C6 phn Litama 7 200. 157 .200 

COng ty C phân Lilama 5 46.249. 537 

COng ty C6 ph'n Lp may - ThI nghiêm Cd dién 42.900. 000 

COng ty C6 phn Cd khI Lap may Lilama 16 .500.000 

Cong ty C6 phn Tu van QuOc tê LHT 28.76 1.062 

COng ty C6 ph'ân BOt ông san Lilama 40 .566.042 

Phái thu ye cho vay ngàn hn 135.485.661.877 156.671.243.488 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.1 109.861. 383 .422 127.425.130.046 

COng ty C phan Lilama 45.3 25.624.278.455 25 .624.278.455 

COng ty C6 phan D'âu tu Xây du'ng Lilama 3 .621.834.987 

Phái thu khác 40.524.670.152 60.970.315.645 

COng ty C6 phan Lilama 45.1 28.851.339.949 17 .079.7 16.908 

COng ty C6 ph'ân Lilama 18 25 .021. 182.696 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.3 4.659.758.167 2.274.137.841 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.4 3. 131.988 .200 3. 131.988. 200 

COng ty C phan Ttf vâ'n quOc tè LHT 13.440.000.000 

COng ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD 3 .88 1.583 .836 23 .290.000 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH RIENG (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

So cu6i nàm 
So' dâu nám 

(Trinh bay lai) 

Phái trá ngi.thi ban 

Cong ty C6 phn Lilama 18 

COng ty C6 ph'On Liama 10 

COng ty C6 phn Lilama 5 

Cong ty C phn Cd khI Lp May Lilama 

Cong ty 05 ph'ân Lap may - ThI nghiêm Cd dn 

COng ty 05 ph'an Ti van QuOc té' LHT 

Cong ty C6 phan D'âu tf Xây dung Lilama 

COng ty C6 phn Lilama 69.1 

Cong ty 05 ph'ân Lilama 7 

COng ty 05 ph'ân Lilama 69.3 

Trà trudc cho nguäi ban 

COng ty 05 ph'ân Lilama 45.1 

COng ty 05 ph'ân Lilama 45.4 

COng ty 05 ph'ân Lilama 7 

COng ty 05 ph'ân Lilama 45.3 

COng ty 05 ph'ân Lilama 10 

COng ty C6 phan Lilama 69.3  

VND VND 

448.553.915.015 263.754.701.650 

202.956.369.095 102.714.094.158 

77.273.859.660 - 

38.920.639.015 67.161.284.357 

35.400.029.643 33.752.464.706 

18.603.722.397 11.090.136.127 

1.049.423.516 4.375.870.126 

5.283.708 5.283.708 

5.905.510.170 21.653.831.330 

28.158.415.269 23.001.737.138 

40 .280 .662.542 

66.302.562.333 127.892.570.899 

53.671.265.241 42.759.009.927 

11.431.018.327 11.431.018.327 

1.200.278.765 1.194.444.892 

11.035.470.047 

61.47 2.627.706 

Phái trá ngàn han khác 

COng ty 05 ph'On Lilama 18 

Cong ty 05 ph'ân Cd khI Lap MOy Lilama 

COng ty 05 ph'âri Lilama 10 

COng ty C6 ph'an Lilama 45.1 

COng ty 05 ph'ân Lilama 5 

COng ty C6 ph'ân Lilama 69.1 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 7 

Cong ty CS ph'On Lap may - ThI nghiêm Cd dlên 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 45.3 

Cong ty 05 ph'ân Lilama 45.4 

751.997.548 

224.43 1.620 

80. 676.032 

80.305.152 

165. 080. 864 

29. 176. 320 

37. 46 1. 120 

57.624. 576 

17 .946.880 

30.397.440 

28. 897. 544 

Phái trá dài han khác 

COng ty C6 phOn Lilama 18 

COng ty C6 ph'ân bat dông sari Lilama 

1.398.966.925 

508 .088 .389 

167.400.992 

107 .426.432 

264. 188. 320 

60.020.480 

77.493.504 

106.5 16.224 

40.070.080 

38 .864.960 

28.897. 544 

375.240.000 

333 .000 .000 

375. 50.000 

.000.000 

42. 240.000 

To Phi Sdn 
Ngui lap biêu  

Buii D(ic Kiên 
Kê toán tru'äng  

Lê Van Tuân 
Tong Giám dôc 

Ngày 30 tháng 3 nam 2020 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
(Thành lap tai nuãc Cong hoà Xã ho! chu nghia Vit Nam) 

BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 
DA DLfoC KIEM TOAN 
Cho nàm tài chInh kê't thüc 
ngày 31 théng 12 nàm 2019 
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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
S6 124, Duông Minh Khai, Quân Hal Ba TrLtng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viét Nam  

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DÔC 

Ban T6ng Giám dô'c T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP (gol tàt là "T6ng Cong ty") dê trInh báo cáo nay 

cOng vOl báo cáo tài chInh hdp nhâ't cOa T6ng Cong ty cho nam tài chinh kêt thOc ngày 31 tháng 12 nám 

2019. 

HOI DÔNG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cOa Hôi dông Quàn tn và Ban T6ng Giám dOc T6ng Cong ty dã diëu hành T6ng Cong ty trong 

nam và den ngày lap báo cáo nay gOm: 

Hôi dông Quán tn  

Ong Nguyen Dlnh Hal 

Ong Lê Vn Tuan 

Ong Nguyen Van HOng 

Ong BOl DOc Kiên 

Ong Nguyen HCiu Thành 

Ban Tdncj Giám dôc 

Ong Lê Van Tun 

Ong Tr'ân Dlnh Dal 

Ong Lê QuOc An 

Ong Nguyen Van HOng 

Ong Nguyen Manh DUng 

Ong Nguyen HUu Thành 

Ong BOl Dc Kiên  

ChO tich 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

T6ng Giám dOc 

Phó T6ng Giám dô'c 

Phó T6ng Giám d5c 

Phó T6ng Giám d6c 

Phó TOng Giám d6c 

Phó T6ng Giám d6c (b6 nhiêm ngày 01 tháng 02 nám 2019) 

Kê' toán truOng 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám dôc T6ng Cong ty có trách nhiêm lap báo cáo tài chInh hdp nht phàn ánh mt cách trung 

thçic và hdp l tlnh hmnh tài chmnh hdp nhât cCia Töng COng ty tal ngày 31 tháng 12 nàm 2019 cOng nhu kê't 

qua hoat dông kinh doanh hdp nhãt và tlnh hlnh luu chuyn tin t hdp nhàt cho nam tài chlnh kêt thOc 

cOng ngày, phO hp vOl chuan muc kê toán, chê do kê toán doanh nghiêp Viêt Nam và các quy dinh phthp I' 

có lien quan dn viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh hdp nhât. Trong viêc lap báo cáo tài chInh hdp nhât 

nay, Ban T6ng Giám d6c Tng Cong ty dudc yêu câu phài: 

• Lua chon các chInh sách kê toán thIch hdp và áp dung các chlnh sách do môt cách nhOt quán; 

• Dua ra các xét doán và LfOc tInh môt cách hdp l và than trong; 

• Nêu rO các nguyen tác k toán thich hdp có dudc tuân thO hay khOng, có nhUng áp dung sal tech trQng 

yêu can dudc cOng bO và giOl thIch trong báo cáo tài chInh hdp nhât hay khOng; 

• Lap báo cáo tài chInh hdp nhât trên cd sO hoat dông lien tuc trO' truOng hdp không thg cho rOng T6ng 

Cong ty sè tiep tuc hoat dng kinh doanh; và 

• Thiet kê và thfc hiên he thOng kim soát not bô môt cách h[u hiêu cho muc dich lap vã trinh bay bäo 

cáo tài chInh hØp nhât hdp l nhàm han che rOi ro và gian Ian. 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Dung Minh Khai, Quân Hal Ba Trujng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam  

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (Tiêp theo) 

Ban T6ng Giám d6c T6ng Cong ty chiu trách nhiêm dam báo rang s6 ké' toán duc ghi chép mt cách pht:i 

hdp dé' phán ánh môt cách hdp l tlnh hInh tài chInh hdp nhât cüa T6ng Cong ty bt k' thôi dlgm nao Va 

dam báo rang báo cáo tài chInh hdp nhâ't tuân thu chuan mu'c kê' toán, chê do kê' toán doanh nghiêp Vit 

Nam và các quy dinh phthp I có lien quan den viêc lap và trinh bay baa cáo tài chInh hdp nhât. Ban T6ng 

Giám dô'c cüng chiu trách nhiêm dam bào an toàn cho tài san cüa T6ng Cong ty Va thut hiên các biên pháp 

thIch hp d ngan chàn và phát hin các hành vi gian Ian và sal pham khác. 

Ban T6ng Giám d5c xác nhân rang T6ng Cong ty dä tuân thu các yêu c'âu nêu trên trong vic lap báo cáo tài 

chlnh hp nhâ't. 

Phê duyét báo cáo tài chInh hç%p nhâ't 
Chiing tôi, Hi döng Quán tn cüa T6ng Cong ty Lap 

may Viêt Nam - CTCP, phê duyêt Baa cáo tài chinh 

hcsp nhat cho nám tài chInh kê't thüc ngày 31 tháng 

12 nám 2019 cüa T6ng Câng ty. 

ONG 
TNH 

LOI 

DA 

Thay mat HOi d'ông Quán tn, Thay mat và dal djêi cho Ban T6ng Giám d6c, 

Nguyen Dlnh Hái 
Chü tich Hôi dông Quán tn 

T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Ngày 08 tháng 4 nàm 2020  

Lê'Vãn Tuâ'n 
Tdng Giám do'c 

T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 

Ngáy 08 tháng 4 näm 2020 
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Deloitte 
So': /VN1A-HN-BC 

Cong ty TNHH Deloitte Viêt Nam 
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34 Lang H, PhLrng Lang H, 
Qun SOng Sa, Ha Nôi, Viêt Nam 
olen thoal: +8424 7105 0000 
Fax : +84 24 6288 5678 
www.deloitte.com/vn  

BAO CÁO KIEM TOAN DÔC LAP 

KInh qái: Các C6  dông 
HÔi dông Quán trj vâ Ban T6ng Giám d6c 
Tdng Cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Chüng tôi 1ä kim toán báo cáo tài chInh hqp nhât kern theo cüa T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam - CTCP 
(gol tat là "Tang Cong ty"), du'dc 1p ngày 08 tháng 4 nám 2020, tà trang 05 n trang 51 bao gôm Bang 
can 6i k toán hdp nht tal ngày 31 tháng 12 nàm 2019, Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh hp nht, 
Báo cáo lu'u chuyn tin tê hdp nht cho nàm tài chInh kt thüc cCing ngày và Bàn thuyt minh báo cáo tài 

chInh hp nht. 

Trách nhiêm cüa Ban T6ng Giám dôc 

Ban T6ng Giám d6c Tang COng ty chiu trách nhim v vic lap và trInh bay trung thy'c Va hp l báo cáo tài 

chInh hçp nht ct:ia Tang COng ty theo chun mu'c kê toán, chê ô k toán doanh nghip Vit Nam và các 
quy nh pháp l' có lien quan n viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh hp nhât và chu trách nhim ye 

kigm soát nôi bô ma Ban T6ng Giám d& xác dnh là cn thiêt cám bâo cho vic 1p và trInh bay báo cáo 

tài chInh hp nhât không có sal sot tr9ng yu do gian ln hoc nhm lan. 

Trách nhiêm cüa Kiê'm toán viên 

Trách nhiêm cüa chtng tOi là thfa ra ' kin ye báo cáo tài chInh hp nhât dy'a trên kt qua cüa cuc klgm 
toán. Chtng tôi ã tiên hành kim toán theo các chun mlic  kim toán Viêt Nam. Các chuâ'n mu'c nay yêu 
cCu chüng tOi tuân thi chun mitc và các quy djnh vC o thrc nghC nghip, lap k hoach và thu'c hin cuôc 
kim toán dat du'dc su' dam bão hdp l vC viêc lieu báo cáo tài chInh hdp nhât ccia Tang Cong ty có cOn 
sai sot tr9ng yu hay không. 

Cong viêc kigm toán bao gôrn thut hin các thô tyc nhârn thu thp các bang chCmg kigm toán ye các s lieu 

và thuy& rninh trên báo cáo tài chInh hp nhât. Các thu tuc kirn toán du'ccc li,ta chon dy'a trên xét doán cüa 
Kim toán viên, bao gôm dánh giá rt'ii ro có sal sot trong yêu trong báo cáo tài chInh hp nht do gian ln 
hoäc nhm ln. Khi thu'c hiên dánh giá các rüi ro nay, Kim toán viên dã xern xét kirn soát ni b cüa T6ng 
Cong ty lien quan dn vic lap và trinh bay báo cáo tài chlnh hdp nht trung thut, hçlp l nhàm thit kê các 
thu tuc kim toán phà hcip vOl tInh hlnh thu'c t, tuy nhiên không nhâm muc dIch dita ra ' kiên vC hiu qua 
cüa kim soát nôi bô cüa T6ng Cong ty. COng viêc kirn toán cOng bao gm dánh giá tInh thIch hp cüa các 
chlnh sách k toán dudc áp dung và tInh hp l cüa các itOc tInh k toán côa Ban Tang Giárn d6c cOng nhu' 
dánh giá viêc trInh bay tang th báo cáo tài chInh hdp nhât. 

Chüng tOi tin tu'Ong rang các bang chtrng kim toán ma chóng tôi d thu thâp du'çc là dCy do và thIch hçp 
lam cd sO cho kin kim toãn ngoi trO cOa chOng tôi. 

Cd s/I cua 9 kiên kiê'm toán ngoai trà' 

Báo cáo tài chInh hdp nhât cOa T6ng Cong ty cho nam tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nàrn 2018 bao 
gm báo cáo tài chInh chu'a du'c kigrn toán cOa Cong ty C6 phn Lisemco ("Lisernco" — truOc day là cong 
ty con cOa T6ng Cong ty) dã dn dên vic chOng tôi phài du'a ra kin kim toán ngoi trCt di vOl báo cáo 
tài chInh hclp nhât cOa nám truOc. Cho nàrn tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2019, doanh, thu tài 
chInh hdp nhât cOa Tong Cong ty bao grn khoáng 209 t'? VND là lâi tO' giao dich thoái vn Lisemco du'çcc 
tInh toán du'a trên báo cáo tài chInh chu'a duc kim toán cOa Lisemco cho nàrn tài chInh kêt thOc ngày 31 
tháng 12 nam 2018. Dng thai, báo cáo tài chInh hdp nhât cUa TOng Cong ty cho narn tài chInh kt thOc 
ngày 31 tháng 12 nam 2019 chu'a bao gCm kt qua hot dông kinh doanh cOa Lisemco tO' ngày 01 tháng 01 
nam 2019 dn ngày 26 tháng 02 nrn 2019 (ngày TOng Cong ty thoái toàn bô vn tal Lisemco). ChOng tOi 
chu'a thu thâp du'dc thông tin tài chInh, báo cáo tài chInh dã du'çc kim toán cho k' hoat dng và nm tài 
chInh nêu trên cOa Lisemco, dng thOl cOng khOng thy'c hin du'c dCy dO các thCi tyc thay th cn thit 
khác. Theo dO, chOng tOi khOng thg xác d!nh  lieu có cn thiêt phài diCu chinh các s6 lieu nay trên báo cáo 
tài chInh hdp nht cho nàrn tài chInh kt thOc ngày 31 thãng 12 nam 2019 cOa TOng Cong ty hay khOng. 

Ten Deloitte &tcic dOng de chi met hoec nhiOu thành viên cOa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Va mng Iu'Oi các hang thành viên - m6i thành 
viên là met tO chCtc dc lep vO met  pháp Is'. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn càu") khOng cung cap dch vu cho các khách hang. 

Vui long xem ti website www.deloitte.com/about  d biOt them thông tin chi tiét. 
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BAO CÁO KIEM TOAN DÔC LAP (Tip theo) 

1' kiên cüa Kiê'm toán viên 

Theo kin ctia chüng tôi, ngoai tr1t ánh hung ci:ia vn d nêu tal joan "Cd sd cüa kiên kigm toán ngoi 
trCf', báo cáo tài chInh hdp nhât dã phán ánh trung thiic và hdp Ii?, trên các khIa cnh trong y&i, tlnh hInh 
tài chInh hdp nhât ci:ia T6ng Cong ty tal ngày 31 tháng 12 nm 2019, cOng nhu' k& qua hot ng kinh 
doanh hdp nht và tInh hlnh Iu'u chuyn tin t hdp nht cho näm tài chInh kt thtic cing ngày, phi hdp v51 
chun mu'c k toán, cM o kê toán doanh nghip Viêt Nam và các quy nh pháp l có lien quan ên viêc 

lap và trInh bay báo cáo tài chInh hdp nhât. 

Các vâñ dê can nhân manh 

Chüng tôi ktu ngu'eii dpc dn mt s6 van ê sau: 

Nhu trInh bay ti Thuyêt minh s6 02 phn Thuyat minh báo cáo tài chInh hqp nhat, báo cáo tài 
chInh hdp nMt cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüa T6ng Cong ty bao 

gm các iu chinh theo k& Iun cüa Kim toán nhà nitóc ngày 07 tháng 3 nám 2019 ye quy& 
toán giá tr! phn v6n nhà nu'âc tai thai dim chmnh thCtc chuyn thành cong ty c6 phn ct:ia Cong ty 
me - T6ng Cong ty Lp may Viêt Nam. Dn ngày phát hành báo cáo nay, các cong viêc lien quan 
dan quyat toán c6 phn hóa dang du'dc tiêp tyc thyc hiên và T6ng Cong ty chua nhn diiqc quyat 
dinh cia Cd quan có thm quyCn ye phê duyêt quyat toán giá trl vn Nhà nuc ti th dim chInh 

thCtc chuyn thành cong ty c6 phn. 

• Nhu trInh bay tai Thuyat minh s6 04 phn Thuyêt minh báo cáo tài chInh hqp nhat, Ban T6ng Giám 
d6c Tang Cong ty dà quyat dnh diCu chinh hôi t mt s6 s lieu du nm trên báo cáo tài Inh 
hclp nhat cho nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 theo Báo cáo kim toán cü 
toán Nhà nuUc cho nám tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 tai T6ng Cong ty 
cOng ty con. 

' ki&i kim toán ngoai trCi ca chüng tôi không lien quan dan các van dC nay. 

\ 

 

  

T'-Anh Vu Manh Hung 
Phó Tong Giám d6c Kim toán viên 
Giây chtrng nhn dàng k' hành nghC Glay chthig nhân dng k hành nghC 
kim toán s6 0723-2018-001-1 kigm toán s 2737-2018-001-1 

CONG TV TNHH DELOIUE VIET NAM 

Ngày 08 tháng 4 nam 2020 
Ha NÔi, CHXHCN Viêt Nam 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 01-DN/HN 
S 6  124, DLông Minh Khai, Quân Hai Ba Trujng, Ban hành theo Thông ttf so 202/2014/TT-BTC 

Ha NÔi, CHXHCN Viêt Nam ngày 22 thông 12 nôm 2014 cüa B Tài chInh  

BANG CAN OI KE 

Tat ngày 31 tháng 

- . 
TAI SAN Maso 

TOAN HP NHAT 

12 ném 2019 

Thuyêt 
- So cuái nàm 

m in h 

Ddn vi: VND 

56 dâu nàm 
(TrInh bay Iai) 

A. TAI SAN NGAN HAN 100 7.049.138.362.236 11.180.350.971.263 

I. Tiên và các khoán tudng duc%ng tiên 110 5 1.079.229.768.393 2.116.695.471.604 

1. Tiên 111 661.477.751.770 959 .776 .245. 989 

2. Càc khoàn tudng dudng tièn 112 417. 752 .0 16 .623 1. 156 .9 19. 225 .615 

II. Dâu tu tài chInh ngän han 120 14.973.000.000 186.705.739.170 

1. Du tLt nôm gi1r den ngày dáo hn 123 6 14.973.000.000 186.705.739.170 

III. Các khoàn phài thu ngàn han 130 4.700.862.945.654 5.583.235.853.033 
1. Phái thu ngôn han cüa khách hang 131 7 4.032.141.838.012 4.149.983.741.495 

2. Trá trOc cho nguôi bàn ngôn han 132 8 893.479.145.797 1.228.100.604.37 1 

3. Phãi thu v cho vay ngôn han 135 9 377.105.669.770 170 .644. 551.488 

4. Phãi thu ngôn han khác 136 10 564.374.282.182 707 .679 .889. 029 

5. Dii phOng phái thu ngôn han khó dOi 137 11 (1.166.237.990.107) (673. 172 .933. 350) 

IV. Hang €ôn kho 140 12 1.126.330.178.774 3.204.693.213.503 
1. Hang ton kho 141 1.126.330.178.774 3.207.065.971.787 

2. Du phOng giàm giá hang tOn kho 149 (2.372.758.284) 

V. Tài san ngän han khác 150 127.742.469.415 89.020.693.953 
1. Chi phi trà trttdc ngôn han 151 13 5.636.181.051 11.270 .094. 673 

2. Thuê' gith tn gia tang dudc khu trü 152 86.349.575.355 30.450.114.171 

3. Thuê và các khoân khàc phài thu 153 20 35.756.713.009 47.300.485.109 
Nhà ni(dc 

Các thuy& minh kern theo là môt bô phân hdp thành ci'a báo cáo tat chInh hdp nhät nay 

5 



TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 01-DN/HN 

So' 124, Duàng Minh Khai, Quân Hai Ba TrLtng, Ban hành theo Thông tu s5 202/2014/TTBTC 

Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam ngày 22 thông 12 nôm 2014 cüa Bô Tài chinh  

BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT (Tiêp theo) 

Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

TAI SAN 
- . 

