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I. Thông tin chung: 

1.Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty cổ phần LILAMA5 (LILAMA5.,JSC) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 002A/BXD-TCLĐ 

- Vốn điều lệ:    50.000.000.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng 

- Địa chỉ: 179 đường Trần Phú, P.Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. 

- Số điện thoại:   0373.824.421 

- Số Fax:    0373.824.220 

- Website:     lilama5.com.vn 

- Mã cổ phiếu:   LO5 

2. Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty Cổ phần Lilama5 tiền thân là công trường Lắp máy Thanh Hóa được 

thành lập năm 1976 để lắp đặt các nhà máy: Gạch Ba Lan, nhà máy xi măng Bỉm 

Sơn – Thanh Hóa,... Từ khi thành lập đến nay, cùng với sự phát triển của đất nước 

Công ty đã nhiều lần đổi tên: Năm 1978 Công trường lắp máy Thanh Hóa được đổi 

tên thành Xí nghiệp Lắp máy số 5. Năm 1979 là Xí nghiệp Lắp máy 45, năm 1993 

đổi thành Xí nghiệp Lắp máy số 5 theo Quyết định thành lập số 002A/BXD – 

TCLĐ ngày 27/ 01/ 1993 của Bộ Xây dựng. 

* Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 

Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước. 

Năm 2006 Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5 được chuyển thành Công ty cổ 

phần Lilama5 theo Quyết định chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ 

phần, theo quyết định số 667/QĐ-BXD ngày 17/ 4/ 2006 của Bộ Xây dựng. Số 

đăng ký kinh doanh 2603000439 ngày 15/ 6/ 2006 đăng ký lần đầu, đăng ký thay 

đổi lần 4 ngày 08/09/2011 do Sở Kế hoạch  Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp. 

- Vốn điều lệ của Công ty là: 50.000.000.000 đồng trong đó: 

- Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 51% (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam nắm 

giữ) 

- Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông khác: 49% 

* Niêm yết: 

Ngày 21/12/2009 cổ phiếu Công ty đã chính thức được niêm yết trên sàn giao 

dịch chứng khoán Hà Nội (HXN) với: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5 

Mã chứng khoán : LO5 

Số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu : 5.000.000 Cổ phần 

Tổng KL niêm yết    : 5.000.000 Cổ phần 

Tổng giá trị niêm yết   : 50.000.000.000 đồng 

http://www.lilama5.com.vn/
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* Các sự kiện khác:  (không) 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 Ngành nghề kinh doanh: 

- Chế tạo và lắp đặt các thiết bị cơ khí, thiết bị đồng bộ, dây chuyền công 

nghệ, thiết bị lò hơi, thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực cho các nhà máy điện, điện 

tử công nghiệp, nhiệt điện, thủy điện, lọc hóa dầu, hóa chất, công nghiệp thực 

phẩm, xi măng,… 

- Chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, đường ống công nghệ các 

loại. 

- Chế tạo và lắp đặt các loại bồn, bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng có dung tích 

lớn, các loại bình bể áp lực. 

- Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công 

nghiệp. 

- Lắp đặt thiết bị điện, đường dây, trạm phân phối, trạm biến áp thuộc các 

công trình công nghiệp và dân dụng. 

- Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng. 

- Tư vấn, thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng. 

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện. 

- Sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng và vận hành chạy thử các nhà máy xi măng, 

nhiệt điện,… 

 Tình hình hoạt động:  

Gần 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công ty cổ phần Lilama5 

đã đạt được nhiều thành tích to lớn góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước, 

được Đảng và Nhà nước thặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 

 

Những sản phẩm tiêu biểu 

 

 

  01 Huân chương lao động 

hạng nhất 

  01 Huân chương lao động 

hạng nhì 

  01 Huân chương lao động 

hạng ba 

  04 Huy chương vàng chất 

lượng ngành xây dựng 
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  Địa bàn kinh doanh: 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý. 

