
BO XAY D1JG CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM-CTCP Dc 1p -  Ti do -  Hnh phiic 

S&.134 /TTr-HDQT Ha N5i, ngày 06 tháng 5 näm 2021 

TO TRINH 
V/v thông qua các Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2020 

cia thrçc kim toán cüa Tang cong ty Lp may Vit Nain - CTCP 

KInh giri: Dai  hi dng c dông thung niên nám 2021 
Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Can cir Lut doanh nghip s6 59120201QH14 ngày 17/06/2020; 

Can ci Diu 1 t chi.rc và hoat dQng cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

Can ctr các Báo cáo tài chmnh näm 2020 cüa Tang cong ty Lp may Vit Nam - 

CTCP d duqc kim toán bâi Cong ty TNHH Hang Kim toán AASC. 

Hi dng quãn trj Tng cong ty kInh trinh Di hOi  dng c dông thuà'ng nien nãm 

2021 thông qua Báo cáo tài chinh riêng nám 2020 và Báo cáo tài chinh hcip nh.t näm 
2020 cüa Tng cong ty L&p may Vit Nam - CTCP d dugc kim toán bi Cong ty 
TNHH Hang Kim toán AASC (Báo cáo tài chInh du'çrc gi'i kern theo tài lieu hQp Dçzi 

h5i dng cd dong). Tom tt mt s6 chi tiêu chInh nhu sau: 

I. BAO CÁO TAT CIJINU RIENG NAM 2020: 
1. Tài san - Nguôn von: 

STT ChI tiêu Don vj tInh S tin 

I TONG TAT SAN iMng 6.829.335.009.507 

1 Tàisãnngnhn Dng 6.034.385.044.907 

2 Tàisãndàihn Dng 794.949.964.600 

II TONG CQNG NGUON VON Dng 6.829.335.009.507 

1 Ncphãitrá Dng 5.923.721.637.857 

2 Ngunv6n chU shUu Dèng 905.613.371.650 

2. Kêt qua hot dng san xuât kinh doanh 11am 2020: 

STT Chi tiêu Don vi tInh So tiên 

1 Doanh thu ban hang và cung cp djch vii Dng 4.785.170.526.221 

2 Tng lqi nhun k toan truàc thud Dng 32.643.399.142 

3 LcTinhuansauthuTNDN Dng 21.965.891.063 

3. Y kin cüa Kiêm toán viên v Báo cáo tài chmnh riêng 
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Báo cáo kim toán vói kik cMp nhn toàn phn và có vn d cn nh.n mnh, cii 
th nhu sau: 

"Chzng tôi xiii iwu j5 ngwài dQc dê'n thuyê't minh s 2.3 - Cc' sà 42p  báo cáo tài 
chInh riêng, din thai dim phát hành báo cáo nay, các cong vic lien quan din quylt 

toán cdphdn hóa cáa Tdng cOng ty dang dwcrc tiêv tic thy'c hin và Tdng cOng ty chwa 

nhn dircrc quylt djnh cza Cci quan có thdm quyn ve phê duyç7 quylt toán giá trj vO'n 

Nhà nu'óc tgi thai dilm chmnh thic chuyé'n thành cOng ty cO'phdn. 

tkiin kié'm toán cüa chth'zg tOi khOng lien quan din các vdii d nay." 

II. BAO CÁO TAT CHINH HqP NHAT NAM 2020: 
1. Tài san - Ngun vn: 

STT Chi tiêu Don vj tmnh S tin 

I TONG TAI SAN Dng 7.748.585.312.449 

1 Táisánngnhin Dông 6.720.805.598.775 

2 Tài san dài h.n Dông 1.027.779.713.674 

11 TONG CONG NGUON VON Bong 7.748.585.312.449 

1 Nçxphãitrã Dông 6.646.454.663.929 

2 Ngun vn chü sâ httu Dông 1.102.130.648.520 

2. Két qua hoot dng san xuât kinh doanh näm 2020: 

STT ChI tiêu Don vj tInh S tin 

1 Doanh thu ban hang và cung cap djch vi Dng 6.060.290.336.680 

2 Tng lçii nhun k toán truâc thuê EMng 42.883.823.495 

3 LçinhunsauthuTNDN Dng 21.227.551.891 

3. Y kin cüa Kiêm toán viên v Báo cáo tài chinh hçrp nhât: 

Báo cáo kim toán vi kMn ngoi trr và có van d cn nMn m.nh, ci th nhu sau: 