Maso 
Thuyêt 

m in h 
So cuôi nOm 

Ddn vi: VND 

S6  dOu nOm 
(Trinh bay Iai) 

B. TAI SAN DAI HAN 200 1.126.277.779.658 1.871.258.150.387 

I. Các khoán phái thu dài han 210 9.585.300.000 23.601.442.532 

1. Phâi thu dài han khác 216 10 9.585.300.000 23.601.442.532 

II. Tài san c dinh 220 231.935.272.193 1.029.847.383.265 

1. Tài san co dinh hOu hInh 221 14 188.099.836.019 816. 704. 109. 639 

- Nguyen giá 222 768.488.102.103 2.607.825.774.872 

- Giá tn hao mOn lOy kê 223 (580.388.266.084) (1.791.121.665.233) 

2. Tài sOn co dlnh thuê tOi chInh 224 15 26.615.841.745 187.602.088.549 

- Nguyen giá 225 36.265.392.728 267.756.276.278 

- Giá tn hao mOn lOy kê 226 (9.649.550.983) (80.154.187.729) 

3. TOi sOn co dinh vO hinh 227 16 17.219.594.429 25.541.185.077 

- Nguyen giá 228 18.370.095.231 29.4 78.446.651 

- Giá tn hao mOn lOy kê 229 (1.150.500.802) (3.937.261.574) 

III. Bat dông sOn dâu tu' 230 17 24.646.115.682 96.506.802.298 
- Nguyen giO 231 57.127.963.520 167 .688 .747 .883 
- GiO tn hao mOn lOy kê 232 (32.481.847.838) (71. 181.945 .585) 

IV. Tài sOn dä dang dài han 240 42.410.133. 164 53.582.429.021 
1. Chi phi xOy dLtng cd bOn dO dang 242 18 42.410.133.164 53.582.429.02 1 

V. Dâu tu' tài chInh dài han 250 6 625.238.443.343 466.847.321.042 
1. Du tu vOo cOng ty lien kêt 252 482.338.197.081 253. 688 .49 1.760 

2. D'Ou tiI gop v6n vào ddn v khOc 253 162.410.715.985 251.237.865.985 

3. Du phOng du tu tài chInh dOi han 254 (19.830.469.723) (38. 099 .036 .703) 

4. e'au tLt nôm gi0' dOn ngOy Oo han 255 320.000.000 20.000.000 

VI. Tài sOn dài han khOc 260 192.462.515.276 200.872.772.229 
1. Chi phi trO tru'Oc dOi han 261 13 183.949.487.629 171.476.359.802 

2. Tài sOn thuê' thu nhâp hoOn li 262 8.284.339.188 

3. Ldi the thudng mi 269 228.688.459 29. 396. 412.427 

TONG CQNG TAI SAN 270 8.175.416.141.894 13.051.609.121.650 
(270=100+200) 

Các thuy& minh kern thea là môt bô phân hp thành ca baa cáo tài chInh hdp nhât nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Dirng Minh Khai, Quân Hal Ba Trirng, 
Ha NÔi, CHXHCN Vit Nam 

MAU SO B O1-DN/HN 
Ban hành theo Thông tu S 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 than9 12 nam 2014 cüa B Tài chInh  

BANG CAN DÔI KE TOAN HaP NHAT (Tiêp theo) 

Tat ngày 31 tháng 12 näm 2019 

NGUON VON 
Ma 
so 

Thuyêt 
minh 

So cuOi nàm 

Ddn vi: VND 

So dâu nàm 
(Trinh bay Iai) 

C. NaPI-IAITRA 300 7.044.142.613.118 11.457.228.033.800 

I. Nd ngàn han 310 7.017.593.278.240 10.775.282.767.207 
1. Phái trá ngithi ban ngan han 311 19 3 .927 .857 .773 .883 4.270.152.163.036 

2. Ngudi mua trá tiên trtfâc ngan han 312 21 530 .768. 728 .222 1.089. 090 .978 .45 1 

3. Thuê' và các khoân phâi nôp Nhà nuôc 313 20 16. 484. 997. 0 34 132. 544. 00 1. 380 

4. Phâi trá ngu'di lao cThng 314 107.515.020.621 279 .789. 938. 528 

5. Chi phi phâi trà ngan han 315 22 949 .9 36 .030 .476 1.082.353.476.790 

6. Doanh thu chira thirc hiên ngan han 318 23 1. 956. 363. 466 4. 838. 722. 838 

7. Phài trá ngan han khác 319 24 111.4 18.112.299 463.760.433.441 

8. Vay và nd thuê tài chinh ngan han 320 25 1. 303 .896. 127. 648 3.328.564.942.90 1 

9. Di phàng phâi trá ngàn han 321 6. 387 .782. 770 51. 342. 705.0 14 

10. Qu? khen thuàng, phüc ldi 322 61.372.341.821 72 .845 .404 .828 

II. Nd dài han 330 26.549.334.878 681.945.266.593 
1. Phái trâ ngui ban dài han 331 4 .815 .50 5 .839 
2. NgtJi mua tra ti'ên trirôc dài han 332 42 .406 .226 .726 

3. Chi phi phal tra dài han 333 1. 588 .264. 113 2 .859 .986.5 14 
4. Doanh thu chLta thifc hiên dài han 336 23 16 .884 .282 .804 87 .204. 078.599 

5. Phâi trâ dài han khác 337 24 9 18.582.854 4.22 1.309.258 

6. Vay và nd thuê tài chinh dài han 338 26 7.158.205.107 453.843.756.590 

7. Thud thu nhp hoän al phâl tra 341 62.670.811.717 

8. DIt phàng phâi trã dài han 342 23 .923. 59 1.350 

Các thuyê't minh kern theo là mt bô phân hdp thành cCia báo cáo tài chInh ho'p nhâ't nay 
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TONG CONG NGUON VON 
(440=300+400) 

440 8.175.416.141.894 13.051.6O.121.650 

TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Dtng Minh Khai, Quân Hal Ba Triing, 
Ha NÔI, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 01-DN/HN 
Ban hành theo Thông ttf s6 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 thông 12 nôm 2014 cüa Bô Tài chInh  

BANG CAN DÔI KE TOAN HP NHAT (Tiëp theo) 

Tai ngày 31 thông 12 nam 2019 
Ddn vi: VND 

NGLJON VON 

D. VONCH1JScYHLU 

Ma Thuyët 
so minh 

400 

S6  cuOi näm 
SO dâu nãm 

(Trinh bay Iai)  

1.131.273.528.776 1.594.381.087.850 

I. Von chü sd h?u 
1. V6n gop cüa cht, sà h0u 

- Cô' phiê'u phô' thông có quyên 
biê'u quy& 

2. V6n khác cüa chU sà hiru 414 

3. Chênh Iêch dánh gith al tài san 416 

4. Chênh Ich t',' gith h61 dothi 417 

5. Qu du tu phát trin 418 

6. Qu9 khthc thuôc von chU so hUu 420 

7. Ldi nhuân sau thuê' chia phân ph61 421 

- Ldi nhuân sau thuê chua phân ph57 421 a 
lOy kê dên cuô'i näm tru1c 

- (LoT) nam nay 421b 

8. Ldi Ich cta c6 ôông không kim scat 429 

II. Nguôn kinh phi và qu khác 430 
1. Ngui5n kinh phi 431 
2. Ngun kinh phi ôä hinh thành 432 

tài san co Oinh 

1.589.603.372.656 
797.26 1.040.000 

797.261.040.000 

1. 694. 624. 230 

(32. 374. 321. 082) 

(5.099.198.308) 

61.0 17. 446. 779 

18 .290 .851 

237.458.959.757 

321.853.111.74 7 

17 .482 .549 .230 

(51. 524.755. 076) 

(5 .981. 346 .488) 

225.443.121.033 

7 .611. 007 .477 

166. 250 .209 .736 

329.367.623.782 

(84.394.151.990) 

68. 535 .3 38 .989 

(163.117.414.046) 

433 .061. 546 .744 

2.761.347.560 
2 .761. 347. 560 

4.777.715.194 
3 .997. 293 .560 

780 .421. 634 

410 27 1.128.512.181.216 
411 797.261.040.000 

411a 797.261.040.000 

To Phi Sdn Büi Dá'c Kiên Lê Van Tuâ'n 
Ngtt%i lap biêu Kê toán tru'dng T 6ng Giám dôc 

Ngày 08 thông 4 nam 2020 

ác thuyê't minh kern thee là môt bô phân hdp thành cüa bOo cáo tài chInh hç'p nhát nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
S6 124, Duông Minh Khai, Quân Hal Ba Trujng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 02-DN/HN 
Ban hành theo Thông tu so 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 thông 12 näm 2014 cia B Tài chInh  

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HP NHAT 

Cho näm tài chinh kê't thác ngày 31 tháng 12 nam 2019 

Ddn vi: VND 

Nàm tri.thc 
(TrInh bay Iai) CIII TIEU Nãm nay 

01 30 7.041.806.938.252 13.412.373.697.414 

10 30 7.041.806.938.252 13.412.373.697.414 

11 31 6.629.783.808.060 12.731.248.711.504 

20 412.023.130.192 681.124.985.910 

1. Doanh thu ban hang và cung cap 
dich vu 

2. Doanh thu thuân v'ê ban hang và 
cung câ'p dich vu (10=01) 

3. Giá vOn hang bàn 

4. Ldi nhuân gop ye ban hang và 
cung cap dich vu (20=10-11) 

5. Doanh thu hoat dông tài chinh 

6. Chi phi tài chinh 

- Trong da: Chi phi ìãí vay 

7. Phôn Iô trong cong ty lien kOt 

8. Chi phi bàn hông 

9. Chi phi quàn l doanh nghiêp 

10. (Lô) tü hot dông kinh doanh 
(30=20-,-(21-22)+24-(25+26)) 

11. Thu nhâp khác 

12. Chi phi khác 

13. Ldi nhuân khác (40=31-32) 

14. T6ng Iô ké toán truc thuê 
(50=30+40) 

15. Chi phi thuë thu nhâp doanh nghiêp 

hiên hành 
16. (Thu nhâp)/chi phi thuê thu nhOp 

doanh nghiêp hoàn al 

17. Lô sau thuêthu nhâp 
doanh nghiêp (60=50-51-52) 

Lô sau thuê cCa Cong ty me 

sau thuê' cCa c6 dông không kim 

soát 

18. (Lô) cd bàn trên c6 phiêu 

21 33 485.010.835.137 

22 34 356.357.701.252 

23 176.676.585.861 

24 (8.514.623.439) 

25 35 687.479.049 

26 35 705.623.405.525 

30 (174.149.243.936) 

176. 334.416. 842 

394.043.246.5 16 

341.262.075.718 

(13.062.450.834) 

1.678.015.628 

601. 531. 737. 242 

(15 2.856.047.468) 

31 44.399.658.663 

32 4.030.010.773 

40 40.369.647.890 

50 (133.779.596.046) 

37. 866. 539. 207 

27 .437. 054.6 17 

10.429.484.590 

(142.426.562.878) 

51 36 24.568.689.381 

52 36 (72.197.438.522) 

60 (86.150.846.905) (181.972.446.012) 

38. 398.962.468 

1. 146.920. 666 

61 (84.394.151.990) 

62 (1.756.694.915) 

(163 .J.11.414.046) 

1i855. 03 1. 966) 

70 37 (2.222) 

Thuyêt 
Maso - 

mi n h 

To Phi Sdn 
Nguc%i lap biêu 

Büi Düc Kiên 
Kêtoán tru'c%ng 

Lê Van Tuân 
T6ng Giám dôc 

Ngày 08 tháng 4 nôm 2020 

Các thuyét minh kern theo là môt bô phân hop thành cüa báo cáo tài chinh hdp nhât nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
So' 124, Difông Minh Khai, Quân Hai Ba Tnfng, 
HO Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAIJ SO B 03-DN/HN 
Ban hành theo Thông tu s6 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 thOng 12 nOm 2014 cia Bô Tài chInh  

BAO CÁO LIJU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 

Cho nam tài chInh kê't thJc ngày 31 tháng 12 nOm 2019 
(Theo phu'dng pháp giOn tiO'p) 

CHI TIEU Ma so' Nàm nay 

Ddn vi: VND 

Nãm tru'dc 
(Trinh bay lal) 

LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG KINH DOANH 
Lô tn/dc thuê' 01 

2. Diêu chinh cho các khoán: 

Khâu hao tOi sOn cO dnh, bat ông sOn 
du tif vO phOn b6 Idi the' thudng mai 

COc khoOn dV  phOng 

(LOi)/lô chênh lêch t giO hO'i oOi do dánh 
Iai cOc khoOn myc tiOn tê có gO'c ngoai tê 

Lãi tO hoat ông dOu tu' 

Chi phi lài vay 

3. Ldi nhuân tà' hoat dông kinh doanh trithc 
thay ddi von k/u dç5ng 

Thay d6i cOc khoOn phOi thu 

Thay 6i hang tn kho 

Thay 6i cOc khoOn phOi trO (KhOng k 101 vay 
phOi trO, thuê' thu nhOp doanh nghiêp 

phOi nôp) 

Thay d6i chi phi trO tru'Oc 

Tiên 101 vay dä trO 

Thuêthu nhâp doanh nghiêp d nôp 

TiOn chi khthc cho hoat ông kinh doanh 

Lu'u chuyên tIên thuân tif hoat dông 
kinh doanh 

II. LLIU CHUYEN TIEN TU' HOAT DONG DAU TU' 

1. TiOn chi mua sOm, xOy dtfng TSCD vO 21 

cOc tài sOn dài han khOc 

2. Ti'On thu thanh l, nhu'dng bàn TSCD vO 22 

cOc tOi sOn dài han khOc 

3. Ti'On chi cho vay, mua cOng cu nd cia 23 

ddn vi khOc 

4. TiOn thu hi cho vay, bàn li cOc cong cu nd 24 

cOa ddn vi khOc 

5. TiOn thu h'Oi dOu tu' vOn vOo dn vi khOc 

6. Tièn thu 101 cho vay, 101 tiOn gt1, c6 tttc và di 
nhuOn u'dc chia 
Lu'u chuyên tIên thuân tL'/ hoat dông 
dâu tu' 

(133.779.596.046) (142.426.562.878) 

209.626.036.6 18 

385. 344. 357 .8 14 

1.506.720.042 

(113.287.062.592) 

341.262.075.7 18 

682.025.564.722 

(1. 158. 029. 111. 898) 

129. 682. 230. 354 

175 .833. 304.5 32 

191. 88510 

(383.479.694. 

(43.049.032 

(13.857.624. 7) 

(610.682.478.349) 

(28 .797. 599.8 19) 

482.435 .4 10 

(38.854.753. 574) 

52.270 .000. 000 

(19.343.579.745) 

11.4 13.402.182 

(68. 627. 7 13.042) 

67. 350. 3 13 .989 

162.425. 584.80 1 

29.0 14. 183.793 

182.232.191.978 

02 98.946.198.852 

03 659.745.165.102 

glO 04 (1.309.839.930) 

05 (449.291.333.679) 

06 176.676.585.861 

08 350.987.180.160 

09 (1.459.391.073.768) 

10 (683.842.538.526) 

11 859.632.890.732 

12 (6.839.214.205) 

14 (194.015.803.587) 

15 (22.013.373.687) 

17 (5.896.344.683) 

20 (1.161.378.277.564) 

26 206.724.224.453 

27 35.432.592.822 

30 227.256.899.292 

C'ác thuyé't minh kern theo là môt bô phân hdp thOnh ci'a báo cáo tài chInh hdp nhâ't nay 
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CHITIEU Mãsô' 

III. WU CHUYEN TIEN TO' HOAT DQNG TAI CHINH 

1. Tiën thu tt pht hành c6 phiê'u, nhn 31 
vOn gOp cia chü sO htu 

2. Ti'ên thu ti' d vay 33 

Nãm nay 

Ddn vi: VND 

Nàm tru'äc 

4. 160. 108. 173 .845 

441. 090. 000 

5. 339. 041.452. 624 

3. Tin trá nd gOc vay 34 (4.196.644.671.915) (5.479.183.594.096) 

4. Ti'ên trà nd g6c thuê tài chinh 35 (28 .77 1. 502. 789) (56. 666 .253 .00 1) 

5. C ttc, Idi nhuân d trà cho chü sO hau 36 (38.143.917.165) (58.300.593.845) 

Lu'u chuyên tIên thuân tiY hoat dông 
tàichInh 

40 (103.451.918.024) (254.667.898.318) 

Lu'u chuyén tiên thuân trong nàm 50 (1.037.573.296.296) (683.118.184.689) 
(50=20+30+40) 

Tiên và tthing du'dng ti'ên dâu nãm 60 2.116.695.471.604 2.803.208.657.590 

Anh hfOng cüa thay I t giá hO'i oái 
quy ôi ngoai t 

61 107.593.085 (3. 395 .00 1.297) 

Ti'ên vâ tu'dng dttcing tiên cuôi näm 70 1.079.229.768.393 2.116.695.471.604 
(70=50+60+61) 

Ngu'c%i lap biêu Kê' toán tru'óng T6ng Giám d6c 

Ngày 08 tháng 4 nm 2020 

To Phi Scm Büi Dü'c Kiên Lê Van Tuâ'n 

TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
So' 124, Duông Minh Khai, Quân Hai Ba TrLtng, 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

MAU SO B 03-DN/HN 
Ban hành theo Thông tif sO' 202/2014/TT-BTC 
ngày 22 thäng 12 nm 2014 ciia B Tai chInh  

BAO CÁO L(JU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (Tiêp theo) 

Cho näm tài chInh két thóc ngày 31 tháng 12 näm 2019 
(Theo phiidng pháp gián tiê'p) 

Các thuyê't rn/nh kern theo là rnt bô phân hdp thành ct'a báo cáo tài chInh hdp nhâ't nay 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 

Sd 124, DifOng Minh Khai, Quân Hal Ba TrLrng, Ban hành theo Thông tu so 202/2014/TT-BTC 

Ha NOi, CHXHCN Viêt Nam ngày 22 tháng 12 nm 2014 cüa Bô Tài chInh  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 
Các thuy& minh nay là môt b phân hap thành và can dLjdc doc dông thai vOl báo cáo tài chInh hap nhât 
kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

Hlnh thü'c sä hü'u v6n 

T6ng COng ty Lap may Viêt Nam - CTCP (sau dày goi tàt là "T6ng Cong ty") ddc thành lap trên Cd 

sO c6 phOn hóa T6ng COng ty Lap may Viêt Nam - COng ty TNHH MTV theo Quyêt dinh sO 1036/QO-

TIg ngày 10 tháng 7 nm 2015 cOa ThO tung Chlnh phO và phê duyêt phtfdng an c6 phàn hóa 

T6ng COng ty Lap may Vit Nam. 

T6ng COng ty Lap may Viêt Nam - Cong ty TNHH MTV là doanh nghiêp Nhà nuOc trL!c thuc B Xây 

di.rng, dudc thành lap theo Quyêt dinh sO' 999/BXD - TCLD ngày 01 thàng 12 näm 1995 cOa B 

tnfOng Bô Xây dung và hoat dông theo mO hlnh T6ng COng ty theo Giày chitng nhân dàng k doanh 

nghiêp sO' 0100106313 dang k 'an d'âu ngày 01 tháng 9 nàm 2010. 

Theo Giây chtThg nhân dang k doanh nghiêp thay d61 lan 2 ngày 06 tháng 4 nm 2016 do SO Kd 

hoach và f'âu tu' thành hd Ha Nôi cap, Töng COng ty Lap may Viêt Nam - Cong ty TNHH MTV chInh 

thtc chuyn thành cOng ty cö ph'On vOl ten gol T6ng COng ty Lap may Viêt Nam - CTCP. Von diëu lê 

cOa T6ng COng ty là 797.261.040.000 VND. 

C6 phiêu cOa T6ng COng ty duc giao dich trên thi trL!Ong UPCOM (thuc SO Giao d!ch  chtng khoán 

Ha Nôi) vOl ma giao dich LLM tO' ngày 16 tháng 8 nam 2017. 

Tru sO chInh cOa T6ng COng ty dt tai s6 124, du'Ong Minh Khai, quân Hal Ba Tru'ng, thành phd Ha 

Nôi. 

T6ng sO' nhãn viên cOa T6ng COng ty và các cOng ty con tal ngày 31 tháng 12 nam 2019 là 3.212 

(tal ngày 31 tháng 12 nàm 2018: 10.668). 

Ngành ngh'ê kinh doanh vâ hoat dông chInh 

- San xuât, kinh doanh và xây du'ng theo quy hoach, kê' hoach phát trin xây dung cOa Nhà ni!Oc 

bao gdm các linh vu'c thi cOng và lap dat thiêt b may móc; 

- T6ng th'âu EPC xây dung các cOng trinh dan dung, cOng nghiêp, giao thOng, thOy Idi, bi!u din, 

cOng trinh k9 thuât ha tang do thi và khu cOng nghiêp, cOng trinh du'Ong dày tram biê'n thd diên; 

- Kinh doanh phàt trin nhà, tu' van xây du'ng, san xuât kinh doanh vat lieu xây dçrng; 

- D'âu tu' và xây du'ng càc cOng trinh bao g'Om: cOng nghiêp (thOy diên, nhiêt diên, xi mang, hOa 

d'âu, giây và thép), dan dung, giao thOng, thOy di, cap thoát nu'Oc và ha tang k9 thuât do thj; 

- Kinh doanh bat dông san, du lich, 0' hành, khách san, nhà hang và khu vui chdi giâi trI; kinh 

doanh van tâi hang hóa và các thiêt bi siêu tru'Ong, siêu trong, cho thuê thiê't bi thi cOng vn tài; 

- Ti! van xây dung, t6ng th'àu toàn bô hoac môt ph'àn cOa du' an dàu tit các cOng trinh cong nghiêp, 

dan dung và ha tang k9 thuât nhu': lap dii' an, thidt kê' (chi hoat dông trong pham vi linh vi,i'c ngành 

ngha dä dang kg') và lap t6ng dii' toan, tii' van giam sat, quân l du' an, cung cap thidt b cOng ngh 

và diêu khin tu' dông; 

- ThiO't kê', chO' tao thiêt bi và gia cOng kat cu thép cho cac cong trInh cOng nghiêp, dan dung; 

- OOng mOi và sO'a chO'a cac loai tàu, thuyën vOn tâi du'Ong sOng, du'Ong bin; 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HaP NHAT (Tiêp theo) 

- Kigm tra, thi nghiêm, hiêu chinh thièt bi diên, he thông diêu khin tu dông, he thông nhit cho 
các dày chuyên cong nghê, giám sat, kim tra châ't krdng các môi han và tInh cd l cüa vt lieu; 

- Dào tao cong nhOri k9 thuât các ngành nghê d phuc vu nhu c'âu san xuât cüa T6ng COng ty và 
ngoài xä hôi, dào tao nâng cao và cap chtrng chi cho thd han; dào tao và thut hiên viêc dra lao 
dông Viét Nam (trong và ngoài Tông COng ty) di lam viêc có thai han ti nf0c ngoài; 

- Dich thuât các tiêu chun và tài lieu chuyên ngành ye linh vut chê tao và láp dt thiê't b!,  các dày 

chuyn cong nghê mOi; 

- Kinh doanh, xuat khu vat tu, may móc, thiêt bi, phu tCjng, ttf lieu san xuâ't, tLf lieu tiêu dOng, 
nguyen phu lieu san xuOt, tiêu dông, dày chuyn cong nghê - tu dông bOa, hang tiêu dông, phLtdng 
tiên van tài, lam dal l' tiêu thu cho các hang trong và ngoài nuOc cthc mat hang phyc vu san xuât 
và tiêu dCing theo quy dinh cüa pháp luât. 