- Mô hình quản trị:  Theo sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công ty con, Công ty liên kết: Không có. 
 

5. Định hướng phát triển: 
 

  Chiến lược tăng trưởng tập trung: 

Trên cơ sở năng lực, sở trường Lilama 5 xác định tập trung phát triển vào 

ba (03) ngành nghề chính: (1) Gia công chế tạo cơ khí; (2) Xây lắp; (3) Bảo trì 

bảo dưỡng. Ba ngành nghề chính được định hướng chuyên sâu vào các lĩnh vực: 

Gia công chế tạo và lắp đặt các dự án nhiệt điện đốt than, dầu khí, hóa chất; Xây 

lắp các công trình điện; Bảo trì các nhà máy sản xuất công nghiệp. 

Đây là nền tảng để Công ty nâng cao thị phần lắp đặt, gia công chế tạo thiết 

bị cơ khí trên thị trường xây lắp Việt Nam. Thông qua đó tăng cao giá trị doanh 

thu của ngành nghề kinh doanh chính nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình 

quân từ 10%-15%/năm 

 

PHÓ TGĐ PHỤ 

TRÁCH TÀI CHÍNH 

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH 

KINH TẾ KỸ THUẬT 

 

PHÓ TGĐ PHỤ 

TRÁCH THI CÔNG 

PHÓ TGĐ PHỤ 

TRÁCH THI CÔNG 

PHÓ TGĐ PHỤ 

TRÁCH THI CÔNG 

PHÒNG TÀI CHÍNH 

- KẾ TOÁN 

PHÒNG TỔ CHỨC – 

HÀNH CHÍNH 

 

PHÒNG KINH TẾ – 

KỸ THUẬT 

PHÒNG VẬT TƯ – 

QUẢN LÝ MÁY 

05 ĐỘI CÔNG TRÌNH 

 

NHÀ MÁY 

CHẾ TẠO TB&KCT 

 

XÍ NGHIỆP SỬA CHỮA VÀ 

LẮP ĐẶT  THIẾT BỊ 

PHÒNG KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƯ 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT 

LIỆU HÀN LILAMA 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 
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  Chiến lược về lợi nhuận: 

Tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là thế mạnh truyền thống của 

Công ty, những ngành nghề có tầm quan trọng chiến lược, có tiềm năng tăng 

trưởng và có lợi nhuận cao. Mặt khác hướng tới những khách hàng có tiềm năng 

về tài chính, có khả năng thanh khoản cao. Đổi mới công nghệ sản xuất, xây 

dựng và vận hành mô hình quản lý phù hợp để nâng cao năng suất lao động, tiết 

giảm chi phí sản xuất để đạt hiệu quả sản xuất trong kinh doanh và lợi nhuận 

cao nhất. 

  Chiến lược về nhân sự: 

Lilama 5 xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, hấp dẫn, Sắp xếp bố trí 

nhân sự vào các vị trí công việc phù hợp, kết hợp thực hiện cơ chế lương, thưởng 

hợp lý, gắn với hiệu quả công việc tạo ra sự hứng thú, lôi cuốn người lao động gắn 

bó với Công ty. 

Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty. 

6. Các rủi ro (Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty): 

Đối với lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama5 thì các rủi ro có thế 

xảy đến với Công ty đó là: 
 

- Các dự án/công trình thi công bị kéo dài tiến độ so với dự kiến 

- Khách hàng chiếm dụng vốn chậm thanh toán 

II. Tình hình hoạt động trong năm 2013: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013: 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2013 

Thực hiện 

năm 2013 

% TH 

so với 

KH 

1 Giá trị sản lượng Tr.đồng 400.000 400.000 100% 

2 Doanh thu Tr.đồng 252.000 255.505 101% 

3 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 13.000 13.034 100% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 400 408 102% 

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 300 306 102% 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 60 61 102% 
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013: 

  Những thuận lợi: 

Trong năm 2013, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty Lắp 

máy Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Công ty thi công một số phần việc tại các dự 

án dự án lớn như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, Công trình Nhà quốc hội, Nhà máy 

nhiệt điện Mông Dương 1, Xây lắp trạm 220kV Bỉm Sơn và xây lắp trạm 220kV 

Hải Dương 2. 