J kiên ngosi trfr: 

"Trong sd liçu so sánh trên Báo cáo tài chInh hcxp nhá't nàm 2020 cáa Tdng cOng 

ty, chi tiêu "Doanh thu hoQt dng tài chInh" nám 2019 dang ghi nhgn khoáng 209 tj' 

VND là Mi tir giao d/ch thoái yin tgi COng ty Cd phdn Lisemco ("Lisemco" - trithc day 
là cong ty con cüa Tdng cOng ty) dwcrc tInh toán c4ra trên Báo cáo tài chInh chwa du'crc 

kidm toán cáa Lisemco cho nárn tài chhnh kit tlthc ngày 31/12/2018. Ddng th&i, trén 

Báo cáo kit qua kinh doanh hQp nhdt nàm 2019 cáa Tdng cOng ty chtra bao gdm kit 

qua hogt d5ng kinh doanh cüa Liseinco tui' ngày 01/01/2 019 dn ngày 26/02/2 019 (ngày 

Tdng cOng ty thoái vdii tgi Liseinco,). C'háng tOi chita thu th2p du'çic thong tin tài chInh, 
báo cáo tài chInh dd dwcrc soát xét, kim toán cho /çj> hoat d5ng và nám tài chunh neu 
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trên cüa Lisemco, dcng thô'i cing khong thy'c hin dwcic các th tyc cdn thiê't khác. Theo 
do, ching to! khOng the xác djnh liçu CO cdn thilt phái diê'u chinh các sñ lieu so sánh 
trên Báo cáo tài chInh hcrp nhat nám nay hay khOng." 

Nguyen nhân • kiEn ngoçli trfr: 

Ngày 26/02/2019, Tng cong ty dà hoàn thành vic thoái toàn b 13.005.032 c 

phn sà htru (tucing xng 79,98% Vn diu l) tai  Cong ty c phn Lisemco. Theo do, k 
tir ngày 26 tháng 02 nàm 2019, Tng cong ty không cOn là c dông cUa Cong ty cô phân 
Lisemco. 

Do Tng cong ty không cOn là c dông cüa Cong ty c phn Lisemco nên dCi dA 
nhiu 1n lien h nhixng Tang cong ty vn không th thu thp duçc báo cáo tài chInh 
näm 2018 d duçic kim toán cüng nhu k& qua ho.t dng kinh doanh cüa Lisemco t1r 
ngày 01 tháng 01 näm 2019 dn ngày 26 tháng 02 näm 2019. 

' kin ngoi trr nay lien quan dn s lieu so sánh là kt qua kinh doanh hqp nh.t 
nãm 2019 và không ánh huing tâi tmnh hlnh san xut kinh doanh näm 2020 cüa Tong 
cong ty. 

Vn ct nhn mznh: 

"Chzng tOi xin lu'u ngu'&i dQc dIn thuyê't minh sá 2.3 - Cci s& lcp báo cáo tài 
chInh hcip nhlt, dIn th&i dilm phát hành báo cáo nay, các cong viçc lien quan dIn 
quylt toán cl phdn hóa cia Tdng cong ty dang dwcrc flIp tyc thyr hin và Tdng cOng ty 
chu'a nhçn dwçrc quylt dinh cña Cci quan có thdm quyln vl phê duyt quye't toán giá trj 

vO'n Nhà nu'ác tgi thô'i diém chInh thi'c chuyé'n thành cOng ty cl phdn.. 

tkiln kilm toán ngogi trfc cia chzng tO! không lien quan dIn các yIn d nay." 

KInh trInh Dai  hi dng ci dông xem xét thông qua./. 

 

TM. 1101 BONG QUAN TR! 

No'! nhân:  
- Nhi.r trên; 
- HOi dng quãn tr; 
- Ban kiêm soát; 
- Luu TCKT, HDQT, 
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