Hoat dông chInh cOa T6ng Cong ty và các cong ty con là thi cong và xày lOp các cOng trinh. 

Chu ky san xuâi, kinh doanh thông tht.rng 

Chu k" san xuat, kinh doanh thông thng cüa T6ng COng ty di.fdc thut hiên trong thai gian không 
qua 12 tháng, ngoai trü môt so' hang muc cOng trinh dàc thCj cüa hoat dông xây lOp, d'àu tit bat 
dông san có thai gian trên 12 tháng. 

Dác diem hoat dông cüa Tong Cong ty trong nàm có Onh httng den báo cáo tài chInh hdp 
n hat 

Trong nám, TOng Cong ty dä tiên hành thoái von tal môt sô cong ty con, cOng ty lien kêt. Thông tin 
cu th nhusau: 

Thoái v6n tai CáC Cong ty con trong näm 

• Ngày 26 tháng 02 nám 2019, TOng Cong ty dà chuyOn nhudng toàn bô 13.005.032 c6 ph'ân sO 
hOu tai Cong ty CO ph'ân Lisemco (tudng lrng 79,98% von di'êu lê) thông qua ban du giá, giá 
tn chuyé'n nhu'cng thu du'dc là 134.602.081.200 VND. Khoán lãi t giao dich chuyen nhudng 
da dudc ghi nhân trên báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hdp nhât. 

• Ngày 23 tháng 5 nám 2019, TOng Cong ty da chuyOn nhudng 1.488.600 cO ph'àn sO hOu tai 
Cong ty CO ph'àn Lilama 10 (Wdng ing 15,05% vOn di'êu lê) thông qua ban dâu giá, giá tn 
chuyOn nhifdng thu duc là 61.747.128.000 VND. Khoàn al tO giao d!ch  chuyn nhuing da 
dudc ghi nhân trên báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hdp nhât. T' Iê sO hU'u côa TOng 
Cong ty tai Cong ty CO phàn Lilama 10 sau chuyn nhudng giàm tO 51,05% xuOng cOn 36%. 
Tal ngày 31 tháng 12 nam 2019, Cong ty CO ph'àn Lilama 10 là cOng ty lien kê't cüa TOng Cong 
ty. 

• Ngày 23 tháng 5 nm 2019, TOng Cong ty dà chuyn nh.rdng 1.408.730 cO ph'ân sO hOu tai 
Cong ty CO ph'ân Lilama 18 (tudng 1tng 15% vOn di'êu lê) thông qua ban dôu giO, giá tn chuyOn 
nhudng thu dudc là 59.659.715.500 VND. Khoàn lal tO' giao dich chuyOn nht.rdng da du'dc ghi 
nhân trên báo cáo két qua hoat dông kinh doanh hp nhât. T" lê sO hau cOa TOng Cong ty ti 
Cong ty CO phân Lilama 18 sau chuyn nhu'dng giàm tO' 51% xuOng con 36%. Tai ngày 31 
tháng 12 nam 2019, Cong ty CO ph'ân Lilama 18 là cong ty lien kêt cOa TOng COng ty. 

• Ngày 23 thOng 5 nOm 2019, TOng COng ty dä chuyOn nhu'dng 750.000 cO ph'án sO hO'u tai Cong 
ty CO ph'ân Lilama 69.1 (tu'dng O'ng 9,9% vôn di'êu lê) thông qua ban dau giá, giá tr! chuyOn 
nhu'dng thu du'dc là 23.850.000.000 VND. Khoán lãi tO' giao dich chuyOn nhuing dä du'dc ghi 
nhOn trên bOo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hdp nhat. T' lé sO h0'u cOa TOng COng ty ti 
COng ty CO ph'ân Lilama 69.1 sau chuyn nhu'dng giãm tO' 51% xuO'ng con 41,1%. Tal ngay 31 
tháng 12 nám 2019, COng ty CO ph'ân Lilama 69.1 là cong ty lien kêt cOa TOng COng ty. 
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• Ngày 23 tháng 5 näm 2019, T6ng Cong ty dã chuyn nhtfdng 2.518.454 c6 ph'ân s h0u tai 

Cong ty C6 phân Lilama 69.3 (tudng tng 30,42°Io vOn di'êu lê) thông qua bôn dâu giô, giô tn 

chuyn nhudng thu dudc là 49.502.731.824 VND. Khoàn al tô giao dich chuyn nhudng dä 

duc ghi nhân trên boo cáo kê't qua hoat dng kinh doanh hdp nhât. T' lê sO hcru cija T6ng 

Cong ty tai Cong ty C6 ph'ân Lilama 69.3 sau chuyn nhLrdng giám t 66,42% xuO'ng cOn 36%. 

Tai ngày 31 thông 12 nôm 2019, Cong ty C6 phôn Lilama 69.3 là cong ty lien kêt cüa T6ng 

Cong ty. 

Thoái vô'n ti các cOng ty lien kê't trong nm 

• Ngày 25 thông 01 nám 2019, T6ng COng ty dà chuyn nhudng toàn bô ph'ân vOn gOp tai COng 

ty TNHH Tu van Thiêt kê' Cimas (tudng Ong 33% vOn diêu 4) theo phudng thc thôa thun, 

giô tn chuyn nht.tng thu dt.tdc là 29.193.096.900 VND. Khoàn al tCt giao dich  chuyn nhudng 

dà dudc ghi nhân trên boo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hdp nhàt. Tai ngày 31 thông 12 

nàm 2019,COng ty TNHH Tu van Thiêt ké Cimas không cOn là cong ty lien kê't cOa T6ng Cong 

ty. 

• Ngày 14 thông 02 nôm 2019, T6ng Cong ty dà chuyn nhudng toàn bô 3.730.515 c6 ph'ân sO 

h0u tai Cong ty C6 phàn Lilama 69.2 (tudng ng 44,96% von di'êu 14) thông qua bàn dâ'u giO, 

giO tn chuyê'n nhudng thu dudc là 51.919.158.500 VND. Khoán lãi tO'giao dich chuyn nhudng 

da dudc ghi nhân trên boo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hdp nhat. Tai ngày 31 thông 12 

nàm 2019, Cong ty CO pftân Lilama 69.2 không cOn là cong ty lien ket cOa T6ng Cong ty. 

Câu truc doanh nghiêp 

Tai ngày 31 thông 12 nàm 2019, T6ng Cong ty có 5 cong ty con và 11 cOng ty lien kêt. Thông tin 

khOi quOt v cOc cong ty con và cOc cong ty lien kt cOa TOng Cong ty nhu sau: 

SIT Ten Cong ty 
Nc%i thành âp 
và hoat dóng 

Ty I phân 
sO hü'u 

% 

Ty l quyén 
biêu quyët Hoat dông chInh 

0/0 

COng ty con 
1 Cong ty TNHH Lilama South East Brunei 99,51°/c 100% Xây lOp 

Asia SDN BHD 

2 Cong ty CO phàn Lilama 5 Thanh Hóa 51,00% 51,00°/c Xây lOp 

3 Cong ty CO ph3n Lilama 7 DO Näng 51,00°/c 51,00°/c Xây lOp 

4 Cong ty CO phOn Cd khI Lop mOy Ninh Bjnh 51,00% 51,00°/c Xây Op 
Lilama 

5 COng ty CO phân Tu' van QuOc 
tO LHT 

HO NOt 60,00% 60,00°/c Tu' vOn thiOt kO cOc nhO 

mOy cong nghiêp 

COng ty lien kêt 
6 Cong ty CO phân Lilama 10 HO NOt 36,00% 36,00°/c XOy lOp 

7 Cong ty CO phOn Litama 18 TP. HO Chi Minh 36,00% 36,00°/c XOy lOp 

8 Cong ty CO phOn Lilama 69.1 BOc Ninh 41,10°/c 41,10°/c XOy Op 

9 Cong ty CO phan Lilama 69.3 Hái Du'dng 36,00°/c 36,00% XOy lOp 

10 COng ty CO phàn Tu' van ThiOt 
kO'Xây du'ng vO COng nghê 

Ha NOi 45,45°/c 45,45°/c Tu' vOn thiOt kO 

Lilama 
11 COng ty CO phOn Lilama 45.3 Quâng Ngâi 40,83% 40,83°/c XOy Op 

12 COng ty CO phàn LOp mOy - Thi 
nghiêm Cd diên 

HO NOi 36,18°/c 36,18% ThI nghiêm kim tra cOc 
dOy chuyOn cong nghê 

13 Cong ty CO ph3n Lilama 45.1 TP. HO Chi Minh 36,00% 36,00% XOy lOp 

14 Cong ty CO phOn Lilama 45.4 DOng Nai 35, 06% 35,06% Xây lOp 

15 COng ty CO phan Dàu tu' Xây 
du'ng Lilama 

HO NOt 30,96°/c 27,72% XOy du'ng vO kinh doanh 
bOt dông sOn 

16 COng ty CO phan BOt dng sOn HO NOt 27,93°h 27,93% Kinh doanh bat dOng sOn 
Lilama 
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Thuyêt minh ye khá nàng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh hdp nhât cua T9ng 

Cong ty 

So lieu so sánh là 
6  lieu cüa báo cáo tài chInh hdp nhâ't dä dudc kim toán cho nm tài chInh kêt 

tht.'ic ngày 31 tháng 12 nm 2018. 

Môt s6  s6  lieu cia báo cáo tài chInh hdp nht cho nm tài chInh k&t thik ngày 31 tháng 12 nám 

2018 dä dudc diêu chinh hôi t6 nhtf trinh bay tai Thuyêt minh so 4. 

2. CO SO LAP BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT VA NAM TAI CHiNH 

Cd so lap báo cáo tài chInh hç%p nhât 

Báo cáo tài chInh hdp nhâ't kern theo dudc trinh bay bang f)ông Viêt Nam (VND), theo nguyen tác 
giá g6c và ph1i hdp vôi chuà'n muc kê' toán, chê do kê toán doanh nghiêp Viêt Nam và các quy dnh 

pháp I có lien quan den viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh hdp nhà't. 

Báo cáo tài chInh hdp nhât kern theo không nhàm phàn ánh tlnh hlnh tài chInh, kê't qua hoat dOrig 
kinh doanh và tInh hlnh uu chuyn tiën tê theo các nguyen tác và thông ie ke' toán dudc chap nhân 
chung tai các nuOc khác ngoài Viêt Narn. 

Cd sO chuyên dôi báo tài chInh cüa cOng ty con 

Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD - Cong ty con cüa T6ng Cong ty lap báo cáo tài 

chInh theo dông Do Ia Brunei (BND). Cho muc dich lOp báo cáo tài chInh hdp nhà't cho nàm tài 
chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2019 ctia T6ng Cong ty theo luOt dinh tai ViOt Narn, T6ng 
Cong ty dä thLtc hiOn chuyn d6i báo cáo tài chInh cOa Cong ty TNHH Lilarna South East Asia SDN 
BHD cho nárn tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàrn 2019 duc1c lOp bOng DO Ia Brunei (BND) 
sang DOng Vit Narn (VND) theo nguyen tOc sau: 

Tài san và nd phài trà dt.c quy d6i ra Dông ViOt Narn theo t' giá giao dch thuc të cu6i nOrn là 
t' giá chuyn khoàn cüa ngOn hang thfdng rnai ndi doanh nghiOp thung xuyên có giao dich tai 

thôi digm báo cáo; 

- Von gop ctia chii sO hCru dt.rdc quy d6i ra Dông ViOt Narn theo t' giá giao dich thyt tê' ti ngày 
gop v6n; 

- Ldi nhuOn sau thuê chua phàn ph5i phát sinh sau ngày d'Ou tif dudc quy d61 ra D'Ong ViOt Nam 
bOng cách tInh toán theo các khoàn muc cOa Báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh; 

Các khoàn muc thuOc Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh và Báo cáo Iuu chuyn tiën t 
du'dc quy d61 ra DOng Viet Narn theo t' giá giao dich thifc tê tai thOi dim phát sinh giao djch. 
TrtiOng hdp t giá blnh quOn k' kê' toán xà'p xi vOi t" giá thut t tal thOi dim phát sinh giao 
dich (chênh lech không vudt qua 3%) thI có the' áp dung theo t" giá blnh quân. 

Chênh lOch t" giá phát sinh khi chuye'n d6i Báo cáo tài chInh dudc lap bOng dOng ngoai tO sang 

Dông ViOt Narn dudc ghi nhOn trên chi tiêu "Chênh Iêch tç'  giá hOi doái" - Ma sô 417 thuOc phn VOn 
chti sO hCfu cOa Bang cOn dO'i ke' toán hdp nhât. 

Quyêt toán c6  phân hóa 

Báo cáo tài chInh hdp nhO't cho nOrn tài chinh kêt thtic ngày 31 tháng 12 nárn 2019 dã bao gôrn các 
di'êu chinh theo kt luOn cOa Kie'rn toán Nhà nu3c ngày 07 tháng 3 nárn 2019 ye quyOl toán giá tn 
ph'On vOn nhà nuOc tai thOl dirn chInh thCtc chuyn thành cOng ty c6 ph'ân cia Cong ty me - T6ng 
Cong ty LOp may ViOt Narn. Den thOi die'rn phát hOnh báo cáo nay, các cong viOc lien quan den 
quyê't toán c6 phOn hóa dang duc tiêp tuc thic hien và T6ng cOng ty chifa nhOn dLtdc quyêt dinh 
cCia Cd quan có tham quyCn v'ê phê duyOt quyê't toán giá tn vOn Nhà nuOc tai ngày chInh thik 
chuye'n thành cOng ty c6 phan. 
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Näm taT chInh 

Nàm tài chInh cüa T6ng Công ty bat dâu tà ngày 01 tháng 01 và kê't thic vào ngày 31 tháng 12. 

3. TOM TAT CAC CHINH SÁCH KE TOAN CHU YEU 

Sau dày là các chInh sách k toán chü yê'u dudc T6ng Cong ty áp dung trong viêc lap báo cáo tài 
chInh hdp nhât: 

1(óc tInh kê' toán 

Viêc lap báo cáo tài chInh hdp nhà't tuàn thi'i theo chuan mLfc kê toán, ch do kê toán doanh nghiêp 
Viêt Nam và các quy d!nh pháp I có lien quan den viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh hp nhât 
yêu c'àu Ban T6ng Giám dOc phài có nhOng .rOc tInh và giá dinh ành huOng den so' lieu báo cáo v'ê 
cOng n, tài san và viêc trinh bay các khoàn cong nd và tài san tiCm tang tai ngày lap báo cáo tài 
chInh hdp nhà't cOng nhu các sO lieu báo cáo v'ê doanh thu và chi phi trong su5t nam tài chInh. Mc 
dO các uOc tInh kê' tothn dudc lap bang tOt cá su' higu biêt cOa Ban T6ng Giám d6c, sO thy'c tO phát 
sinh có thg khác vol các u'Oc tInh, già dinh dt ra. 

Cd s hp nhât báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh hdp nhà't bao gOm báo cáo tài chinh riOng cOa T6ng Cong ty và báo cáo tài chInh 
cOa các cOng ty do T6ng Cong ty kigm soát (các cong ty con) du'dc lap cho dOn ngày 31 ththng 12 
hang näm. Viêc kigm soát nay dat du'c khi T6ng COng ty có khà náng kigm soát các chinh sách tO 
chinh và hoat dOng cOa các cOng ty nhân dàu tu' nhOm thu du'dc ldi Ich tO' hoat dông ct:ia các cOng ty 
nay. 

Kêt qua hoat dông kinh doanh cOa các cOng ty con dLtdc mua al hoac ban di trong nm du'ç trInh 
bay trong Báo cáo kOt qua hoat dOng kinh doanh hdp nhà't tO' ngày mua hoc cho dOn ngO ban 
khoán d'àu tu' 0 cong ty con do. 

Trong trLr0ng hcip c'àn thiOt, báo cáo tOi chinh cOa các cOng ty con du'c di'êu chinh d các chi ách 
kê toán difdc áp dung tai T6ng Cong ty và các cOng ty con là gi5ng nhau. 

Tat cá các nghiêp vu vO sO du' giaa cthc cOng ty trong cOng tp doàn du'c loi bO khi hp nhât báo 
cáo tài chinh. 

Ldi Ich cOa c6 dông không kigm soát bao g'Om giá tn các ldi Ich cOa c6 dông khOng kigm soát tai 
ngày hdp nhàt kinh doanh ban d'àu và ph'àn di Ich cOa cö dOng không kiO'm soát trong sy' biê'n dông 
cOa t6ng vOn chO sO hO'u k tO' ngày hdp nhàt kinh doanh. Các khoàn lo phát sinh tal cong ty con 
phái du'dc phàn b6 tu'dng O'ng vOl ph'àn sO hO'u cOa c6 dOng khOng kigm soát, k cá tru'Ong hp sO lô 
do IOn hdn ph'àn sO hau cOa c6 dông khOng kigm soát trong tài sOn thu'àn cOa cOng ty con. 

Anh hu'Ong do các thay d61 trong t lé sO hO'u cong ty con ma khOng lam mat quy'ên kigm sotht dLtdc 
hach toán vào di nhuân sau thuO' chu'a phân phOl. 

Tru'Ong hp TOng Cong ty thoái môt ph'àn vOn nám giCr ti cOng ty con, sau khi thoái vOn TOng COng 
ty mOt quy'On kigm soát vO cong ty con trO thành cOng ty lien kê't cOa TOng Cong ty thl khoàn d'àu 
ti.r vào cOng ty lien kêt du'dc trinh bay theo phu'dng pháp vOn chO sO hO'u. Kêt qua cOa vic thoái 
vOn du'dc ghi nhan vOo báo cáo kê't quO hoat dOng kinh doanh hp nhà't. 

Khoàn lãi, 6 khi thoái vOn tai cong ty con du'dc xác dinh là chênh lch giO'a khoãn cong ty m thu 
du'dc tO' viêc thoái vOn trO' di (-) phàn tài san thuOn cOa cOng ty con du'dc cOng ty me chuyO'n giao 
cho các ben khác vO ph'àn Idi the' thu'dng mai chu'a du'c phàn b5 dên thOl digm cOng ty me thoái 
von. 
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Hp nhât kinh doanh 

Tài san, cong nd và cOng nd bern tang cüa Cong ty con du'dc xác dinh theo giá tn hdp l tal ngày 
mua cOng ty con. Bà't k' khoán phu trôi nào giOa giá mua và t6ng giã tn hdp l cüa tài san duc 
mua dudc ghi nhân là di the tht!dng mai. Bat k" khoàn thiêu hut nào gia giá mua Va tong giá tn 
hdp l' cüa tài san dLrdc mua du'dc ghi nhân vào kê't qua hoat dông kinh doanh hdp nhât cüa niên do 
ké toán phát sinh hoat dôrig mua cOng ty con. 

Ldi Ich cüa cO dông không kigrn soát tai ngày hdp nhât kinh doanh ban d'àu dudc xác dinh trên cd sO 
t lê cOa c6 dOng không kiê'm soát trong tO'ng giá tn hdp l cüa tài san, cOng nd và cOng rid ti'êm 
tang dtfdc ghi nhân. 

Oâu tu vào cong ty lien kêt 

COng ty lien kê't là môt cOng ty ma TOng Cong ty có ành hit0ng dáng k nhung không phài là cOng 
ty con hay cOng ty lien doanh cüa TOng COng ty. Anh huOng dáng kO thg hin 0 quyCn tham gia 
viêc dua ra các quyet dinh ye chmnh sách tài chInh và hoat dOng cüa ben nhân d'âu tu nhung khOng 
có ành hu'&ng v'ê mat kiem soát hoc d'ông kiem soát nhOng chinh sách nay. 

Kêt qua hoat dOng kinh doanh, tài san và cOng nd cüa các cOng ty lien kêt diidc hdp nhât trong báo 
cáo tài chinh theo phudng pháp vOn chü sO hau. Cthc khoàn gop vOn lien kê't duc trInh bay trong 
Bang can dO'i kê' toán hdp nhãt theo giá g5c dudc di'êu chinh theo nhOng thay dOl trong phàn vOn 
gop cüa TOng Cong ty vào phàn tài san thu'àn cüa cOng ty Hen kêt sau ngày mua khoán dàu tu. Các 
khoàn l cüa cOng ty lien kêt vudt qua khothn gop vOn ciia TOng Cong ty tai cOng ty lien kêt do (bao 
gOm bat kg các khoàn gop vOn dài han ma vC thuc chat tao thành d'àu tu thuCn cOa TOng COng ty 
tai cOng ty lien kê do) không dudc ghi nhân. 

Trong truOng hdp môt cOng ty thành viên cOa TOng Cong ty thuc hiên giao dich vOl môt cong ty lien 
kêt vOl TOng COng ty, lãi/l chu thc hiên tudng O'ng vOl phCn gop vOn cOa TOng Cong ty vào cong 
ty lien kêt, dudc loal trtr khOi baa cáo tài chInh hdp nhat. 

Ldi the thudng mai 

Ldi the thudng mai trên baa cáo tài chinh hp nhOt là ph'ân phu trôi gira mirc giá phi hp nhât kinh 
doanh so vOl ph'ân ldi ich cOa TOng Cong ty trong tOng giá tn hdp l cOa tài san, cong nd và cOng nd 
ti'êm tang cOa cOng ty con, cong ty lien kê't, hoac ddn vi gop vOn lien doanh tai ngày thuc hiên 
nghiêp vu d'âu tu. Ldi the thdng mal du'dc col là môt loal tài san, dudc khâu hao theo phu'dng pháp 
du0ng tháng trên th01 gian h0u dung u'Oc tinh cOa di the thudng mal do là 10 nm. 