Được sự tin tưởng của đối tác, khách hàng và quyết tâm tìm kiếm việc làm 

của Ban lãnh đạo cùng tập thể Công ty. Công ty đã ký được một số Hợp đồng như: 

Xây lắp và mở rộng trạm biến áp 110kV Kim Sơn, Ninh Bình, Xây lắp trạm biến 

áp 110kV Bỉm Sơn, chế tạo và lắp đặt thiết bị cho nhà máy xi măng Công Thanh, 

Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 gang thép Thái Nguyên… 

  Những khó khăn: 

- Khó khăn về nguồn vốn sản xuất: Do chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu 

nhà máy que hàn dẫn đến tình hình tài chính khó khăn và mất cân đối về nguồn 

vốn sản xuất kinh doanh nên đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung 

của toàn Công ty. 

-  Khó khăn về việc làm: Do tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn 

nhiều khó khăn, ít có dự án đầu tư nên công tác tiếp thị, đấu thầu ngày càng cạnh 

tranh quyết liệt, các nhà thầu đều giảm giá dự thầu để có cơ hội trúng nên khi trúng 

thầu thì lợi nhuận sẽ không cao. 

-  Khó khăn về công tác thu hồi công nợ: Hiện nay, một số công trình đã hoàn 

thành bàn giao cho Chủ đầu tư nhưng công tác thu hồi vốn chậm tại các dự án: Nhà 

máy xi măng Hạ Long; Nhà máy xi măng Cam Ranh;  Dự án dây chuyền mới nhà 

máy xi măng Bỉm Sơn; Dự án TH – Milk Nghĩa Đàn; Cầu rồng Đà Nẵng; Dự án 

nhiệt điện Vũng Áng 1 (Phần chế tạo và lắp đặt kết cấu thép nhà Tua Bin và Nhà 

Bunker ký với LILAMA45-1) và công tác thu hồi công nợ của khách hàng mua 

que hàn.  

- Khó khăn về công tác Tái cơ cấu Nhà máy que hàn: Do tình hình kinh tế khó 

khăn nên việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để chuyển nhượng nhà 

máy que hàn là hết sức khó khăn nên Công ty vẫn chưa thực hiện được công tác 

chuyển nhượng nhà máy que hàn để trả nợ gốc và lãi đầu tư. 

2. Tổ chức và nhân sự: 

TT Họ và tên Chức danh Năm sinh Số CMND 

I Hội đồng quản trị    

1 Trần Văn Mão Chủ tịch HĐQT 27/11/1957 170356095 

2 Phạm Đình San Thành viên HĐQT 09/06/1969 141649784 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc Thành viên HĐQT 19/5/1981 171718757 

4 Cù Minh Kim Thành viên HĐQT 07/11/1972 0906206605 

5 Bùi Thanh Phong Thành viên HĐQT 07/12/1974 182212004 
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TT Họ và tên Chức danh Năm sinh Số CMND 

II Ban Tổng giám đốc    

1 Phạm Đình San Tổng giám đốc 09/06/1969 141649784 

2 Lưu Huy Phúc Phó Tổng giám đốc 10/09/1965 171438932 

3 Đinh Thành Lê Phó Tổng giám đốc 02/02/1974 164088677 

4 Phạm Văn Hoàn Phó Tổng giám đốc 23/02/1974 161982208 

5 Nguyễn Hồ Bắc Phó Tổng giám đốc 21/08/1959 172646475 

6 Nguyễn Hồng Hạ Phó Tổng giám đốc 08/05/1975 172649041 

III Ban kiểm soát    

1 Lưu Sỹ Học Tr. Ban kiểm soát 11/06/1978 131175339 

2 Nguyễn Văn Nguyên Thành viên BKS 10/10/1974 171730814 

3 Nguyễn Mạnh Toàn Thành viên BKS 18/07/1981 271399203 
 

 

Lý lịch của Hội đồng quản trị: 

1. Ông: TRẦN VĂN MÃO – CHỦ TỊCH HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 27/11/1957 

CMND    : 170356095 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

Địa chỉ thường trú: SN 128, Đường Trần Phú, Khu phố 6, Phường Ba Đình, 

Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá 

Cổ phiếu nắm giữ:  + Cá nhân: 93.350 CP - Tỷ lệ: 1,867% 

+ Đại diện Nhà nước: 1.000.000 CP - Tỷ lệ: 20% 

 

2. Ông: PHẠM ĐÌNH SAN – TV HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 09/06/1969 

CMND    : 141649784 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn       : Kỹ sư điện tự động hóa 

Địa chỉ thường trú: Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Cổ phiếu nắm giữ:   + Cá nhân: 20.000 CP - Tỷ lệ 0,4% 

     + Đại diện Nhà nước: 800.000 CP  - Tỷ lệ 16% 
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3. Ông: NGUYỄN TUẤN NGỌC – TVHĐQT KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Ngày tháng năm sinh : 19/05/1981 

CMND    : 171718757 

Quốc tịch                         : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn      : Cử nhân tài chính Ngân hàng. 

Địa chỉ thường trú: SN35/9 Tô Vĩnh Diện, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân:  

+ Đại diện Nhà nước: 750.000 CP - Tỷ lệ 15% 

4. Ông: CÙ MINH KIM - TVHĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 07/11/1972 

CMND    : 0906206605 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí Chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú:  Số 14/112 Tổ 35 Phường Văn Miếu – TP Nam Định 

Cổ phiếu nắm giữ: Cá nhân: 7.500 CP  - Tỷ lệ: 0,15% 

5. Ông: BÙI THANH PHONG – TV HĐQT 

Ngày tháng năm sinh : 07/12/1974 

CMND    : 182212004 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn       : Kỹ sư cơ khí Chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Phường Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân:  

Lý lịch của Ban Tổng giám đốc: 

1.  Ông: PHẠM ĐÌNH SAN - TỔNG GIÁM ĐỐC: Tương tự phần giới thiệu HĐQT  

2. Ông: LƯU HUY PHÚC – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 10/09/1965 

CMND    : 171438932 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Cử nhân kinh tế 

Địa chỉ thường trú: SN 04, Đường Bùi Thị Xuân, Khu phố 5, Phường Ba 

Đình,Thị xã Bỉm sơn, Tỉnh Thanh Hoá 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 31.600 CP - Tỷ lệ: 0,632% 
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3. Ông: ĐINH THÀNH LÊ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 02/02/1974 

CMND    : 164088677 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư nhiệt điện 

Địa chỉ thường trú: Huyện Từ Liêm - TP Hà Nội 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 8.410CP - Tỷ lệ: 0,168% 
 

4. Ông: NGUYỄN HỒNG HẠ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 08/05/1975 

CMND    : 172649041 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 4.380 CP - Tỷ lệ: 0,088% 

 

5. Ông: NGUYỄN HỒ BẮC – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 21/08/1959 

CMND    : 172646475 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: SN: 177, Khu phố 14, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 7.160 CP - Tỷ lệ: 0,143% 

 

6. Ông: PHẠM VĂN HOÀN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 23/02/1974 

CMND    : 161982208 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Thành Phố Vinh – Nghệ An 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 20 CP - Tỷ lệ: 0,0004% 



Trang 15 / 29 

 

Lý lịch của Ban kiểm soát: 

1. Ông: LƯU SỸ HỌC – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

Ngày tháng năm sinh : 11/01/1978 

CMND    : 131175339 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Cử nhân kinh tế 