Ldi the thudng mal có dudc tCr viêc mua cong ty lien kêt và cd sO kinh doanh dông kiOm soát dudc 
tInh vào giá tn ghi sO cUa cOng ty lien ket và cC sO kinh doanh d'Ong kiem soát. Ldi the' thu'dng mi 
tO viêc mua các cOng ty con dudc tnlnh bay niêng nhu môt loal tài san tnên Bang can dOl kê' toán 
hdp nhat. 

Khi ban cOng ty con, cong ty lien kt hoac ddn vi gop vOn lien doanh, giá tni cOn lal cOa khoàn di 
the thi.fdng mal cha khâu hao hêt du'dc tInh vào khoãn lãi/lô do nghip vu nhung ban cOng ty 
tudng lrng. 

Lãi tCr giao dich mua ré 

Läi tCr giao dich mua né là khoán chênh léch giCa giá phi khoàn d'âu ti.r vào cOng ty con nhO hdn 
ph'ân sO hcru cOa cOng ty me tnong giá tni hdp l' cOa tài san thu'ân cOa cOng ty con ti ngày mua. 
Lãi tCr giao dich rnua né dudc hach toán ngay vào Baa cáo kêt qua hoat dông kinh doanh hdp nhà't 
tai thOl diem phát sinh. 

Ti'ên và các khoán tu'ng du'dng tiên 

TiCn và các khoàn tifdng dfdng tiCn bao g'Om tiCn mat tal qu, các khoàn tiCn gO'i khOng k' han, 
ti'ên dang chuyOn và các khoàn d'âu tir ngán hn, cO kha náng thanh khoân cao, dé dàng chuyOn dOi 
thành tiCn và It nOi no lien quan den viêc biOn dOng giá tn. 
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Các khoán dâu U! tài chInh 

Các khoán dâu tu' nãm giCi den ngày dáo h?n 

Các khoàn d'àu tu' nàm giü' den ngày dáo han bao gm các khoàn d'àu tu' ma T6ng Cong ty có ' dinh 
và khà nng gir den ngày dáo han. Các khoàn dau tu' nàm glO' den ngày dáo han bao gôm: các 
khoàn tin g ngân hang cá k'' han (bao gôm Ca các loal tin phiê'u, k' phiêu, trái phiêu). 

Các khoàn dàu tt! nm giO' dê'n ngày dáo han du'dc ghi nhân bt dàu tü' ngày mua và du'dc xác dinh 
giá tn ban d'âu theo giá mua và càc chi phi lien quan dên giao dich mua các khoàn dau tu'. Thu nhp 
al ttt càc khoàn dàu tu' nàm giC? den ngày dáo han sau ngày mua du'dc ghi nhn trên Báo co ket 
qua hoat dông kinh doanh hdp nhât trên cd so dr thu. 

Dâu tu'vào cong cu von cüa ddn vjkhác 

Oàu tu' vào cong cu von cüa ddn vi khác phàn ânh các khoàn dàu tu' cong cv yen nhLrng T6ng COng 
ty khOng có quyn kim soát, d'Ong kiem soOt hoc cO ành hu'Ong dáng ke dOl vOi ben du'c d'Ou tu'. 

Khoàn d'âu tu' vào cong cu vOn cOc ddn vi khOc du'dc phOn Onh theo glO tn dinh glO lal tal thOi dim 
chInh thC?c chuyn thành cOng ty c6 phàn trC? cOc khoân d phOng t6n that d'âu tu'. 

N% phãi thu 

Nd phài thu là sO tiên có thg thu hôi ca khOch hang hoc cOc d6i tifdng khOc. Nd phOi thu du'dc 
trInh bOy theo giO tn ghi 56 trt'! di các khoOn du' phOng phOi thu khO dOi. 

Du' phOng phOi thu khO dOi du'dc trIch lap cho nhCt'ng khoOn nd phOi thu da quO hn thanh toOn tCi' 
sOu tháng trO len, hoac cOc khoOn nd phOi thu ma ngu'Oi nd khó có khO nOng thanh toOn do b thanh 
l, phO sOn hay cOc khó khOn tu'dng tLt. 

Các khoán cho vay 

COc khoOn cho vay du'dc xác dinh theo giO gOc trC? di cOc khoOn du' phOng phái thu khó dài. Du' 
phàng phOi thu khó dOi cOc khoOn cho vay cOa T6ng COng ty du'dc trIch lap theo cOc quy dnh kê' 
toOn hiên hành. 

Hang ton kho 

Hang thn kho du'dc xOc dinh trên c sO giO g6c. GiO gOc hang t'On kho bao g'Om chi phi nguyen vat 
lieu tric tiep, chi phi lao dâng tru'c tiê'p vO chi phi sOn xuà't chung, neu cá, d có du'dc hang t'On kho 
0 dia dim vO trang thai hin tal. 

Hang ton kho du'dc hach toOn theo phLrdng phOp kê khai thu'Ong xuyên. 

Chi phi sOn xuà't kinh doanh dO dang cuOl nOm bao gOm cOc chi phi nguyen nhiên vat lieu tru'c tiêp, 
chi phi nhOn cong trLtc tiê'p, chi phi sC? dung may thi cOng, chi phi sOn xuât chung du'dc tap hdp và 
phOn b6 cho cOc cong trInh xây lOp, dich vu, khào sOt, thiet k cong trinh chu'a hoàn thOnh tal ngày 
kêt thac niên do kê' toOn hoc dã hoàn thành nhu'ng chu'a dtfdc khOch hang nghiêm thu giO tn kh5i 
lu'dng hoàn thOnh. Chi phi sOn xuât kinh doanh dO dang du'dc xOc dinh hoc dOnh glO theo kh61 
lu'dng thi cOng dO dang tal ngOy kOt thUc nàm tài chInh. 

Dt! phOng giám giO hang tOn kho cüa T6ng Cong ty du'dc trich lap theo cOc quy dnh ke toOn hin 
hành. Theo do, T6ng Cong ty du'dc phép trich lap du' phOng giOm glO hang tOn kho lôi thOi, hông, 
kern phOm chat vO trong tru'dng hdp glO gOc cOa hOng tOn kho cao hdn giO tn thu'On có thg thu'c 
hiên du'dc tai ngOy kê't thic niên d ke toOn. 

Tài san cô dinh hüu hInh và khâ'u hao 

TOi sOn cO dinh hC?u hlnh du'dc trinh bOy theo nguyen giO trC? giO tn hao mOn lüy k. 
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Nguyen giá tài san c6 dlnh hinh thành do mua sam bao göm giá mua và toàri bô các chi phi khác 

lien quan trut tiê'p den viêc dua tài san vào trang thai san sang sit dung. D6i vâi tài san câ' dnh 

hlnh thành do d'âu tir xây durig cd bàn theo phudng thrc giao th'àu hoàc tu xây thrng Va Sfl xuat, 

nguyen giá là giá quyê't toán cong trInh xây dung theo quy chê quàn l d'àu tLr và xây du'ng hiên 

hành, các chi phi khác có lien quan tnfc tiêp và lê phi trOc ba (nêu cO). Tring hdp dii an dä hoàn 

thành và dua vào sü dung nhung quyêt toán chua du'dc phê duyt, nguyen giá tài san cO dinh dudc 

ghi nhân theo giá tam tinh trên cd sO chi phi thut tê' dâ bó ra dé' cO dudc tài san cO dinh. Nguyen 

giá tam tInh sê dudc di'êu chinh theo giá quyê't toán dudc các cd quan cO thâ'm quyën phê duyt. 

Tài san c5 dinh hau hlnh duc khâ'u hao theo phudng pháp dLrdng thâng dçra trên thOi gian hOu 

dung uOc tInh, cv th nhir sau: 

So nãm 

Nhà cta, vat kien tric 04 - 40 

May móc, thiêt bi 03 - 15 

Phu'dng tiên van tãi, thiêt bi truy'ên dan 03 - 20 

Thiê't bi, dung cu quàn l 03 - 08 

Tài san c5 dinh khác 03 - 10 

Các khoàn al, l phát sinh khi thanh lv', bàn tài san là chênh lêch gic?a thu nhâp t( thanh l Va giá 

tn can lai ci.ia tài san và dLrdc ghi nhân vào Báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hp nhâ't. 

Các tài san cO dnh hau hinh cüa T6ng Cong ty dudc dánh giá al khi thut hiên c6 ph'ân hóa doanh 

nghiêp 100%  vOn Nhà nuOc, nguyen già và giá tn hao mOn lOy k ddc di'êu chinh theo kê't qua 

dánh giá lal dä dudc các cd quan có tham quy'ên phê duyêt theo quy dnh. 

Thuê tài san 

Môt khoán thuê dudc xem là thuê tài chInh khi phan IOn các quyn di và rüi ro vC quyên sO hau tài 

san dudc chuyn sang cho nguOi di thuê. Tà't cá các khoàn thuê khác dudc xem là thuê hoat dông. 

T6ng Cong ty ghi nhân tài san thuê tài chinh là tài san cia Töng Cong ty theo giá tn hp l ctia tài 

san thuê tal thöi dim khOi dau thuê tài san hoc theo giá tn hiên tai cüa khoan thanh toán ti'ên 

thuê tO'i thiu, neu giá tn nay thâp hdn. Nd phái trà ben cho thuê tudng ttng dtfc ghi nhân trên 

Bang can d6i k toán hdp nhât nhu môt khoàn nd phài tra ye thuê tài chInh. Các khoàn thanh toán 

ti'ên thuê dudc chia thành chi phi tài chinh và khoan phài trà nd g6c nham dam bào t' l al suà't 

dnh k' cO dinh trên sO du nd cOn li. Chi phi thuê tài chInh dudc ghi nhân vào kê't qua hoat dng 

kinh doanh hdp nhâ't, trà khi các chi phi nay truc tiêp hlnh thành nên tài san di thuê, trong trudng 

hdp dO sê dLrdc vOn hóa theo chinh sách kê toán ci'la T6ng Cong ty ye chi phi di vay (xem trinh bay 

dui dày). 

Môt khoàn thuê dLrdc xem là thuê hoat dông khi ben cho thuê van du'dc huOng ph'ân On các quy'ên 

di và phai ch!u rüi ro ye quyCn sO hüu tài san. Chi phi thuê hoat dông dtfdc ghi nhân vào Báo cáo 

ket qua hoat dông kinh doanh hdp nhà't theo phudng pháp duOng thang trong su5t thOi gian thuê. 

Các khoàn ti'ên nhân dudc hoc phài thu nhàm tao di'êu kiên k kê't hdp d'Ong thuê hoat dông cOng 

dL!dc ghi nhân theo phdng phàp duOng thang trong suO't thOi gian thuê. 

Các tài san di thuê tài chInh du'dc khâ'u hao tren thOi gian hCtu dung uOc tinh tudng W nhit áp dçing 
vOi tài san thuc sO hOu cUa T6ng Cong ty. Tuy nhiên, ndu khOng chàc chän là ben thuë se cO 
quyCn sO h!u tài san khi hêt han hdp dng thue thl tài san thuê sé dudc khâ'u hao theo thOi gian 

ngàn hdn gic?a thOi han thue hoc thOi gian sil dung hOu ich cOa tài san dO: 

So näm 

Phirdng tiên van tài 03 - 10 

May móc, thiêt bl 20 
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Tài san cô dinh vô hlnh và khâ'u hao 

Tài san c6 dinh vô h)nh th hiên giá tn quyên sit dung dat, các phän mèm may tInh, bàn quy'ên, 
bang sang chê và dudc trInh bay theo nguyen giá trD giá tn hao mon lOy  kê. 

Quy'en s dung dat là toàn b chi phi thuc tê ma T6ng COng ty dà chi ra dé' có duc gy chtrng 
nhân quyn sO' dung dat. Quyn sO' dung dat làu dài không du'dc tInh khâu hao. 

Phn m'êm may tinh và bàn quy'ên, bang sang chê' dLtdc ghi nhân ban d'âu theo giá mua Va du'c%c 

khâu hao theo phu'dng pháp di(Ong thang trong vOng 03 nam den 05 nm. 

Các tài san co dinh vô hinh ct:ia T6ng Cong ty du'dc dánh già al khi thu'c hiên c6 phàn hóa doanh 
nghiêp 100%  vOn Nhà nu'Oc, nguyen giá và giá tr hao mOn IDy kê' du'dc diëu chinh theo kêt qua 
dánh già lai dä dtdc các cd quan cO thm quy'ên phê duyêt theo quy dinh. 

Bat clông san d'âu tu' 

Bà't dông san d'âu tu' bao gOm nhà cO'a, vat klan tn1c do T6ng COng ty nam giD' nhàm myc dich thu 
li tO' vic cho thuê hoc chO tang giá. Bat dông san dàu tu' cho thuê du'dc trInh bay theo nguyen 
già trO' già tn hao mOn Dy kê'. Bat dông San dàu tu' chO tang giá dLI'dc trinh bay theo nguyen giâ trO' 
suy giàm già tn. Nguyen giá cOa bat dông san d'âu tu' du'dc mua bao g'Om giá mua và càc chi phi 
lien quan tru'c tiê'p nhLr phi dich vu tu' van v'ê luOt phäp lien quan, thuê' tru'Oc ba và chi phi giao d!ch 
lien quan khâc. Nguyen giâ bat dông san d'âu tu' tu' xây là giá tn quyê't toán cong trinh hoac các chi 

phi lien quan triic tiêp cOa bat dông san dàu tu'. 

Bat dông san d'àu tu' cho thuê du'dc khâu hao theo phu'dng pháp du'Ong thang trên th gian hD'u 
dung u'Oc tInh trong vOng 15 nàm dên 25 nam. 

Chi phi xây du'ng cd bàn d dang 

Càc tài san dang trong qua trInh xày dLrng phuc vu muc dich san xuat, cho thuê, quàn l' hoàc cho 
cäc muc dich khâc du'dc ghi nhân theo giá gO'c. Chi phi nay bao gôm các chi phi can thiêt d hlnh 
thành tài san bao g'Om chi phi xây lap, thiêt bi, chi phi khác có lien quan phD hp vOi chinh sách k 
toàn cOa T6ng COng ty. Cac chi phi nay se du'dc chuyê'n sang nguyen giá tài san cO dinh khi càc tài 

san du'dc bàn giao du'a vào sO' dung. 

Theo quy dinh ye quán l d'âu tu' và xày du'ng cOa Nhà nu'Oc, tOy theo phàn câ'p quàn l, giá tr! 
quyê't toân các cong trInh xây du'ng cd bàn hoàn thành can duc các Cd quan có thâ'm quyên phê 
duyêt. Do do, giá tn cuô'i cOng cOa các cOng trinh xày du'ng Cd bàn cO thg thay d61 và phu thuôc vào 
quyê't toán du'dc phê duyêt bOi các cd quan có thâ'm quyCn. 

Các khoàn trã tri.thc 

Chi phi trà tru'Oc bao g'Om càc chi phi thu'c tê' dã phát sinh nhu'ng có lien quan den kt qua hot 
dônq san xuat kinh doanh cDa nhiCu k' kê' toán. Chi phi trà tnu'Oc bao gm khoàn tnã tru'dc ti'ên thue 
dâ't và các khoàn chi phi tnà tru'Oc khác. Tiën thuê dt thg hiên sO ti'ên thuê dat dà du'dc tnà tnu'Oc. 
Cãc khoàn chi phi trà trtiOc khàc bao g'Om giá tni cong cu, dung Cu, Iinh kiên loi nhO dã xuât dOng, 

chi phi sD'a chO'a IOn tài san cO dinh, chi phi nhà tam và các khoàn chi phi tnà tnu'Oc khác. Ngoài na, 
T6ng COng ty cUng theo dOi giá tn thu'dng hiêu du'dc ghi nhân theo biên bàn xác dinh già tr doanh 
nghiëp ngay 30 thãng 6 nãm 2014 dä du'dc CC Cd quan cO thâm quyOn phê duyt. 

TiCn thuê dat tná tru'Oc du'cic phàn b6 vào Báo cao ke't qua hoat dông kinh doanh hdp nhat theo 
phu'dng phap du'Ong thang tu'dng D'ng vOl thOi gian thuê. Các khoàn chi phi trà tnu'Oc khác dudc 
dánh giá là cO khà nang dem lai ldi ich kirih te trong tu'dng lai, du'dc vOn hóa du'Oi hlnh thO'c các 
khoàn trâ tnu'Oc và du'dc phàn b6 vào Báo cáo kOt qua hoat dông kinh doanh hp nhât, sO' dung 
phu'dng pháp du'ng thàng theo các quy dinh kê' toán hièn hành. Cia tnI thu'dng hiêu du'c phàn b6 
và Bao cáo kê't qua hoat dông kinh doanh hp nhà't trong thOi gian 05 nam k tO' thai digm COng ty 
me T6ng COng ty chInh thO'c chuyn thành cOng ty c phan. 
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Các khoân dii' phàng phái trà 

Càc khoãn dLt phông phâi trà dLtc ghi nhân khi T6ng Cong ty có nghia vu nd hiên tai do kêt quO tà 

môt stf kiên dâ xOy ra, và T6ng COng ty có khO nàng phOi thanh toOn nghia vu nay. COc khoOn dV 

phOng du'dc xOc dinh trên cd sO fOc tinh cüa Ban T6ng Giàm dôc va cOc khoOn chi phi cn thiê't d 

thanh toOn nghia vu nd nay tai ngày kêt thCic nm tài chinh. 

Chi phi phâi trâ 

Chi phi phOi trO dudc ghi nhân dua trên cOc uOc tinh hdp l ye sO tiCn phOi trO cho các hang hóa, 

dich vy dà scr dung trong nám. 

Chi phi phOi trO bao gOm cOc khoOn chi phi al vay, cOc khoOn chi phi phOi trO cho cong trinh xOy lap 

và các khoOn chi phi phOi trO khOc. 

Chi phi läi vay dudc uOc tinh dua trên sO tiOn vay, thai han và lal suât thuc tê' t1rng thdi ks'. 

Chi phi phOi trO cho cOng trInh xOy lOp là chi phi du'dc trich truOc pht) hdp vOi doanh thu hp d'Ong 

xây dLtng dudc ghi nhân du'a trên biên bàn nghiêm thu hoOn thOnh giCra T6ng COng ty vOl chii d'Ou 

ttf và gii:?a T6ng Cong ty vOl cOc nhà th'Ou phu. 

Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu bàn hang 

Doanh thu bàn hang diidc ghi nhän khi dOng thOl thOa man tat cO nàm (5) di'Ou kin sau: 

(a) T6ng Cong ty dã chuyn giao ph'On IOn rOi ro và ldi Ich gOn liCn vOl quy'On sO hCru sOn phm 

hoc hang hóa cho nguOi mua; 

(b) T6ng Cong ty khOng cOn nOm giD' quy'ên quOn l hOng hóa nhu ngif&i sO hOu hOng hóa hoc TV 

quy'ên kim soOt hang hóa; H 

(c) Doanh thu dudc xOc dinh tu'dng d6i chOc chOn; iTTI 

(d) T6ng COng ty sê thu dLtdc Idi ich kinh tê' tO giao dich bàn hang; vO Ars 

(e) XOc dlnh dudc chi phi lien quan dn giao dich bàn hang. 

Doanh thu cung câ dich vu 

Doanh thu ciia giao dich ye cung cO'p dich vu dudc ghi nhân khi ket quO cüa giao d!ch  do dLtc xOc 

dinh môt cOch dOng tin cay. TrLtdng hdp giao dich v'O cung cap dich vu lien quan den nhiCu nOm thI 

doanh thu du'dc ghi nhân trong nàm theo kêt quO phan cOng viêc d hoàn thành tai ngày cüa Bang 

cOn dO'i kê' toOn cOa nàm do. Kat qua cia giao dich cung cap dich vu dudc xOc dinh khi thOa man tat 

cO bOn (4) di'êu kiên sau: 

(a) Doanh thu dudc xOc dinh tudng dOl chOc chOn; 

(b) Co khO nOng thu dudc di Ich kinh tê tO giao dich cung cap d!ch vu do; 

(c) XOc dinh dudc ph'ân cOng viêc d hoàn thành tal ngày cOa BOng cOn d6i kê toOn; và 

(d) XOC dinh dudc chi phi phOt sinh cho giao dich và chi phi dg hoàn thành giao dich cung cap dich 

vu do. 

Doanh thu tO hdp dãng xay dung cOa T6ng COng ty dudc ghi nhän theo chinh sOch kê toOn cOa 

T6ng COng ty ye hdp dOng xOy dung (xem chi tiêt duOl dày). 

Lài tO cOc khoOn dOu tu dudc ghi nhân khi T6ng Cong ty có quyén nhân khoOn al. 

Hdp dông xây du'ng 

Khi kêt quO thuc hiên hdp dOng xOy dung cO th diidc uOc tinh môt cOch dOng tin cay Va duc 

khOch hang xOc nhân, doanh thu và chi phi lien quan den hdp dOng dudc ghi nhn tu'dng Ci'ng vOl 

phCn cOng viêc da hoàn thành dudc khOch hang xOc nhn trong nOm. 
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Khi kê't qua thuc hiên hdp d'ông xây dung không the' dudc uc tInh môt cthch dáng tin cay, doarih 
thu chi du'dc ghi nhân tudng dudng vi chi phi cta hdp dâng dä phát sinh ma viêc difdc hoàn trá là 
tudng d6i chác chán. 

Doanh thu chu'a thu'c hiên 

Doanh thu chua thu'c hiên chü yê'ij phán ánh giá tn tiCn nhân truc theo các hp dông cho thuê bat 
dông san gii:?a T6ng Cong ty vOi các khách hang cho thai gian thuê trong tudng lai. Ngoài ra, T6ng 
Cong ty ccing ghi nhân doanh thu chua thut hiên döi vai doanh thu dä xuât hóa ddn nhLrng chu'a 
thut hiên dây dü nghia vu cho khách hang theo hØp  d'ông. 

Ngoai tê 

Các nghiêp vu phát sinh bang ngoai tê dudc chuyn d6i theo t' giá tai ngày phát sinh nghiêp vu. S6 
du' các khoàn muc tien tê có g6c ngoai té tal ngày kê't thüc niên do kê toán dudc chuyn d6i theo t' 
giá tai ngày nay. Chênh léch t' giá phát sinh du'dc hach toán vào Báo cáo kê't qua hot dOng kinh 
doanh hcp nhât. 

Dé' phuc vu myc dich hdp nhàt báo cáo tài chinh, tài san và cong nd lien quan den hoat dOng cüa 
Cong ty con tai nuOc ngoài dudc chuyn d61 sang ddn vi den tê cüa báo cáo theo t" giá tai ngày kêt 
thtic niên dO kê' toán. Các khoán thu nhâp và chi phi dudc chuyn d61 theo t' giá blnh quân cüa k'' 
báo cáo tr( khi t' giá nay có biên dng kn trong k", trong trudng hdp do sè áp dung t' giá tal ngày 
phát sinh nghiêp vu. Chênh tech t giá hO'i doái, nê'u có, sè du'dc phân Ioai vào ngu'On vOn chi sO 
hu và du'dc ghi nhân vào khoàn muc "Chênh tech t' giá hO'i doái". Chênh Iêch t giá du'dc ghi nhân 
vao kêt qua hoat dOng kinh doanh ctia k' châ'm dOt hoat dOng tal nu'Oc ngoài cOa COng ty con. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay dudc ghi nhân vào chi phi san xuat, kinh doanh trong nám khi phtht sinh, trO khi 
vOn hoá theo quy dinh cOa Chuâ'n mttc ke' toán Viêt Nam sO' 16 "Chi phi di vay". Theo do, chi phi 
vay lien quan tru'c tiê'p dOn viêc mua, d'âu tu' xây du'ng hoàc san xuOt nh[rng tài san c'ân mt th 
gian tu'dng d5i dài d hoàn thành du'a vào scr dung hoc kinh doanh du'dc cOng vào nguyen giá 
san cho dOn khi tài san do du'dc du'a vào sO' dung hoc kinh doanh. Các khoàn thu nhp phát Si 

tO' vic du tu'tm thai các khoàn vay du'dc ghi giám nguyen giá tài san có lien quan. DO'i vOl kh.en 
vay riêng phuc vu viêc xây dLtng tài san co dinh, bOt dOng san d'âu tu', al vay du'dc vOn hóa k cà 
khi thai gian xây du'ng du'Oi 12 tháng. 

Thuê' 

Thuê' thu nhâp doanh nghiêp the' hiên t6ng giá tn cOa sO thuê phài trâ hin tai và so thuê' hoän al. 

S 6  thuO phái trà hiên tal du'dc tinh du'a trên thu nhâp chiu thue' trong nam. Thu nhp chiu thuê' khàc 
vOl ldi nhuân tru'Oc thuê' du'dc trinh bay trên Báo cáo kOt qua hoat dOng kinh doanh hp nhâ't vi thu 
nhâp chiu thuê' không bao gôm các khoán thu nhâp hay chi phi tinh thue hoc du'c khâ'u trO' trong 
các nàm khác và ngoài ra không bao g'Om các chi tieu khOng chlu thue' hoàc không du'dc khâ'u trO'. 

ThuO thu nhâp hoän al du'dc tinh trên các khoán chênh léch gia giá tn ghi s6 và cd sO tinh thuê' 
thu nhâp cOa các khoàn muc tài san hoc cOng nd trên báo cáo tài chinh hdp nhOt và du'c ghi nhn 
theo phu'dng pháp Bang can dOi kO toán. ThuO thu nhâp hoän al phài trá phài du'dc ghi nhn cho 
tOt cá cthc khoân chênh lêch tam thai cOn tài san thuê' thu nhâp hoãn li chi du'dc ghi nhân khi chác 
chán có dO li nhun tinh thuê' trong tu'dng al d khOu trO' các khoán chênh tech tam thai. 

Thuê' thu nhâp hoOn tai du'dc xác dinh theo thue' suOt du' tInh sè áp dung cho nàm tài san du'c thu 
h'Oi hay nd phâi trá du'dc thanh toán. ThuO thu nhâp hoan al du'dc ghi nhân vào Báo cáo kOt qua 
hoat dOng kinh doanh hdp nhâ't và chi ghi vào vô'n chO sO hcru khi khoán thuê' do có lien quan dOn 
các khoàn muc du'c ghi thàng vào vOn chO sO hi'u. 
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Tài san thuê thu nhâp hoän Iai và nd thuê thu nhâp hoãn Iai phái trã thtdc bà tr1f khi T6ng Cong ty 

có quyéri hdp pháp dê' bO trà' giOa tài san thuê' thu nhâp hin hành vài thuê thu nhp hin hành 

phO nap và khi các tài sOn thuê' thu nhp hoân Iai và nd thuê thu nhâp hoOn li phOl trO lien quan 

ti thuê thu nhâp doanh nghiêp dLtdc quOn l bói ct:ing môt cd quan thuê' và T6ng COng ty có dt,r 

dinh thanh toán thue thu nhâp hiên hành trên cd sà thu'On. 

Vic xOc thnh thuê' thu nhâp cüa T6ng COng ty cn ctt vào các quy dnh hiên hOnh v'ê thue. Tuy 

nhiên, nhcing quy dinh nay thay d6i theo tti'ng thai k' vO viêc xOc dinh sau càng v'ê thuê' thu nhp 

doanh nghiêp tiy thuôc vOo két quO kim tra cOa cd quan thue có thm quy'ên. 

Các loai thuê khOc dLtdc Op dung theo cOc luât thue hiên hành tai Vit Nam. 

4. OIEU CHINH HÔI TO MÔT SO SO LIEU CJA BAO CÁO TAI CHINK HaP NHAT CHO NAM TAI 
CHINK KET THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2018 

COn cii' thea BOo cáo kiO'm toOn sO 584/KTNN-TH ngOy 06 thOng 12 nOm 2019 ciia Km toOn nhà 

nu'Oc v'ê kOt quO kiO'm toOn tai T6ng Cong ty LOp mOy Viêt Nam - CTCP vO cOc cOng ty con cho nOm 

tài chInh kêt thiic ngày 31 thOng 12 nOm 2018, Ban T6ng GiOm d6c T6ng Cong ty dã quyët dlnh 

diCu chinh hiSi tO' mt sO' so lieu ciia bOo cáo tOi chInh hdp nhOt cho nOm tài chmnh kOt thiic ngOy 31 

thOng 12 nOm 2018, Cu thê'nhu'sau: 

Bang can dôi ké toán hdp nhât t?i ngày 31 tháng 12 nám 2018: 

Chi tiêu Ma sO Tru'óc di'êu chinh Diéu chinh hôi tO Trinh bay li 

VND VND VND 

D3u tif nàm gi den ngày dáo hn 123 186.596.863.025 108 .876 .145 186.705.739.170 

Phái thu ngàn hn ca khàch hang 131 4.150.151.699.273 (167.957.778) 4. 149.983 .741.495 

Phâi thu ngàn hn khác 136 506.750.671.363 200 .929.217.666 707.679.889.029 

Hang tOn kho 141 3. 562 .078.426.857 (355.012.455.070) 3.207.065.971.787 

Chi phi trà tru'Oc ngàn han 151 10.845.094.673 425.000. 000 11.270.094.673 

Chi phi trâ truc dOi han 261 170.761.303.245 715. 056. 557 171.476.359.802 

NguOi mua trà tiên truOc ngOn han 312 1.296.752.379.242 (207.661.400.791) 1.089.090.978.451 

ThuO và các khoán phài np Nhà niiOc 313 105 .273 .210 .2 73 27.270.791.107 132 .544 .001.380 

Phâi trâ ngàn han khác 319 446.369.760.449 17.390. 672.992 463.760.433.441 

Ngu'Oi mua trO ten truOc dài han 332 40.111. 665 .93 5 2.294.560.791 42.406.226.726 

Thuê thu nhâp hoan lai phái trà 341 62.781.106.143 (110 .2 94.426) 62.670.811.717 

Ui Ich ca C6 dOng khOng kiê'm soât 429 432.481.078.488 580.468.256 433. 061.546.744 

(Lô) nàm nay 421 b (170.350. 353 .637) 7.232.939.59 1 (163.117 .4 14. 046) 

Báo cáo kêt qua ho?t dông kinh doanh 
tháng 12 nám 2018: 

hdp nhât cho nám tài chInh kêt thOc ngày 31 

Chitiêu Ma so' Trtthc di'êu chinh DFêu chinh h'Oi tO Trinh bay lai 

VND VND VND 

Doanh thu bàn hang Va cung cap dich vu 01 13.362.829.440.849 49. 544.256.565 13.412.373.697.414 

Giá vOn hOng bàn 11 12.688.277.035.593 42.971.675.911 12.731.248.711.504 

Doanh thu hoat dông tài chinh 21 176. 178.862.200 155. 554.642 176.334.416.842 

Chi phi tài chInh 22 397.429.954.79 1 (3.386.708.275) 394.043.246. 516 

- Trong do: Chi phi ìãi vay 23 344.648.783.993 (3.386.708.275) 34 1.262.075.718 

Chi phi quOn l doanh nghiêp 26 601.926.246.342 (394 .509 .100) 601.531.737.242 

T6ng di nhuân kO toán tnfOc thuO 50 (152.935.915.549) 10.509.352.671 (142 .426.562.878) 

Chi phi thue thu nhp doanh nghiêp hiên hành 51 35.592.723.218 2 .806.239.250 38.398.962.468 

Chi phi thue thu nhâp doanh nghiêp hoSn lai 52 1.257.215.092 (110.294.426) 1.146.920.666 

(Là) sau thue cia c6 dOng COng ty me 61 (170.350.353.637) 7.232.939.59 1 (163.117.414.046) 

(Lô) sau thuO ca c6 dông không kigm soàt 62 (19.435.500.222) 580.468.256 (18.855.031.966) 
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Báo cáo Iu'u chuyên tién té hclp nhât cho nám tài chInh kêt thác ngày 31 tháng 12 nám 
2018: 

(Lô) truôc thuê 01 (152.935.915.549) 10.509.352.671 (142.426.562.878) 

(UI) t hoat ông du tLr 05 (113.131.507.950) (155.554.642) (113.287.062.592) 

Chi phi I1i vay 06 344.648.783.993 (3.386.708.275) 341.262.075.718 

Thay d6i các khoân phI thu 09 (960.701.238.782) (197. 327. 873. 116) (1.158.029.111.898) 

Thay 6I hang ton kho 10 (225.330.224.716) 3 55 .012 .455. 070 129.682.230.354 

Thay a61 cac khoãn phài trâ (Không kê' al vay 
11 

phái trá, thuê thu nhâp doanh nghiêp phài nôp) 
339.344.919.683 (163.511.615.151) 175.833.304.532 

Thay d61 chi phi trâ truc 12 1.331.942.367 (1.140.056.557) 191.885 .8 10 

5. TIEN vA CAC KHOAN ThONG DU'ONG TIN 

So cuOi nàm So dâu nàm 

VND VND 

Tin mat 3 .295 .503 .829 7 .738 .489.758 

Tiên gti ngân hang không han 658. 140 .447.941 952.037.756.23 1 

TiOn dng chuyn 41.800.000 

Các khoán tudng ung tiOn (i) 417. 752.0 16.623 1. 156.9 19. 225.6 15 

1.079.229.768.393 2.116.695.471.604 

(i) Các khoân tudng difdng tiên phán ánh giá tn cäc khoàn ti'ên gui có k" han gô'c không qua 3 

tháng ti các ngân hang thung mai. 

24 



- - - - - - - - - - - - - - 
TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM — CTCP MAU sO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH HOP NHAT (Tiê'p theo) 

6. CAC KHOAN DAU TIJ TAI CHfN H 

So cuô'i nàm So dâu nãm 
(Trinh bay lal)  

VND VND 
Giá g6c Giã tr ghi s6 Giá gôc Giá tn ghi s 

a. D'âu tu' nàm giü' den ngày dáo han 

al. Ngàn han 
- Tir git có k' han (I) 

a2. Dài han 
- Trâi phiu 

14.973.000.000 14.973.000.000 186.705.739.170 186.705.739.170 
14.973.000.000 14.973.000.000 186.705.739.170 186.705.739.170 

320.000.000 320.000.000 20.000.000 20.000.000 
320 .000 .000 320.000.000 20.000.000 20.000.000 

(I) Tal ngày 31 tháng 12 nm 2019, các khoán dâu tu' nm giCt dn ngày dáo hn ngn han phàn ánh giá tn các khon ti'ên gi.:ri có k' han ti các ngân 

hang thu'dng mi c6 ph'an vi thai han gôc trên 3 tháng và thai han can Iai không qua 12 tháng. 

So' cuôi nàm So dâu nàm 

VND VND 

b. O'âu til vào cong ty lien két 

Cong ty C6 ph'On Lilama 10 

COng ty c6 ph'On Lilama 18 

COng ty C6 ph3n Lilama 69.1 

COng ty C phOn Lilama 69.3 

COng ty C6 ph3n Tf vOn Thiêt k XOy du'ng vO 
COng nghê Lilama 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 45.3 

COng ty C phOn Lp mOy - Thi nghim Cd diên 

COng ty C6 ph'On Lilama 45.1 

COng ty C6 phOn Lilama 45.4 

COng ty C ph'On Oâu tL( Xây dçtng Lilama 

COng ty C phOn BOt dng san Lllama 

COng ty TNHH TLt vOn ThiOt k CIMAS 

COng ty c6 phOn Lilama 69.2 

COng ty C phOn Lilama 18.1 

GiO g6c 

52.111.309.091 

86.688.820.750 

GiO tn ghi s6 theo 
phLdng phOp 

vOn chO sO hu 

92.739.241.075 

121.604.141.899 

GiO tn hdp I 

50. 735. 700 .000 

72 .668. 387 .500 

GiO gOc GiO tn ghi s theo 
phtfdng phap 

vOn ch sO h0'u 

GiO tn hdp 

28.832.055.556 60.983.979.696 24.288.123.600 

37.785.837.458 44.949.289.666 

1,100,135.974 972.261.447 1.100.135.974 1.009.464.032 

7.002.100.000 19.398.863.168 4 .287 .000 .000 7.002.100.000 19.528.243.032 4 .7 15 .700 .000 

3.907.800.000 10.278.795.937 3.907.800.000 10.394.102.172 

18.908.271.421 15.555.960.661 18.908.271.421 15.561.185.871 

5. 188. 680. 200 5.188.680.200 - 

86.548.866.279 85.743.171.946 86.548.866.279 93,577,865.857 

29.697.241.118 30.112.491.586 29.697.241,118 30.100.802.732 

23.380.334.584 23.425.191.888 

14.629.473.600 48.706.381.190 24. 62 1. 399. 000 

10.200.000.000 11.385.254.986 

357.771.117.847 482.338.197.081 200.562.903.176 253.688.491.760 
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SO cuôi nàm So d'âu nàm 
VND VND 

GiO gOc Dtf phOng GiO gOc Dy' phOng 
c. fYâu tu gop von vào dcln vi khác 

Cong ty C6 ph'On ThLly din Hja Na 85.696.088.606 - 85.696.088.606 

Cong ty c6 ph'On Xi mng SOng Thao 35.716.560.384 - 35.716.560.384 

COng ty C6 ph'ân Ch tao giOn khoan D'u khI 19.799.036.703 19.799.036.703 37.799.036.703 37.799.036.703 

Cong ty C6 phn Xi mng Thàng Long 16.169.971.505 16.169.971.505 

COng ty C6 ph'ân Cd - Diên - Môi tru'ng Lilama 2.863.166.195 - 2.863.166.195 

Cong ty C6 ph'n Phi M9 Trung Vit (Lilama SHB) 2.165.892.592 31.433.020 2.165.892.592 

Cong ty C6 ph'On Xi mng Phti Sdn - 70.500.000.000 

Dy' On Thtiy cIiên Hting Ldi - - 300.000.000 3 00.000.000 

Gop vOn tham gia BOT vOi Tng COng ty XOy du'ng - - 27.150.000 
Thng Long 

162.410.715.985 19.830.469.723 251.237.865.985 38.099.036.703 

NgoOi cOc khoOn dOu tu' vOo cOc cOng ty dà niêm yet trên SO Giao dich Chü'ng khoOn Ha Ni ("HNX") và SO Giao dich ChlThg khoOn thành phô HO ChI Minh 

("HOSE") du'dc xOc dinh giá tn hdp I' theo giá óng cüa tai ngày kêt thic nm tOi chInh, T6ng Cong ty chu'a dOnh giO giO tr hdp I cOa cOc khoOn du tu' tài 

chmnh cOn lai tai ngày két thüc nm tài chInh do cOc quy dinh hiên hành chu'a có hu'Ong dan cy the' vO viéc xOc djnh giO th hdp I cüa cOc khoOn d'Ou tu' tài 

chinh vOo các cong ty chu'a niêm yêt. 
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TONG 
THUYET 

7.  

CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
MINH BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT (Tiêp theo) 

PHAI THU NGAN HN CUA KHACH HANG 

SO' cuO'i nàm 

MAU SO B 09-DN/HN 

SO' dâu nãm 
(Trinh bay Jai) 

VND VND 
Ban QLDA Diên lLtc D'âu khI Song Hu 1 - PVN 2.439.990.381.552 1.636.172.250.267 

Ban diêu hành Di1 an Nhiêt diên Thai Blnh 2 - PVC 482.107.483.291 398.711.959.245 

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS BRN 239 .467 .946 .932 
SDN BHD 
Cong ty C6 phân Xi mang Song Thao 103.202.330.026 116.263.060.588 

Cong ty TNHH Cong nghiêp nàng Doosan Viêt Nam 94.294.959.900 299.610.610.683 

Ban QLDA Oiên kfc D'âu khI Long Phü 1 68.066.520.033 52.785.266.082 

Ban QLDA Nhà may Thüy diên Sdn La 16.129.562.000 54.351.065.910 

Cong ty C6 phân Thép HOa Phtht Dung Qua't 4.168.670.588 80.144.637.881 

COng ty C6 phn Xi mang Xuân Thành 116 .8 10. 0 11.5 16 

COng ty Technopromexport 109 .585 .422 .938 

COng ty TNHH Jurong Engineering 57. 508. 589.893 

Các khoàn phãi thu khách hang khac 584.713.983.690 1.228.040.866.492 

4.032.141.838.012 4.149.983.741.495 

Phái thu khách hang là các ben lien quan 46.206.281.517 29.833.655.410 
(chi tiê't tai Thuyét minh so 39) 

8.  TRA TRUC CHO NGU'cYI BAN NGAN HAN 

SO' cuO'i nàm SO' clâu nàm 
VND VND 

T6ng Cong ty Xây di!ng Bach 05ng 453.752.587.74 1 453.752.587.741 

Cong ty C6 phn Lisemco 60.489.232.148 

Ban £iëu hành Du an Nhà may Diên Vcing Ang 46.71601 1.731 46.716.011.731 rT 

Cong ty C6 phàn Lilama Ha Nôi 35.208.754.102 35.208.754.102 A] 

T6ng COng ty C6 phn Xây lap D'âu khI Viêt Nam 33.768.077.58 1 85.209.720.635 - 

COng ty c6 ph'ân Xây dyjng Minh Anh 23.575.090.441 33.747.660.073 

HAMONJ RESEARCH-COTTRELL 1TALIA S.P.A 160 .673 . 275. 607 

COng ty TNHH ThiIdng mai K9 thuât Vn Hi Phát 112.607.069.608 

T6ng Cong ty Xây dung Ha NÔI - CTCP 20 .677 .022 .29 1 

Các O'i ti.rng khác 239.969.392.053 279.508.502.583 

893.479.145.797 1.228.100.604.371 

Trá tru'äc cho các ben lien quan 66.302.562.333 55.867.167.146 
(chi tiét tai Thuyêt minh so' 39) 

9.  PHAI THU yE CHO VAY NGAN HAN 
SO cuôi nàm So dâu nãm 

VND VND 
Cong ty C6 ph'ân Lisemco 227.646.699.893 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.1 109 .86 1. 383 .422 127.425.130.046 

Cong ty c6 ph'ân Lilama 45.3 25.624.278.455 25.624.278.455 

COng ty C6 phân D'âu tLt Xây dung Lilama 3.621.834.987 

Cong ty c6 ph'ân Du tu' - Xây dyjng Lilama SHB 13.973.308.000 13 .973 .308 .000 

377.105.669.770 170.644.551.488 

Phài thu ye cho vay tt ben lien quan 135.485.661.877 156.671.243.488 
(chi tiêt tai Thuyêt minh sO 39) 
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10. PHAI THU KHAC 

S 6  cuái nàm Si dâu näm 
(TrInh bay lai) 

a. Ngän han 
VND VND 

Phái thu läi cho vay, läi tin giti 207.318.132.096 71. 041.445 .46 1 

Phái thu tiàn khc phuc Si' cô du' n Nhà may Nhiêt 195.102.922.051 195. 102. 922. 051 
Diên VOng Ang 1 (i) 
Tam L1'ng cho nhân viêri 18. 067 .884. 593 60. 2 19 .420. 909 

Phái thu ti'ên quy'ên sü' dung dat tai tôa nhà chung 
cu' 21 tang 

49 .89 1.712 .464 49. 89 1.712 .464 

C'âm cô, k' cu'dc, ks" qu9 ngan han 1.000.000.000 35.734. 358. 329 

Phâi thu v'ê c6 ph'ân hóa 200.000.000 200 .000. 000 

Chi phi den bà giài phóng mat bang tal d an Nhà 
may Ttr K" 

15. 009 .785. 23 2 

Phài thu Dôi cong trInh 162. 379 .853. 654 

K h ác 92.793.630.978 118.100.390.929 

564.374.282.182 707.679.889.029 

b. Dài han 

CCm c6, k cu'c, k2 qu dài han 9.585.300.000 23.60 1.442.532 

9.585.300.000 23.601.442.532 

Phái thu khác các ben lien quan 
(chi tiê't tai Thuyêt minh so 39) 

36.643.086.316 22.485.842.949 

ii 
M 
n 

I 
I 

.1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

n 

I 

(I) Th hiên khoàn phâi thu cOn Iai cho chi phi khac phuc su' cO Rotor ctia dy' an Nhà iá 

Nhiêt diên VOng Ang dôi vOi cht.'j d'âu tu' là Ban Quân l du' an Diên lu'c D'àu khi 'iCing Ai 
Quàng Trach. 