Địa chỉ thường trú: Số 138 Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội   

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 100 CP - Tỷ lệ: 0,002% 

2. Ông: NGUYỄN VĂN NGUYÊN – TVBKS 

Ngày tháng năm sinh : 10/10/1974 

CMND    : 171730814 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư điện 

Địa chỉ thường trú: Lô 124 MBQH11 – Đông Vệ - TP Thanh Hóa. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân:  

3. Ông: NGUYỄN MẠNH TOÀN – TVBKS 

Ngày tháng năm sinh : 18/07/1981 

CMND    : 271399203 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Khu tập thể Công ty cổ phần LILAMA5 số 179 đường 

Trần Phú- P. Ba Đình – TX Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân:  

- Những thay đổi trong ban điều hành năm 2013: 

TT Họ và tên Chức vụ cũ Chức vụ mới 
Ngày có  

hiệu lực 

1 Phạm Đình San 
- Thành viên HĐQT 

- Tổng giám đốc 

- Phó chủ tịch HĐQT 

- Tổng giám đốc 
01/04/2013 

2 Lưu Huy Phúc 
- Phó chủ tịch HĐQT 

- Kế toán trưởng 
- Phó Tổng giám đốc 01/04/2013 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc 

- Kế toán viên Tổng 

công ty Lắp máy Việt 

Nam 

- Thành Viên HĐQT 

- Kế toán trưởng 
01/04/2013 

4 Phạm Văn Hoàn 
-Trưởng phòng:  

Kinh tế - Kỹ thuật 

- Phó Tổng giám đốc 

-Trưởng phòng:Kinh 

tế - Kỹ thuật 

01/04/2013 
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- Tình hình lao động năm 2013: 

 

TT Tiêu chí 
Số lượng 

(người) 
Tỷ trọng (%) 

1 Theo trình độ lao động 1165 100% 

 -Trình độ trên đại học 01 0,1% 

 -Trình độ Đại học 117 10,0% 

 -Trình độ Cao đẳng, Trung cấp 42 3,6% 

 - Khác 1005 86,3% 

2 Theo loại Hợp đồng lao động 1.165 100% 

 - Hợp đồng không thời hạn 614 52,7% 

 - Hợp đồng xác định thời hạn 1-3 năm 07 0,6% 

 - Hợp đồng lao động dưới 03 tháng 279 24,0% 

 - Hợp đồng lao động thời vụ 265 22,7% 

 

- Tóm tắt chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động: 

Chính sách tiền lương: Công ty xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với 

đặc thù của ngành nghề hoạt động và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy 

đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước. 

Bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo 

hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật. 

Công tác tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao 

động có năng lực vào làm việc cho Công ty. Đáp ứng yêu cầu sản sản xuất kinh 

doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đưa ra những tiêu chuẩn bắt buộc 

riêng, xong tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: Có 

trình độ chuyên môn cơ bản, cán bộ quản lý phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, 

nhiệt tình, yêu thích công việc, chủ động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối 

với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các  tiêu chuẩn 

bặt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin 

học. 

Công tác đào tạo:  Trong năm 2013 Công ty chú trọng đầu tư cho công tác 

đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên như: Tổ chức 

đào tạo công nhân nghề hàn; Cử cán bộ công nhân viên tham gia các khóa tập huấn 
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ngắn hạn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, năng lực quản lý;  Mở lớp bồi 

dưỡng nâng cao chuyên môn tiếng anh cho cán bộ công nhân viên khối phòng ban 

Công ty, đối với CBCNV ở các công trình dự án cử tham gia học lớp tiếng Anh tại 

trung tâm... 