I 
I 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/I1N 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH HOP NHAT (Tiê'p theo) 

11. NcYXAU 

So cuôi nOm So dâu nãm 

- Cong ty C6 phOn Lisemco 

GiO gOc 

428.925,437.147 

GiO tn 

CO th thu hOi 

1. 08 1. 101.960 

VND 
D' phOng 

427.844.335.187 

GIO gOc GIO tn 
có thg thu h'Oi 

VND 

Dy' phOng 

- Ban diOu hOnh DLI n Nhiét diên 260.392.020.104 260.392.020.104 172.218,731.375 105. 703 .988. 860 66.514,742.515 
Thai BInh 2 

- COng ty C6 ph'ân Lilama 45.1 138. 712. 723.371 138. 712. 723 .371 154.498.890.222 12.883.997.222 141.6 14. 893. 000 

- COng ty C ph'ân Xi mng Song Thao 103. 202. 330. 026 103.202.330.026 116.263.060.588 34.878.918.176 81. 384. 142 .4 12 

- COng ty C6 phân Lilama HO Ni 87.928.473.803 87.928.473.803 8 7. 928 .473 .803 3 .618.30 1. 626 84.3 10. 172, 177 

- Cong ty C6 phOn Lilama 45.3 30. 284. 036. 622 30.284.036.622 2 7. 898 .4 16. 296 1.965.848.845 25.932.567.451 

- COng ty C6 phOn DOu tu' XOy thing 25.085.543.998 25.085.543.998 25,085.543.998 1,452.137.2 15 23, 633 .406. 783 
Lilama SHB 

- Cong ty C6 phOn Thiiy diên Hüa Na 20.026.382.739 20.026.382,739 

- COng ty C phOn Thüy diên Song VOng 15. 097. 65 1, 580 15, 097. 65 1. 580 15. 097.65 1. 580 15. 097. 65 1. 580 

- Cong ty TNHH Songsan - Vinashin 11,323.093.592 11.323.093.592 11.323.093.592 11.323.093.592 

- COng ty Technopromexport 109. 585 .422 .938 54. 792. 711.469 54. 792.711. 469 

- Cong ty c6 phOn Xi màng Thanh Liêm 42.208.649.211 29.189.005.862 13.019.643.349 

- Cong ty C6 ph'On SOn xuOt Soda Chu Lal 34. 369, 174. 732 24.037.128.951 10.332.045.781 

- Kamadhenu Ventures Ltd 28.845.370.306 2. 530.0 17. 547 26.3 15. 352. 759 

- Ban di'êu hOnh Dy' On Thüy din DOng Nal 5 13,884.251.578 13.884,251.578 
T6ng Cong ty Song DO 

- COc dOi tu'ng khOc 61.391.120.196 15.049.721.111 46. 34 1. 399. 085 143.927.974.267 38.909,715.363 105.018.258.904 

1.182.368.813.178 16.130.823.071 1.166.237.990.107 983.134.704.486 309.961.771.136 673.172.933.350 

Tal ngOy 31 thOng 12 nOm 2019, T6ng COng ty trIch lap dii' phOng cho cOc khoàn nd xu cOn cl theo dOnh giO khO nOng thu hôi cUa cOc khoOn phOi thu. GiO gôc 

là giO tn cOc khoOn cong nd dO quO han difdc xOc dnh là nd xâu, glO tr cO thê thu hOi c1ia cOc khoOn nç xâu du'dc xOc dinh bang glO gOc cüa cOc khoOn cOng nd 

trCf di giO tr dLt phOng. 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT (Tiêp theo) 

12. HANG TON KHO 

So cuOi nãm 
So dâu nãm 

(TrInh bay Iai) 

Hang mua 
dang di dLrông 

Già gOc 

V ND 
Dif phOng Giá gO'c 

8 .890 .475 .299 

VND 
Di phOng 

Nguyen lieu, vat Fu 23 .111.467 .705 103.261.875.092 2,372,758.284 

Cong cu, dung cu 1.182.774.367 4.5 59.534.247 

Chi phi san xuàt, 
kinh doanh dO dang (i) 

1. 101. 729. 105 .452 3.087.914.231.443 

Thành phm 306 .83 1.250 2 .439 .8 55 .706 

1.126.330.178.774 3.207.065.971.787 2.372.758.284 

(I) Chi phi san xuât, kinh doanh dO dang là chi phi cüa các cong trinh dang trong qua trinh xây 

d Ltng. 

Tai ngày 31 tháng 12 nm 2019, chi phi san xuà't, kinh doanh dO dang chi tit theo các cong trinh 

nhu' sau: 

So' cuOi nàm 
SO' dâu nàm 

(Trinh bay Iai) 
VND VND 

Nhà may Nhiêt diên SOng Hâu 1 566.167.406.819 833.407.747.676 

Nhà may Phàn dam A/U Brunei 199.187.192.949 120 .097 .099 .032 

Nhà may Nhiêt din Thai Blnh 2 54.825.142.768 77. 22 1. 680. 639 

Nhà may Nhiêt diên Long Phii 25 .005 .891.468 102 .321.594 .541 

Cong trinh Xi mng Tan Thang 23. 007. 724. 550 162.066.549.613 

Cong trinh Tram biên áp Long Phtj 17 .408.069 .859 72.653.083.360 

Nhà may Nhiêt diên VOng Ang 1 12. 334.628 .6 10 31.915.230.059 

Cong trinh Xi màng Xuãn Thành 2.063.489.704 71. 169.626 .757 

Nhà may Nhiêt diên Vinh Tan 4 mO rông 8 1.853.825.367 

Nhà may Nhiêt din Barh An Do 215.053.416. 575 

Nhà may Nhiêt diên Duyên Hal 3 139.551.319.739 

Nhà may Bôt giây VNT 19 98. 33 1.004.880 

Các cong trInh khác 201.729. 558 .725 1.082.272.053.205 

1.101.729.105.452 3.087.914.231.443 

30 



TONG çôNG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09 -DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINK HQ'P NHAT (Tiê'p theo) 

13. CHI PHI TRA TRLJàC 

a. Ngàn han 

So cuôi nàm 
So dâu nàm 

(TrInh bay Iai) 
VND VND 

- Cong cu, dung cu xuâ't dàng 112 .471.561 3.081.415.116 

- Chi phi sra ch0a Ion tài san Co dinh 3.053.5 19.315 

- Chi phi trâ trudc ngan han khác 5 .523 .709 .490 5. 135. 160. 242 

b. Dài han 

5.636.181.051 11.270.094.673 

- Nhà tam cong trinh Nha may Phân dam A/U 60. 145. 351. 628 
Brunei 
- Cong cu, dung cu xuât dàng 13 .909. 981.953 62.464.038.338 

- Chi phi thuê dt 8 .655.280 .482 3 1.187.790.378 

- Chi phi trá trudc dài han cOng trinh Nhà may 67 .552 .783 .262 2.316.002.849 
Phân dam A/U Brunei 

- Chi phi tra triiOc dài han cOng trinh Nhà may 6. 101. 539 .6 19 6. 032 .437 .070 
Nhiêt dlên Long Phü 

- Chi phi trâ truOc dài han cOng trInh Nhà may 3.420.199.208 8.825.525.29 1 
Nhit diên SOng Hâu 1 

- Chênh Iêch xthc dinh Iai giá tn doanh nghiêp 1.3 14.647 .443 2.554.042.243 

- Chi phi trâ truOc dOi han khac 22.849.704.034 58. 096. 523 .633 

183.949.487.629 171.476.359.802 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH HOP NHAT (Tiê'p theo) 

14. TANG, GIAM TAI SAN CO DNH HUU HINH 

Nhà cta, 
vat kiê'n trüc 

May móc, 
thiêt bi 

Phu'dng tiên van tâi, 
thiêt bi truyên dn 

Thiêt bu 
dyng cu quán iç 

Khác Tdng 

NGUYEN GIA 

VND VND VND VND VND VND 

So' duf dâu nàm 854.783.428.400 949.381.504.296 715.913.060.342 24.616.016.079 63.131.765.755 2.607.825.774.872 
Tng trong nm 8 14.808.160 15. 188.5 14 .673 1.49 1.608.188 2. 160 .452 .359 115, 500 .000 19.770.883.380 

Mua lal tài san c5 dinh 
thuê tài chInh 

17.845.749.219 5.630.301.8 15 23,476,051.034 

Thanh l, nhfdng ban (55.886.691) (3.993.901.507) (563.762.786) (704.312.516) (104.000.000) (5.421.863.500) 
Giám do thoái von tl cong 
ty con 

(699.8 13.589.048) (749.903.155.637) (388.265.039.886) (15.119.390.202) (24.084.716.702) (1.877.185.891.475) 

Anh hLtOng do chuy&i di 
báo cáo tài chinh 

5 .972 .890 15 .4 29. 588 1. 745 .3 14 23. 147 .792 

SO' du' cuO'i nàm 155.734.733.711 228.534.140.632 334.206.167.673 10.954.511.034 39.058.549.053 768.488.102.103 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

SO' du' dâu näm 380.624.692.696 725.955.061.101 605.994.129.271 23.022.660.119 55.525.122.046 1.791.121.665.233 

Khu hao trong nàm 17.999.705.032 29.574.760.157 24. 744 .29 1. 102 1,085.0 15.637 1.306.923.20 1 74.7 10.695.129 
Mua al tài san c6 dinh 
thuê tài chinh 

8 .681.683 .640 3 .061.789 .540 11.743 .4 73 .180 

Thanh I, nhu'dng ban (52 .2 59. 5 19) (3.989.829.733) (491.973.270) (704.312.516) (104.000.000) (5.342.375.038) 

Giám do thoái vOn ti cOng 
ty con 

(305.257.139.522) (6 12 .487 .704 .207) (340.843.304.932) (14.367.183.254) (18.890.646.257) (1.291.845.978.172) 

Anh hu'dng do chuyn d61 
báo cáo tài chinh 

355.629 32 1.040 109 .083 785. 752 

SO' du cuO'i nàm 93.315.354.3 16 147.734.291.998 292.464.931.711 9.036.289.069 37.837.398.990 580.388.266.084 

GIA TRI CON LI 
Ti ngày dâu nãm 474.158.735.704 223.426.443.195 109.918.931.071 1.593.355.960 7.606.643.709 816.704.109.639 

Ti ngày cuô'i nãm 62.419.379.395 80.799.848.634 41.741.235.962 1.918.221.965 1.221.150.063 188.099.836.019 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CI-JINH HOP NHAT (Tiêp theo) 

Nhu trinh bay tai Thuyêt minh so' 25 và 26, giá tn cOn al tai ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüa cOc 
tài san dLfdc stf dung dê' dam bâo cho các khoàn vay là 81.717.296.625 VND (ngày 31 tháng 12 
näm 2018: 577.141.437.651 VND). 

Nguyen giá cOa tài san c5 dinh hC!u hlnh bao g'Om các tài san d khâu hao hêt nhung van can sü 
dung vol giâ tn là 235.543.857.648 VND (ngày 31 tháng 12 nm 2018: 852.828.290.430 VND). 

15. TANG, GIAM TAI SAN CO 9NH THUE TAI CHfNH 

May móc 
và thiêt bi 

Phu'dng tiên 
van tái 

T6ng 

NGUYEN GIA 
VND VND VND 

So du' dâu nãm 213.466.261.282 54.290.014.996 267.756.276.278 

Thuê tài chInh 
trong nàm 

7 .238 .279 .000 8.672.063.637 15 .9 10. 342. 637 

Chuyn sang tài san c5 
dinh hOu hlnh 

(17.694.950.219) (5.619.801.815) (23.314.752.034) 

Giàm do thoái vOn tai 
cOng ty con 

(179.487.590.063) (44.598.884.090) (224.086.474.153) 

So' du' cuO'i nãm 23.522.000.000 12.743.392.728 36.265.392.728 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
SO' du' clâu nàm 58.855.705.391 21.298.482.338 80.154.187.729 

Khâu hao trong nm 11.874.723.106 4.6 17.064.793 16.49 1.787.899 

Chuyn sang tài san c6 
dinh hiYu hlnh 

(8.681.683.640) (3.06 1.789.540) (11.743.473.180) 

Giám do thothi vOn tal 
cOng ty con 

(57.834.386.538) (17.4 18.564.927) (75. 252 .9 5 1.465) 

SO' du' cudi näm 4.214.358.319 5.435.192.664 9.649.550.983 

GIA TRI CON LAI 
Tai ngày dâu nàm 154.610.555.891 32.991.532.658 187.602.088.549 

Tai ngày cuôi nám 19.307.641.681 7.308.200.064 26.615.841.745 
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167.688.747. 

(110 . 560 .784. 3 I 
57.127.963. 0 

TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNK HO'P NHAT (Tiêp theo) 

16. TANG, ClAM TAI SAN CO DINH VÔ HINH 

Quyên 
sü dung dat 

Ph'ân mêm 
may tinh 

Bàn quyén, 
bang sang ch& 

Tong 

NGUYEN GIA 

So di dâu nàm 

Giàm do thoái von tai 
cong ty con 

VND 

22.415.519.047 

(6.161.662.000) 

VND 

5.194.016.784 

(3 .077.778.600) 

VND 

1.868.910.820 

(1.868 .910. 820) 

VND 

29.478.446.651 

(11.108.351.420) 

So dii' cuOi nàm 16.253.857.047 2.116.238.184 18.370.095.231 

GIA TRI HAO MON LUY KE 

So d dâu nãm 
KhOu hao trong nàm 
Giàm do thoài vOn tai 
cong ty con 

2.174.600.367 
784.49 1.024 

(1.808.590.589) 

1.762.661.207 

(1.762.661.207) 

3.937.261.574 

784.491.024 
(3.571.251.796) 

SO di! cuOi nàm 1.150.500.802 1.150.500.802 

GIA TRI CON LAI 
Tai ngày dâu nàm 22.415.519.047 3.019.416.417 106.249.613 25.541.185.077 

Tai ngày cuOi nàm 16.253.857.047 965.737.382 17.219.594.429 

Nhu trinh bay tai Thuyêt minh sO 25, giá tn cOn ai tai ngày 31 tháng 12 nm 2019 ciia các tài san 

thtdc sü dung d dam bào cho các khoàn vay là 5.656.177.835 VND (ngày 31 tháng 12 nám 2018: 
5.656.177.835 VND). 

17. TANG, GIAM BAT DÔNG SAN DAU TIJ 

Nhà c1ra, 
vat kiê'n truc 

VD 
NGUYEN GIA 
S dii' dâu nàm 

Clam do thoái vOn tai cOng ty con 

So dii' cuOi nm 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
So du dâu nãm 
TrIch khOu hao trong nám 
Clam do thoái vOn tai cOng ty con 
SO dii' cuOi nm 

GIA TRI CON LAI 
Tai ngày dâu nãm 

Tai ngày cuOi nàm  

71.181.945.585 

4.3 13 .7 19. 523 
(43 .0 13 .817. 270) 
32.481.847.838 

96.506.802.298 

24.646.115.682 

Theo quy dinh tal Chuâ'n mi.tc kê' toán Viêt Nam sO 05 - Bat dng san dâu tu, giá tn hp l c!.ia bat 

dông san dâu tu tai ngày 31 tháng 12 nàm 2019 can du'dc trInh bay. Tuy nhiên, TOng COng ty hiên 
chifa xác dnh thfdc giá tr hdp l nay nOn giá tn hdp l cia bOt dông san du tu tal ngày 31 tháng 

12 nàm 2019 chLta dudc trInh bay trên Thuyêt minh báo cáo tài chInh hp nhât. 
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TONG çôNG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THLJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiê'p theo) 

18. CHI PHI XAY DuNG Ca BAN D DANG 

Sô cuôi nãm So' dâu näm 
VND VND 

Dy an Nhà hon hdp cao tang a và lam viêc ti 35.579.511.953 35.570.711.953 
Quân 9, thàr,h ph6 H'ô ChI Minh 

Dy an khu van phông T6ng Cong ty tai du&ng 
vành dai 3 

4.025.382.349 4.025.382.349 

Cal tao rihà xuäng dTêu chuyn nhà may que han 1.167.547.045 1.167.547.045 

D.r a dâu tu xây dung nhà tai Dam Bac Giang - 3.727.813.256 

Khu cong nghiêp Gia Minh - Thtiy Nguyen - 3.521.805.938 

Dy an Nha may chê' tao Thiat bi Lilama 69.3 K' 2.243.489.708 

Cac cOng trInh khac 1.637.691.817 3.325.678.772 

42.410.133.164 53.582.429.021 
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TONG CONG TY iAp MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THLJYET MIMI BAO CÁO TAI CHtNH HO'P NHAT (Tiê'p theo) 

19. PHAI TRA NGLfI BAN NGAN HN 

SO cuô'i nàm So' dâu näm 
VND VND 

Giá tn So có khâ nng Giá tn So' có khO nng 
trá nd trO nd 

Doosan Heavy Industries and Construction Co., Ltd 1.933.239.206.341 1.933.239.206.341 1,926,769,087.016 1.926.769.087.016 
(Du n Nhiêt dién Song Hâu 1) 

Babcock & Wilcox Beijing Co.Ltd 290.633.660.766 290.633.660.766 290.846.386.686 290 .846.386. 686 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 18 203.246.488,561 203.246.488.561 

Lien doanh Tap oàn Toshiba và Tap oàn Sojitz 191.760.883.723 191.760.883.723 190,564,768.367 190.564.768.367 

Viên nghiên c1ru cd khI (NA RIME) 120.926.636.101 120.926.636.101 62.852.528.667 62 .8 52. 528. 667 

Cong ty C6 phn Xây Ip &1&ng ô'ng B chira Dâu khI 101.082.402.954 101.082.402.954 84.096.835.815 84.096.835.8 15 

Các d6i tu'dng khác 1.086.968.495.437 1.086.968.495.437 1.715.022.556.485 1.7 15.022.556.485 

3.927.857.773.883 3.927.857.773.883 4.270.152.163.036 4.270.152.163.036 

Phái trá ngu'äi ban là các ben lien quan 
(chi tiêt tai Thuyêt minh so' 39) 346.287.799.485 346.287.799.485 24.583.047.012 24.583.047.012 

THUEVA CAC KHOAN PHAI THU/PHAI NOP NHA NU'cfYC 

Bu trCt vi sO' 
SO' dâu nàm 

phái flop 
So' dã flOp thta 

trong nàm 
Giám do thoái vOn 

tai cOng ty con 
So' cudi näm 

VND VND VND VND VND 
a. Các khoán phái thu 
Thuê' giá tn gia tng dâu ra 5.691.385.49 1 64.640.997 12.269.611.086 50.647.040 17.845.708.540 
Thuê'xu&, nhâp khâ'u 1.743.892.8 12 13.519.246.339 13.519.246.339 1.743.892.8 12 
Thuê'thu nhâp doanh nghip 2 2.293.973.233 14.078.646.027 8.006.965.897 103.115.787 16.119.177.316 
Thuê'thu nhp cá nhân - 37.647.357 37.647.357 
Thuê' nhà dat, ti'ên thuê t 17.5 59.946.589 17. 559 .946. 589 
Thuê' bOo v mOi trung vO cOc oai 
thuê' khthc 

11. 286 .984 4.000.000 3.000.000 10. 286 .984 

COng 47.300.485.109 27.666.533.363 33.836.470.679 17.713.709.416 35.756.713.009 
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TONG çôNG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HP NHAT (Tiëp theo) 

Sô d'âu näm 
(TrInh bay Iai) 

- - 

So phài nôp 
trong nàm 

- - - 

So cia nôp 
trong nàm 

- -.. 

Giám do thoái von 
tai cong ty con 

= 

MAU SO B 09-DN/HN 

So cuô'i nm 

VND VND VND VND VND 

b. Các khoán phái nôp 
Thuêgi tn gia tng 81.280.997.597 180.729.044.7 34 2 11.986.444.084 37.430.383.608 12. 593 .2 14. 639 

Thuêxut, nhâp khu 1.528.500.7 39 1.5 28.500.739 

Thuêthu nhâp doanh nghiêp 21.541.948.924 10.490.043.3 54 14.006.407.790 17 .7 12 .401. 269 313.183.219 

Thuêthu nhâp c nhân 7.488.175.200 9.617.999.341 8.335.689.390 7 .940 .05 1.020 830.434.131 

Thuê' nhà dat, tin thuê dt 1.4 15. 396 .7 54 5. 584. 249 .836 5.562.257.9 17 5 17. 072. 133 920 .3 16. 540 

Thuê bâo ye môi trudng Va các oai 
thuê' khác 

293.637.043 2 1.776.279.669 20 .242 .068.207 1.827.848.505 

PhI, Iê phi Va cthc khoán phái nôp 20. 523 .845 .862 5 53 .9 12. 746 19 .969 .933. 116 

Cong 132.544.001.380  229.726.117.673 262.215.280.873  83.569.841.146  16.484.997.034 

= 
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9 17.5 58. 342 

1.038.805.124 

4.838.722.838 

a. Ngän han 

Doanh thu cho thuê mt bang nhân truOc 

Ldi nhun chua thifc hiên khi bàn hang cho 
cOng ty lien kêt 

16.884.282.804 87.204.078.599 

b. Dài han 

Doanh thu cho thuO mat bang nhn truOc 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiëp theo) 

21.  NG1YI MUA TRA TIEN TRLIOC NGAN HAN 

So cuôi näm So clâu nãm 
(Trinh bay Ii) 

ThysenKrupp Industrial 

Cong ty TNHH Cong nghip nng Doosan Viêt Nam 

Chi nhánh Ban Quàn l' D/ An Khi Dông Nam B - 
T6ng cong ty khi Vit Nam - CTCP 

VND 
226.290.535.362 

113.928.726.042 

62.885.910.137 

VND 
242.292.352.186 

28.847.781.261 

Chi nhánh T6ng COng ty CP Dch vu K thuât D'âu 40.621.122.445 78.509.402.896 
KhI Viêt Nam - Ban du an Nhiêt diên Long Phü 1 

Ban quân l Dif an O'âu tt.t Xây dung truc thuôc SO 146.428.561.000 
Y tê' tinh Kiên Giang 

Cong ty c6 phân Xi mng Tan Thng - 51.427.679.655 

Hitachi Mitsubishi Hydro Corporation - 59.089.783.038 

D61 tung khác 87.042.434.236 482.495.418.415 

530.768.728.222 1.089.090.978.451 

22.  CHI PHI PHAI TRA NGAN HN 

So' cuôi nãm So dâu nàm 
VND VND 

Du an Nha may Nhiêt dlên Song Hâu 1 - PVN 479.548.749.238 616.877.756.460 

an Nhà may Nhiêt diên VOng Ang 1 113.667.365.179 115.594.140.454 

Du an Nhà may Nhit diên Thai Binh 2 82.419.189.627 16.669.937.307 

an Xi màng Tan Thng 12.427. 544.47 1 

Du an Nhà may Phân m A/U Brunei 65.674.187.212 8.366.669.550 

Di1 an Nhà may Nhiêt diên Long Phü - 7.937.324.462 

Chi phi läi vay, lãi trái phiê'u 16.411.037.336 28.339.280.570 

DV an Nhà may Nhiêt diên Vinh Tan 4 1.916.088.883 65.841.006.852 

Df an Xi mng Xuân Thành - 46.344.305.833 

Dt.t an Nhà may Thüy din Sdn La 16.912.136.965 15.016.333.932 

Các dôi tudng khác 160.959.731.565 161.366.721.370 

949.936.030.476 1.082.353.476.790 

23.  DOANH THU CHU'A THU'C HIEN 

So cuOi nàm SO dâu nàm 
VND VND 

1.956.363.466 4.838.722.838 

16.884.282.804 87.204.078.599 
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TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 

THUYET MINH BAO cAo TAI CHNH HOP NHAT (Tiêp theo) 

24. PHAI TRA KHAC 

a. Ngàn han 

So cuôi nãm S6  dâu nàm 
(TrInh bay lai) 

VND VND 

Kinh phi cong doàn 3.240.844,566 9.165.352.740 

Báo him x hôi, y tê, that nghiêp 21.151.727.106 59.099.961.499 

Phái trã tam Cing cho nhàn viên 46.360.060.683 57.628.751.575 

Phái trã tiên thuê' giá tn gia tng d'âu vào d khau 
trü' (I) 

17.390.672.992 17.390.672.992 

Lãi vay phái trO 3.729.554.667 

Läi chäm nôp ti'ên bâo higm 21.459.721.864 

Phái trà v'ê c6 ph'ân hóa 200.000.000 10.636.293.980 

Phâi trã kho bac Nba niOc 30.719.805.800 

Nhân rng tru'dc tiên chuyn nhu'dng c6 ph'ân 51.919.158.500 

Phái tra ôi cong trinh 94.000.607.7 10 

Phái trã khác 23.074.806.952 108.010.552.114 

111.418.112.299 463.760.433.441 

Phái trá khác ngàn han là các ben lien quan 
(chi tiêt tai Thuyêt minh S6  39) 

b. Dài han 

1.065.029.229 284.562.728 

Nhân k qu, k cuc dài han 918.582.854 4.221.309.258 

Cong 918.582.854 4.221.309.258 

Phái trâ khác dài han là các ben lien quan 
(chi tiët tai Thuyêt minh so 39) 

375.240.000 

(I) Thg hiên sO' tiên phâi trO thué' d'âu ra tu'dng üng vOi thuê' giá tn ra tng d'Ou vào ã khâu trti' 

trong qua trinh xr l su' cO Rotor t6 may sO 1 Nba may Nhiêt Diên VUng Ang tu'dng tng vOl 
sO' ti'ên xü' I' su' cO cOn lai sè dudc thanh toán. 
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SO dâu nàm Trong nàm 

Giá tn 
VND 

So có khâ n8ng 
tre nd 

T3ng Giám 
VND 

Giem do thoái vOn 
tai Cong ty con 

Vay ngn han 3,255.100.789,402 3.255.100.789.402 4.157.999.643.5 14 3,790,369,349.02 5 2 .3 24.7 54.3 77 .6 39 

- Vayngânhàng (I) 3.222.394.153.543 3.222.394.153,543 4.157.999.643,514 3,790,369,349.025 2,292,047,741.780 

- Vaydô'itu'dng khác 32,706,635.859 32.706.635.859 32.706.635.859 

Vaydài han dOn han Ira 
(xem ThuyOt minh sO 26) 

28. 342 .987.003 28.342.987,003 6.519.961.788 16.275.322.890 17.515. 125 .901 

Nd thuO tel chinh dài han 
dOn han tra 
(xem ThuyOt minh sO 26) 

45. 121. 166 .496 45.12 1.166,496 18.920.217.407 28.771.502,789 30 .422 .9 59 .7 18 

3.328.564.942.901 3.328.564.942.901 4.183.439.822.709 3.835.416.174.704 2.372.692.463.258 

So cuOl nàm 
VND 

Giá tn SO có khe nang 
tre fl 

1.303.896.127.648 1.303.896.127.648 

1.297.976.706.252 

1.297.976.706,252 

1.297.976.706.252 

1.297.976.706.252 

1,072,500.000 

4. 846 .92 1. 396 

1. 072 .5 00 .000 

4.846.921.396 

- Ngân hang NOng nghiêp và Phát trin nOng thOn - Chi nhánh Dà NOng 

- Ngân hang NOng nghiêp và Phát trin nOng thôn Viêt Nam - Chi nhánh 
Lang Ha 
- Ngân hang TMCP Tiên phong 

- Ngân hang TMCP Ngoai thu'dng Viêt Nam - Chi nhánh Ha Ni 

COng ty CO phOn Lilama 7 

Cong ty CO phOn Lilama 10 

COng ty CO hOn Lilama 10 

Lilama 10 

- - - - - = = = = = =,. = = = = = = = 
TONG CONG TV LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HO'P NHAT (Tiê'p theo) 

25. VAY vA Ncr THUE TAI CHINH NGAN HAN 

(I) Chi tiê't sO' du' tIên vay ngn hn T6ng COng ty và các cOng ty con theo ngân hang nhu' sau: 

Ngân hang 

- Ngen hang TMCP D'âu Ii! Va Phát trié'n Vit Nam - Chi nhánh SO giao dch 1 

- Ngin hang TMCP D8u ti và Phet trign Viêt Nam - Chi nhthnh Thai Ha 

- Ngân hang TMCPTiên Phong - Chi nhánh ThOng tong 

- Ngân hang TMCP Sal Gàn - Ha Ni, Hôi SO 

- Ngân hang TMCP Báo Viêt - Chi nhánh SO giao dich 

Ngân hang TMCP D'âu tu' và Phãt trin Viêt Nam - Chi nhánh Ninh Binh 

- Ngân hang TMCP Quân dôi - Chi nhánh Ninh Binh 

- Ngân hang TMCPCông Thitdng Viêt Nam - Chi nhánh Sam Sdn 

- Ngán hang TMCP DOu tif và Phát tnin Viêt Nam - Chi nhánh Bim Sdn 

- Ngân hang TMCP Hang Hei - Thành phO Dà Ning 

Cong ty vay 

T6ng COng ty lap may Viêt Nam - CTCP 

T6ng COng ty lap may Viêt Nam - CTCP 

T6ng Cong ty lap may Viêt Nam - CTCP 

TOng Cong ty lap may Vit Nam - CTCP 

TOng Cong ty lap may Viêt Nam - CTCP 

COng ty CO ph'ân Cd khi lap may Lilama 

COng ty CO ph8n Cd khi lap may Lilama 

Cong ty CO phOn Lilama 5 

Cong ty CO phOn Lilama 5 

COng ty CO phân Lilama 7  

SO cuôi nOm 
VND 

7 15.673.063.583 

8. 646 .000. 000 

149.888.889.5 76 

87,585,222.780 

29.483069.147 

43.828.526,9 14 

185.007.045,168 

41. 121.6 19. 671 

36.743.269,4 13 

Sô'dâu nàni 
VND 

535. 166. 287, 243 

26.584.794.795 

3 6. 545. 829, 892 

35.978.721.863 

80.623.514.844 

41,938.3 12 .073 

45. 243 .902. 806 

195.256.773.862 

36. 386. 770.211 

35,860.7 77,676 

58. 126 .400. 010 

43.194.351.397 

58.478.968.986  

Tài san dam báo 

NguOn thu tL d an 

Tin chOp 

TIn chOp 

Tin chap 

Tin chOp 

Tel sen cO dinh 

Tài san cO dinh 

Tel sen cO dinh 

Tài san cO dinh 

Tel sen cO dinh, 
quyOn s( dung dOt 

Tài sen cO dinh, 
quy'On st dung dOt 

Tin chOp 

Tin chOp 

Tin chOp 

LOi suât 

The nOi 

The n61 

The nOl 

The nOl 

Thã n6i 

The nOl 

The nOi 

Tha nOi 

The nOl 

The nOl 

The nOl 

Thâ nOl 

The nOi 

The nOi 
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COng ty Ci phin Lilama 18 Thi nil 
COng ty Ci phin Lilama 18 Thi nil 

COng ty Ci phin Lilama 18 Thi nil 
COng ty Ci phin Lilama 69.1 Thi nii 

Cong ty Ci phin Lilama 69.1 Thi nil 
COng ty Ci phin Lilama 69.1 Thi nil 
Cong ty Ci phin Lilama 69,1 Thi nil 
Cong ty C phin Lilama 69.1 Thi nil 
Cong ty Ci phin Lilarna 69.1 Thi nil 
COng ty Ci phin Lilama 69.3 Thi nil 

COng ty C6 phin Lilama 69.3 Thi nil 
COng ty Ci phin Lisemco Thi nil 
Cong ty Ci phin Lisemco Thi nil 
COng ty Ci phin Lisemco Thi nil 

Cong ty Ci ph'in Lilama 18 Thi nil 

COng ty Ci phin Lisemco Thi nil 

Cong ty vay Lii suit 

Thi nil 

So cuOi nim 
VND 

- Ngin hang TMCP D'iu tu' vi Phit trim Vit Nam - Chi nhinh Nam Hi Nôi COng ty Ci phin Lflama 10 

TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO cAo TAI CI-1iNH HOP NHAT (Tiêp theo) 

Ngân hang 

- Ngin hing TMCP Diu tu' vi Phit trim Viêt Nam - Chi nhinh Thinh phi 
Hi Chi Minh 
- Ngin hang TMCP Diu tu' vi Phit trii'n Viêt Nam - Chi nhinh Ding Nal 
- Ngin hing TMCP Ngoai thu'dng Viêt Nam - Chi nhinh Thinh phi Hi Chi 
Minh 
- Ngin hing TMCP COng thu'dng Viêt Nam - Chi nhinh Thi Thiêm 
- Ngin hang TMCP Cong thu'ccng Viêt Nam - Chi nhinh Bic Ninh 

- Ngin hang TMCP Diu tiI vi phit trim Vlt Nam - Chi nhinh Bic Ninh 
- Ngin hing TMCP BLfU Diên - Lien Viêt - Chi nhinh Bic Ninh 
- Ngin hing TMCP Ngoai thu'dng - Chi nhinh Bic Ninh 
- Ngin hang PVcombank - Chi nhinh Bic Ninh 

- Ngin hing TMCP lien Phong - Chi nhinh Thing Long 
- Ngin hang TMCP COng thu'dng Viêt Nam - Clii nhirih Hil Difdng 
- Ngin hing TMCP D'iu tu' vi Phit trim Viêt Nam - Chi nhinh Hil Du'dng 

- Ngin hing TMCP OSu tu' vi Phit trim Viêt Nam - Chi nhinli Hii Phing 
- Ngin hing TMCP Viêt Nam thnh vitdng - Chi nhinh Hil Pliing 

- Ngin hing TMCP An Binh - Chi nhinh Hii Phing 

- Ngin hing TMCP K thitdng Viêt Nam - Chi nhinh Hil Phing  

MAU SO B 09-DN/HN 

Til sin dim bio 

Phu'dng tin van tii, quyin sI 
dung dat vi til sin trên dit 

Guy tO ci gii 

Giây tO có gli 
Tii sin ci dinh, 

guy tO ci gii 
Tài sin ci dinh, guy tO ci gli 

Quyin sf dung dit, 
may móc thiêt bi 

Tim giii ngin hing 
Tin chip 
Tin chip 
Tin chip 
Tin chap 

Tii sin ci dinh 
Til sin cô' dinh 

Tim, dông sin, bit dông sin 
NguOn thu ti.r du' in 

Nguin thu ti' d in, 
tii sin ci dinh 

Nguin thu tf di in 

Sô'dâu nim 
VND 

61.985.013.787 

171.766.857.319 

320.050.510.956 
127.522.527.36 1 

2 10 .9 14. 571. 762 
115 .46 1.809, 355 

99.900.904.208 
11.787.972.808 

45.300.407.178 
38 .480 .575 .006 

7 5.346.583.238 
2 54.118.687.999 
141.2 17 .6 59 .834 

96 .4 27 .255 .498 
48.726.360.2 14 

158.389.886.806 

15.611.164.556 

26. VAY vA NY THUE TAI CHtNH DAI HAN 

 

1.297.976.706.252 3.222.394.153.543  

 

So' dâu nim Trong nim 

 

So' cuôi nim 
VND VND VND 

Gli tn Si có khi ning Ting Gum Gum do thou yin Gli tn Si có khi ning 
tn nd tal Cong ty con tn nd 

Vay dii han 22.41 0. 349 . 949 22 .4 10. 349 .949 2. 108.5 30. 33 1 6. 5 19 .96 1.788 17.373.293.492 625.625.000 625. 625 .000 

- Vayngân hang 22,233,959.673 22.233.959.673 2.108.530.331 6.519.961.788 17.196.903.216 625.625.000 625.625.000 

- Vaydiitu'dng khác 176.390.276 176.390.276 176.390.276 

Nd thuê tii chinh dii han 45 .9 19 .824 .8 17 45.919.824,817 13.237.531.200 18.920,2 17,407 33.704.558.503 6.532.580.107 6.532.580.107 

Tril phiiu phát hinh 385.513, 58 1.824 385.513. 58 1. 824 4 .486.4 18. 176 390 .000.000.000 

453.843.756.590 453.843.756.590 19.832.479.707 415.440.179.195 51.077.851.995 7.158.205. 107 7. 158.205. 107 
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TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP MAU so B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H HOP NHAT (Tiêp theo) 

Các khoán vay, nd thuê tài chInh dài han và trái phiêu phát hành duc hoàn trá theo llch  biu sau: 

So cu6i nàm Sô dâu näm 
VND VND 

Trong vông môt nm 5.919.421.396 73 .464. 153 .499 

Trong nm thit hal 4.399.706.396 140.548. 122. 584 

nàm th ba dn nàm thü nm 2.758.498.711 3 13. 209. 762. 940 

Sau nm nm 85.871. 066 

13.077.626.503 527.307.910.089 

Tr: S6  phái trá trong yang 12 tháng 
(&rc trinh bay a ph'ân vay và n thuê tài chInh 
ngn han) 

5.919.421.396 73.464.153.499 

Sô phãi trà sau 12 tháng 7.158.205.107 453.843.756.590 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAli so B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH HO'P NHAT (Tiêp theo) 

27. VONCHCJSÔ'HU'U 

Thay 6i trong von chU sà hau: 

Von gop VOn khác Chênh lêch Chênh lêch Qudâuti! Qu khácthuôc Lcii nhuân LilchcdOng Tdng 
cOa chO sO hu cüa chO sO hiiu dánh giá al t giá hO'i doái phát triên vOn chü sO hü'u sau thuê khOng kigin soát 

tàisán chi!a phân phOi 

VND VND VND VND VND VND VND VND VND 

SO di! dâu nàm tri!Oc 797,261,040.000 17.482.549,230 437.057.628 198. 502, 105 .007 7.802.181.990 365.8 10, 127 .576 534.968.065.842 1,922,263,127.273 

(Li) trong nSm (trinh bay lai) (163,117 .414. 046) (18.855,031.966) (181.972.446012) 

Chénh léch t giá do chuyin d61 
dOng t16n bdo cáo 

- (5.981,346.488) (5. 98 1. 346. 488) 

Cong ty con tOng vOn trong nOm 441,090,000 441.090. 000 

COng ty con giàm vOn trong nOm (8.960.000.000) (8.960.000.000) 

Thay dii tOi sOn thuOn khi cOng ty 
con tOng vOn (78.870.647) 78 .870 .647 

Thay dii do thoOi vOn tai cOng ty con - (51.961.812,704) (1,167.970.849) (287.571.910) 54.40 1.552,445 (58.073,801,096) (57,089.604.314) 

PhOn phOi ldi nhuOn 28,108,986.875 9 6. 397. 3 97 (28.205,384.272) 

Trich Qu lIen thuOng, phOc di (14,878.9 11.069) (5.706792680) (20.585703749) 
Chia ci tüc bOng tiOn (47.8 35, 662. 400) (10.824,083.967) (58,659.7 46.367) 

Dêu dm1 khOc 154,772.149 (6. 770 .0 36) 148.002.113 

SO' di! d'âu nOm nay 
(trinh bOy li) 

797 .261.040.000 17.482.549.230 (51.524.755.076) (5.981.346.488) 225,443,121.033 7.611.007.477 166.250.209.736 433,061,546.744 1.589.603.372.656 

(LO) trong nOm (84.394.151.990) (1.756.694,915) (86.150.846.905) 

Chinh léch t giá do chuyin dii 
dOng tiOn bOo cáo 

63.788, 3 50 63,788.350 

PhOn phOl Idi nhuOn (I) 15.629.795.329 13.318,830 (15.643,114.159) 

Trich Qu khen thuOng, phOc li (I) (14.047.560.591) (4. 769, 634. 2 86) (18.817.194.877) 

Chia ci tc bOng tiOn (ii) (31.890.441.600) (6.383.200.000) (38.273.641,600) 

Thay dii do thoOi vOn tai cOng ty 
con, cOng ty liOn lOt 

- (15.787,925.000) 19,150.433,994 (180.055.469.583) (7.606,035.456) 218,074,847.029 (351.667.731.619) (317.891,880,635) 

PhOn loai al 8 18 .359. 830 (8 18,359.830) 

GiOrn khOc (72.468.838) 5 1.053.065 (21.415.773) 

So di! cuO'i nOm nay 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. 216 

(I) Phân phô'i lci nhuân và trIch Qu? khen thung, phi.'ic di trong nm là ph'ân trIch các qu9 thea Nghj quyê't Di hi döng c6 dông cia Cong ty me Tng 
Cong ty và các cong ty con t lçi nhun nm 2018. 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiêp theo) 

(ii) Chia c6 tCrc bang tiên mt tai Cong ty me T6ng Cong ty ghi giàm vào cci nhun chu'a phân phôi trên boo cáo tài chInh hçcp nhâ't là c6 tc nm 2018 
dLtdc chia theo Ngh! quyêt so 334/NQ-HDQT ngày 30 thông 10 nm 2019 cüa Hôi d'ông Quán tn T6ng Cong ty. C6 tüc du'cic chi trá theo t' lê 4% 

bang tién tô nguôn cci nhuân chua phân phô'i tai ngày 31 thông 12 nm 2018 trên bOo cáo tài chInh riêng cta cong ty m. Chia c tic ti cOc cOng 

ty con là c6 tOc bang tiën du'dc chia theo cOc Nghi quyê't cOa Hi dOng Quàn tn cOc cong ty con. 

C 6  phiêu So' cuôi nàm So dâu nàm 

SO kfdng c phiê'u dà ban ra cong chiing 79 .726. 104 79 .7 26. 104 

C6 phiê'u ph6 thông 79.726.104 79.726.104 

SO krccng c6 phiêu dang kiu hành 79 .7 26. 104 79 .726. 104 

Co phiê'u ph6 thông 79.726.104 79.726.104 

C6 phiu ph6 thông có mênh giá 10,000 VND/c6 phiêu. 

Von diéu Iê 

Theo GiOy cht(ng nhân dOng k doanh nghiêp thay d61 lan 2 ngày 06 thông 4 nOm 2016 do SO Kê' hoach và D'âu tLt thành phO' Ha Nôi cap, vOn diêu lê cüa 
T6ng Cong ty là 797.261.040.000 VND. Tai ngày 31 thông 12 nOm 2019, von di'êu lé dã dudc các c6 dOng gop dü nhu'sau: 

So cuô'i näm SO dâu näm 
Co dOng VOn äã gop S6  Iu'dng % VOn dä gop SO Iiidng % 

VND c6 phiê'u VND C6 phiêu 

Bô XOy du'ng 780.324.040.000 78.032.404 97,88 780.324.040.000 78.032.404 97,88 

COc c6 dOng khOc 16.937.000.000 1.693.700 2,12 16.937.000.000 1.693.700 2,12 

Cong 797.261.040.000 79.726.104 100 797.261.040.000 79.726.104 100 

Theo Quyê't dinh sO 593/QO-SGDHN ngày 09 thông 8 nOm 2017 và Thông bOo sO 1031/TB-SGDHN ngày 09 thông 8 nm 2017 cUa SO Giao dch chüng 

khoOn Ha NÔi, c6 phiê'u cüa T6ng Cong ty Lp mOy Viêt Nam - CTCP dLrdc giao dich trên thi trtRcng UPC0M (thuôc SO Giao dich chtrng khoôn Ha NOi) vOl ma 

chirng khoOn là LLM, sO lLtdng chi.fng khoOn dng k giao dich là 79.726.104 c6 phiê'u, mênh giO 10.000 VND/c6 phiê'u, giO tn chttng khoOn dOng k' giao dch 
là 797.261.040.000 VND, ngày giao dich d'Ou tiên là ngày 16 thông 8 nOm 2017. 
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TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP MAU SO B 09-DN/HN 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH HOP NHAT (Têp theo) 

28. KHOAN MUC N GOAl BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT 

Ngoai tê các Ioai 

So cu6i nàm So dâu nàm 

Do a M9 (USD) 22.830.595,08 44.352.545,94 

Euro (EUR) 6.452,02 22.417,03 

Yen Nhât (JPY) - 5.109,00 

Dông RUB (RUB) - 39,17 

DO a Bruriei (BND) 238.005,42 314.630,89 

29. BO PHAN THEO LNH VUC KINH DOANH vA BÔ PHAN THEO KHU VUC DIA Lv 

Bô phân theo Iinh vu'c kinh doanh 

Trorig nm, hoat dông chü yêu cOa T6ng COng ty và các Cong ty con là thi cong lap dt thiêt bi may 

móc, xay ditng cOng trinh. Do dO, T6ng Cong ty không trinh bay báo cáo bô phn theo linh vuc kinh 

doanh. Doanh thu, giá vOn dà dudc trinh bay chi tiêt theo doanh thu và gith vOn bàn hang và cung 

cap dich vu tai Thuyêt minh sO 30 và Thuyêt minh sO 31. 

Bô phân theo khu vu'c dia ly 

T6ng COng ty chi có môt cong ty con là Cong ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD hot dOng 

ngoài lãnh th6 Viêt Nam (cOng ty con nay dudc thành lap tai Brunei d thut hiên du an Nhà may 

PhOn dam A/U Brunei) vOi doanh thu nám 2019 là 508.262.178.946 VND, chiê'm t' lê 7% t6ng 

doanh thu hdp nhàt cOa T6ng Cong ty, các cong ty con khác và T6ng COng ty dêu hoat dng trên 

lOnh th6 Viêt Nam. Do do, T6ng Cong ty không trinh bay báo cáo bô phOn theo khu vuc dia l. 

30. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DCH VIJ 

N5m nay Nàm truóc 
(Trinh bay Ii) 

T6ng doanh thu ban hang vâ cung cap dich vu 
Trong do:  

Doanh thu hdp cThng xây lap, chd tao thiêt bi 

Doanh thu bàn hang hóa 

Doanh thu cung cp dich vu 

Doanh thu hoat dông khác 

V ND 
7.041.806.938.252 

6. 885. 299. 073. 749 

34.178.875.293 

122. 328. 989. 2 10 

VND 
13.412.373.697.414 TE 

13.183.572.138.475 

180.678.360.850 

45. 727. 395. 551 

2.395 .802. 538 

Doanh thu thuân ye ban hang và cung cap 7.041.806.938.252 13.412.373.697.414 
dich vu 

Doanh thu vol các ben lien quan 
(chi tiét tal Thuyêt minh so 39) 

119.259.679.783 6.797.347.401 

    

31. GIA VON HANG BAN VA DICH VU CUNG CAP 

 

Nàm nay Nàm truOc 
(Trinh bay Iai)  

Giá vOn hoat dông xây lap, chê' tao thiê't bi 

Giá von hang bàn 

Giá vOn d!ch  vu dã cung cap 

Giá vOn hoat dng khác 

VND VND 
6.486.101.936.485 12.530.872.313.345 

31.436.208.497 168.813.083.573 

112.245.663.078 29.745.571.904 

1.817.742.682 

Cong 6.629.783.808.060 12.731.248.711.504 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT (Tiêp theo) 

32.  CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 

Nàm nay Nàm tru'óc 
(Trinh bay lal) 

VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vat lieu 929.664.422.070 2.308.917.682.825 

Chi phi nhân cong 1.006.240.839.907 1.567.299.025.284 

Chi phi khâu hao tài san cO dinh, bOt dông san du 
tu' và phOn b6 ldi the thudng mai 

98.639.590.740 209.626.036.618 

Chi phi dV  phOng 536.727.081.639 324.536.705.462 

Chi phi dlch  vu mua ngoài 1.189.507.859.886 1.327.833.607.111 

Chi phi thuê thOu phu 3.724.772.769.834 6.700.613.503.896 

Chi phi khác 111.835.771.144 159.102.563.727 

7.597.388.335.220 12.597.929.124.923 

33.  DOANH THU HOAT DÔNG TAI CHiN H 

Nàm nay Nãmtru'äc 
(Trinh bay lal) 

VND VND 

Läi tiCn g1t1, al cho vay, trái phiê'u 65.861.655.174 52. 242. 050. 549 

LOi chuyn nhudng c ph'Ori (i) 390. 150 .385 .3 18 64.960.576.521 

Lài chênh tech t' giO 27 .9 53 .8 18. 32 1 58.496.732.922 

c6 tttc, ldi nhuan dudc chia 840. 011.940 

Doanh thu boat dông tài chInh khác 204.964.384 635 .056. 850 

Cong 485.010.835.137 176.334.416.842 

(I) Bao gôm Ii tO chuyn nhu'dng c6 ph'On các cOng ty con và cong ty lien kê't trong nàm Va 

khoàn tiën thanh toán thü hat tCf Hdp dông chuyé'n nhudng c6 phân Cong ty Cô' phOn 1et 

diên VOng Ang II ("VAPCO") vói s6 tini 4.455.328,10 USD. Theo Hp dng chuyn nhg 

c6 ph'àn so 09/2011/HDCN/REE-LILAMA k ngày 28 tháng 9 nàm 2011 giOa T6ng CO( 

và Cong ty c6 ph'àn Cd diên lanh ("REE"), khoàri tharih toán thtt hal cO Di'êu kin tiiJ 

toán khi và chi khi các diéu kiên hoàn tat giao dich dudc dàp trng bao gm viêc k kê') 

Hdp dông BOT bat VAPCO và càc c6 dOng cOa VAPCO và (2) Hdp dOng mua bàn diên (PA)  
bài VAPCO. Câc di'êu kiên hoàn tt giao dich nay dO dtfdc dáp irng trong nOm và T6ng Cong 

ty dO nhân duc khoàn thanh toán nay tO REE. 

Ngoài ra, doanh thu tài chInh hp nhat cüa Töng Cong ty bao göm khoàng 209 t VND là 

lOi tO giao dich thoài v6n tai COng ty c6 ph'On Lisemco ("Lisemco" - truc dày là cong ty 

con cia T6ng Cong ty) nhu'ng chua bao gOm kê't qua hoat dng kinh doanh cüa Lisemco tü 

ngày 01 thàng 01 nOm 2019 den rigày 26 thàng 02 nOm 2019 (ngày Tng Cong ty thoâi 

toàn bô v6n tai Lisemco). 

34. CHI PHI TAI CHiNH 

Nám nay Nãm tru'dc 
(Trinh bay Iai) 

VND VND 

LOt tin vay, 101 trái phiêu 176.676.585.86 1 341.262. 075 .7 18 

Di( phOng t6n that d'àu tu' và 101 cho vay khó dài 158.459. 02 1. 945 3.338.978.164 

Lô chênh lêch t giâ 19. 164. 078.449 43.395.320.641 

Lô thanh l các khoOn dâu tu' tài chinh 2.4 14.090.550 

Chi phi tài chinh khác 2.058.014.997 3.632.781.443 

356.357.701.252 394.043.246.516 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HO'P NHAT (Tiêp theo) 

35.  CHI PHi BÀN HANG vA CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIEP 

Nàm nay Nãm tru'óc 
(Trinh bay Iai) 

Các khoàn chi phi quàn ly doanh nghiêp 
phát sinh trong nám 

VND VND 

Chi phi nhân viên quàn l 108.145.279.746 145.197.053.947 

Chi phi vt hêu quthn l 1.358.918.490 1.426.410.164 

Chi phi dô dàng vn phông 3.018.682.554 3.379.142.445 

Chi phi khu hao tài san c6 dinh, 
phân b ldi the thudng mai 

Chi phi dy phông phái thu khó dôi 

9.989.228.457 

530.339.298.969 

18.434.342.980 

341.831.139.850 

Thuê phi và lê phi 1.034.588.529 3.431.891.098 

Chi phi dich vu mua ngoài 26.849.873.842 25.134.359.442 

Chi phi khac 24.887.534.938 62.697.397.316 

705.623.405.525 601.531.737.242 
Các khoán chi phi ban hang phát sinh trong nám 

Chi phi ludng và các khoán trich theo ludng 448 .439.000 980.0 12 .000 

Chi phi nguyen vat lieu, cong cv dung cu, khâ'u hao 140. 145. 331 483.549.858 

Chi phi ban hang khac 98. 894. 7 18 2 14.453.770 

687.479.049 1.678.015.628 

36.  CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP 

Chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp hiên hành: 

Nàm nay Nàm tru'óc 
(TrInh bay Iai) 

VND VND 
Chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp tinh trên 
thu nhp chiu thuê nm hiên ti 

Diêu chinh chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp cOa 
cthc nm trtfdc vào chi phi thuê' thu nhâp nm hiên tai 

Tang chi phI thuê thu nhâp doanh nghiêp 
hiên hành 

24.568.689.381 33.412.663.623 

  

4.986.298.845 

   

24.568.689.381 38.398.962.468 

    

Chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp hiên hành cüa T6ng Cong ty và các cong ty con trong nm nhu 
sau: 

Nàm nay Nàm triJóc 
(Trinh bay Iai) 

VND VND 
T6ng COng ty LOp mthy Vit Nam - CTCP 14.618.653.566 12.331.051.755 
Cong ty C6 ph'On Cd khi LOp mOy Lilama 75.722.667 440.243.304 
Cong ty C phn Lilama 10 2.223.960.715 4.807.400.561 
Cong ty C6 ph'On Lilama 18 7.155.924.658 19.195.910.620 
Cong ty C6 phn Ulama 69.1 324.844.672 1.378.467.881 
Cong ty C6 ph3n Lilama 69.3 31.367.687 124.909.002 
Cong ty C ph'On Tu vn QuOc t0 LHT 138.215.416 120.979.345 

Tong chi phi thu& thu nhâp doanh nghiép hiên 
hành 

24.568.689.381 38.398.962.468 

Thuê suOt thuê thu nhâp doanh nghiêp cUa Törig Cong ty và cOc cong ty con phOt sinh chi phi thuê 
thu nhâp doanh nghiêp trong nOm dOu ãp dung theo thuê suOt thông thu?ing là 20%. 
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(Thu nhâp)/chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp hoän Iai: 

Nãm nay Nàm truóc 
(TrInh bay Iai)  

- (Thu nhp)/Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp 
hoàn Iai phàt sinh tI cthc khoàn chênh lêch tam thdi (72.197.438.522) 

ucic khâu tr(/ phài chiu thue 
T6ng (thu nhâp)/chi phi thuê thu nhâp doanh (72.197.438.522) 1.146.920.666 
nghiêp hoãn Iai 

VND VND 

1.146.920.666 

37. (LO) CO BAN TREN CO PHIEU 

Viêc tinh toàn (lô) cd bàn trên c6 phiêu cho nm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2019 du'a 

trên s6 di nhuân thuôc v'ê c6 dông sO hau c6 phi&u ph6 thông và so' Iifng binh quán gia quyën ct1a 

so cO' phiê'u ph6 thông dang Iuu hành trong nàm, cv the' nhi.r sau: 

Nãm nay Näm tru8c 
(TrInh bay Iai) 

(Lô) trong nàm phân b cho các c6 dông s hüu 
c6 phiêu ph6 thông cüa Cong ty me (VND) 

(84.394.151.990) (163.117.414.046) 

- TrIch Qu khen thu'Ong, phUc Idi tü Idi nhuân cUa 
cong ty me và cäc cOng ty con (I) 

(12.83 1.322.493) (14. 047. 560. 591) 

(Lô) dung dtInh (Iô) cd bàn trên c6 phiê'u (VND) (97.225.474.483) (177.164.974.637) 

So c6 phiOu ph thông dang tim hành blnh quân trong 
nàm (c6 phiêu) 

79.726. 104 79.726. 104 

(Lô) Cd bàn trên c6 phiêu (VND/c6 phiê'u) (1.219) (2.222) 

(I) Tóng Cong ty uOc tInh 55 trIch Qu khen thitOng, phtic di t di nhun cüa Cong ty m Va 

các cong ty con cho muc dIch tInh lài cd bàn trên c6 phiêu cho nàm tài chinh kêt thic ngày 
31 tháng 12 nam 2019 difa trên t' Iê du kiê'n trIch Qu9 khen thifOng, phic di t di nhuân 
sau thuê' nám 2019 càa Cong ty me và các cong ty con, bang t' lê trIch Qu9 khen thuOng, 
phüc li tC lcii nhuân sau thuS nam 2018 dã thLtc hiên trong nám. 

Trinh bay Iai (16) cd bàn trên c phiêu nãm trt(c 

(Li) cd bàn trên c6 phiê'u nm truOc dc trInh bay al do ành hung ci:ia di'êu chinh hi t5 den (Ia) 

sau thuê thuôc c5 dOng cong ty me và t' Iê thut tê' trIch Qu khen thuOng, phiic di t di nhuân 
nm 2018 theo các Nghi quy5t Dal hôi dOng c6 dOng ci:ia Cong ty me và càc cong ty con trong näm, 
cu thg nhu sau: 

Nàm truOc 
(SO' dã báo cáo) 

Diêu chinh 
Náni tnthc 

(TrInh bay Iai) 

(Lô) trong nãm phân bô cho các c dông s hUu 
c6  phiê'u phô thông cüa Cong ty me (VND) 

(170.350.353.637) 7.232.939.591 (163.117.414.046) 

- Trich Qu khen thuóng, phôc Idi tf di nhuân cia 
cong ty m và cc cong ty con 

(13.941.976.074) (105.584.517) (14.047.560.591) 

(Lô) dung dgtInh (Is) c bàn trên cô phiêu (VND) (184.292.329.711) 7.127.355.074 (177.164.974.637) 

So c6 phiêu ph6 thông dang ktu hánh binh quOn trong 
nàm (c6 phiu) 

79 .7 26. 104 79.72 6.104 

(Lô) cd bàn trên Co phiêu (VND/c6 phiê'u) (2.3 12) 90 (2.222) 
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38. CAM KET THUE HOAT DÔNG 

D phuc vu cho hoat dông san xut kinh doanh, T6ng Cong ty và các cOng ty con dä k' các hØp 

dOng thuê boat dông khOng hüy ngang d thuê dat, thuê vn phOng,... vol thOl gian thuê dài hn, 

trà tiën thuê dat hang nm. Theo do, T6ng COng ty và cOc cong ty con sé phát sinh các khoán 

thanh toOn trong tudng al cho cOc hdp dOng thuê hoat dông nay. 

Tal ngày kt thüc näm tài chInh, Töng Cong ty cO các khoán cam kêt thuê hoat dông khOng buy 

ngang vOl lich thanh toán nhu sau: 

So cuô'i näm So dâu nàm 

VND VND 

Trong yang mt nm 2.882.500.068 2.882.500.068 

TO nm tht hal den nm thir nm 8.577.816.744 10.540.000.272 

Sau nm nm 51.530.636.083 52.450.952.623 

62.990.952.895 65.873.452.963 

39.  NGHIEP vv vA sO DI.1 VàI CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sách các ben lien quan có giao dich và so' du' chó yêu trong nám: 

STT Ten Cong ty Mi lien he 

1 COng ty CE ph'àn Lilama 10 (I) COng ty lien kêt 

2 Cong ty C6 ph'ân Lilama 18 (I) COng ty lien kêt 

3 Cong ty C phàn Lilama 69.1 (I) COng ty lien kêt 

4 Cong ty C6 phn Lilama 69.3 (i) COng ty lien kat 

5 COng ty C6 ph'ân Lilama 45.3 COng ty lien kê't 

6 COng ty C6 phri Lap may - ThI nghiêm Cd diên COng ty lien két 

7 Cong ty C6 phan Lilama 45.1 Cong ty lien kê't 

8 COng ty C phàn Lilama 45.4 COng ty lien kêt 

9 Cong ty C6 phàn D'âu t Xây du'ng Lilama COng ty lien kê't 

10 Cong ty C6 phàn Bt dông san Lilama Cong ty lien kê't 

(I) Trong nam, T6ng COng ty dä chuyn nhu'dng môt phàn vOn sO hu tal các cOng ty nay dan 

dOn các cong ty nay chuyê'n tt.t cOng ty con thành cong ty lien kOt. Các giao dich vOl các 

cOng ty lien kêt nay du'Oc trinh bay trên báo cáo tài chinh hdp nhOt là các giao dch chO yOu 

phát sinh tO' khi các cOng ty nay trO thành cOng ty lien kê't cOa T6ng COng ty dOn ngày 31 

tháng 12 nàm 2019. 

Trong nám, Tdng Cong ty và các cong ty con dã có giao dlch chü yêu v51 các ben lien quan 
nhu' sau: 

Ban hang và cung cap dich vii 

Cong ty C6 phân Lilama 18 

COng ty c6 ph'ân Lilama 69.1 

Nàm nay Nãm truóc 
VND 

119.259.679.783 

57.845. 606. 638 

20. 80 1.0 10. 178 

VND 

6.797.347.401 

Cong ty CO phn Lilama 69.3 19 .79 1.558 .804 

Cong ty CO phàn Lilama 10 19 .265 .938.680 

COng ty CO phn Lilama 45.1 864.652.062 5.940.180.594 

Cong ty CO' ph'àn Up may - Thi nghim Cd din 289.146.619 433 .079 .093 

Cong ty CO ph'ân Lilama 45.4 176. 374.981 18.176.523 

COng ty CO phan Bt dông san Lilama 167.126.300 239 .3 11.927 

Cong ty CO phàn Du W Xây d.tng Lilama 32 .06 1.22 1 

Cong ty CO phân Lilama 45.3 26.204.300 166.599.264 
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Nàm nay 

MAU SO B 09-DN/HN 

Nãm trufóc 
VND VND 

Mua hang 1.003.219.498.193 60.236.051.650 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 18 399.002.742.550 - 

Cong ty C6 ph'On Lilama 10 231.206.285.167 - 

COng ty C ph'On Lilama 69.1 201.679.132.387 - 

COng ty C6 phän Lilama 69.3 120.501.710.394 - 

COng ty C6 ph'ân L5p may - ThI nghiêm Cd din 29.703.780.192 46.698.811.040 

COng ty c6 phn Lilama 45.1 21.125.847.503 13.821.012.470 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.3 - (283.771.860) 

Co tá'c dudc chia 7.265.975.000 

COng ty C6 ph'ân Lilama 10 3.560.400.000 

Cong ty C6 pftân Lilama 18 3. 379 .925 .000 

COng ty C6 pftân LOp may - Thi nghiêm Cd then 325. 650 .000 

Lãi cho vay 14.157.243.367 11.829.821.723 

Cong ty C6 phan Lilama 45.1 11. 77 1. 623. 041 9. 330. 957. 251 

COng ty C6 phn Lilama 45.3 2. 385. 620. 326 2.498.864.472 

So dii chü yêu vol céc ben lien quan ti ngày kêt thtc näm tài chInh nhu' sau: 

Phái thu ngán han cia khách hang 

COng ty C6 phn Lilama 45.1 

COng ty C6 phan Lilama 10 

COng ty C6 phn Lilama 69.3 

So cuôi näm SO dâu nãm 
VND 

46.206.281.517 

14. 287. 837. 661 

10.605.627.2 17 

9.673.032.87 1 

VND 

29.833.655.410 

23.821.677.167 

COng ty C6 phn Lilama 18 4. 358. 034.463 

Cong ty C6 phn Lilama 45.4 3. 5 10 .895. 558 3.3 16.883. 079 

Cong ty C6 phOn Lilama 45.3 2. 6 18. 119 .979 2.59 5.129.122 

Cong ty C6 phn Lilama 69.1 1.136.233.768 

Cong ty C6 phän 'âu ti Xây dt.ng Lilama 16.500.000 16. 500. 000 

COng ty C6 ph'àn LOp mOy - Thi nghiêm Cd then 42.900. 000 

Cong ty C6 ph'ân BOt dông sOn Lilama 40. 566. 042 

Phãi thu ye cho vay ngãn han 135.485.661.877 156.671.243.488 

COng ty C6 phOn Lilama 45.1 109. 861. 383 .422 127.425. 130. 046 

Cong ty C6 phOn Lilama 45.3 25. 624. 278 .455 25.624.278.455 

Cong ty C6 phOn Du tu XOy dung Lilama 3. 62 1.834. 987 

Phái thu ngãn han khác 36.643.086.316 22.485.842.949 

COng ty C6 phOn Lilama 45.1 28. 85 1. 339 .949 17. 079 .7 16. 908 

COng ty C6 phn Lilama 45.3 4. 659. 758. 167 2. 274. 137. 841 

COng ty C phn Lilama 45.4 3.131.988.200 3. 131.988. 200 

Phãi trá ngttäi ban 346.287.799.485 24.583.047.012 

COng ty C6 phn Lilama 18 203. 246.488. 56 1 

COng ty C6 phn Lilama 10 77. 273 .8 59 .660 

Cong ty CO' ph'án Lilama 69.3 40.280.662.542 

Cong ty C6 phn Lilama 69.1 6.047.310.170 - 

COng ty C6 phan LOp mOy - ThI nghim Cd din 19.434.194.844 15.394.113.663 

COng ty C6 phân Du tif XOy dçtng Lilama 5.283.708 5.283.708 

COng ty C6 ph'On Lilama 45.1 7 .505 .949. 272 

COng ty C6 phn Lilama 45.3 1.677 .700. 369 

50 



Nàm truàc 

Lucing và thà lao cüa Hôi dông Quán tn và Ban Tong Giám dOc: 

Nàm nay 
VND VND 

3 .096 .000 .000 3 .909. 160 .000 LLrdng và thO lao Hôi dOng Quàn tn, Ban T6ng 
Giàm d6c 

253.958.818.708 VND (nàm Ti'ên thu hôi dàu tu von vào ddn vi khác trong nàm khOng bao göm 

Lê Van Tuffn 
T6ng Giám dôc 

Büi Dü'c Kiên 
Kêtoán trLng 

TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM - CTCP 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (Tiëp theo) 

S6  cuái nàm 

MAU SO B 09-DN/HN 

S6  dâu nãm 

Trà truäc cho ngttäi ban ngàn han 

Cong ty C6 phn Lilama 45.1 

COng ty C6 ph'ân Lilama 45.4 

VND 

66.302.562.333 

53 .671. 265. 241 

11.431.018.327 

VND 

55.867.167.146 

42.759.009.927 

11.431.018. 327 

Cong ty C6 ph'ân Lilama 45.3 1.200.278.765 1. 194.444 .892 

Cong ty C6 phân Lap may - ThI nghiêm Cd diên 482.694.000 

Phái trá ngãn han khác 1.065.029.229 284.562.728 

COng ty C6 ph'ân Lilama 18 508.088.389 

Cong ty C6 phn Lilama 10 107 .426 .432 

Cong ty Co phàn Lilama 69.1 77.493.504 

Cong ty C6 ph'On Lilama 45.1 264. 188. 320 165. 080 .864 

Cong ty C6 p h'ân Lilama 45.3 38.864.960 30 .397 .440 

Cong ty C6 p han Lilama 45.4 28.897.544 28.897.544 

COng ty C6 ph'ân Lap may - ThI nghiêm Cd diên 40. 070 .080 17 .946 .880 

Cong ty C6 p han Bat dông San Lilama 42.240.000 

Phài trá dài han khác 375.240.000 

COng ty C6 ph'àn Lilama 18 333. 000 .000 

COng ty C6 phari Bat dông sari Lilama 42.240.000 

40. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO LUU CHUYEN 
TIEN TE HOP NHAT 

2018: 8.340.193.086 VND), là sO dLt tIên và các khoàn tLrdng dLtdng ti'ên cOa càc cOng ty con tal 
thOi digm T6ng COng ty thoài vOn trong nàm. VI vOy, môt khoán tian tudng i'ng dä duc du chinh 
trên ph'an tiên thu hôi dàu t vOn vào ddn vi khác trén luu chuyn tian tàhoat dông dX6. 

To Phi Sdn 
Ngudi lap biêu 
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