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

a. Các khoản đầu tư lớn: 

 

b. Công ty con, Công ty liên kết: Không có: 

4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính:                                                            

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Năm 2013 Năm 2012 

% Tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 434.128 406.823 107% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 255.505 266.328 96% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 408 739 55% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 306 408 75% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 61 82 74% 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

         TSLĐ/Nợ ngắn hạn: 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

         TSLĐ-Hàng tồn kho 

                Nợ ngắn hạn 

 

1,04 

 

0,81 

 

0,93 

 

0,63 

 

 

 

 

 

 

TT Nội dung Đơn vị tính Giá trị  

1 Cải tạo Nhà máy chế tạo thiết bị và kết 

cấu thép Bỉm Sơn 
Triệu đồng 2.540 

2 Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị 

phương tiện thi công năm 2013 
Triệu đồng 7.012 

 Tổng cộng  9.552 
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Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012 Ghi chú 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 

 

0,83 

5,01 

 

0,82 

4,64 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

            Giá vốn hàng bán 

           Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

3,07 

 

 

0,58 

 

2,55 

 

 

0,65 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/D.thu thuần 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh/Doanh thu thuần 

 

0,12 

0,42 

0,07 

0,54 

 

0,15 

0,57 

0,10 

-0,01 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a. Cổ phần: 

Ngày 21/12/2009 cổ phiếu Công ty đã chính thức được niêm yết trên sàn giao 

dịch chứng khoán Hà Nội (HXN) với: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5 

Mã chứng khoán: LO5 

Số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu :   5.000.000 Cổ phần 

Tổng KL niêm yết    :   5.000.000 Cổ phần 

Tổng giá trị niêm yết   : 50.000.000.000 đồng 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.450.000 cổ phần 

b. Cơ cấu cổ đông: 

Tên tổ chức Đơn vị tính Vốn góp Tỷ lệ % 

Tổng Công ty Lắp máy Việt 

Nam - Công ty TNHH MTV 
Đồng 25.500.000.000 51 % 

Vốn cổ đông khác Đồng 24.500.000.000 49 % 
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c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: 

Năm 2006 Vốn điều lệ của Công ty là: 10.000.000.000 đồng 

Thực hiện tăng vốn lần 1 (Thời gian 20/5/2009 – 30/6/2009): Công ty tăng 

vốn điều lệ lên: 50.000.000.000 đồng thông qua phát hành thêm 4.000.000 cổ 

phiếu (Mệnh giá 10.0000 đồng/cổ phiếu) cho các đối tượng: Cổ đông hiện hữu, cán 

bộ công nhân viên Công ty, nhà đầu tư bên ngoài doanh nghiệp. 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e. Các chứng khoán khác: Không có 

III. Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc: 

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

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013: 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2013 

Thực hiện 

năm 2013 

% TH 

so với 

KH 

1 Giá trị sản lượng Tr.đồng 400.000 400.000 100% 

2 Doanh thu Tr.đồng 252.000 255.505 101% 

3 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 13.000 13.034 100% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 400 408 102% 

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 300 306 102% 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 60 61 102% 

 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013: 

  Những thuận lợi: 

Trong năm 2013, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty Lắp 

máy Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Công ty thi công một số phần việc tại các dự 

án dự án lớn như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, Công trình Nhà quốc hội, Nhà máy 

nhiệt điện Mông Dương 1, Xây lắp trạm 220kV Bỉm Sơn và xây lắp trạm 220kV 

Hải Dương 2. 

Được sự tin tưởng của đối tác, khách hàng và quyết tâm tìm kiếm việc làm 

của Ban lãnh đạo cùng tập thể Công ty. Công ty đã ký được một số Hợp đồng như: 

Xây lắp và mở rộng trạm biến áp 110kV Kim Sơn, Ninh Bình, Xây lắp trạm biến 

áp 110kV Bỉm Sơn, chế tạo và lắp đặt thiết bị cho nhà máy xi măng Công Thanh, 

Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 gang thép Thái Nguyên… 

  Những khó khăn: 
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 - Khó khăn về nguồn vốn sản xuất: Do chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu 

nhà máy que hàn dẫn đến tình hình tài chính khó khăn và mất cân đối về nguồn 

vốn sản xuất kinh doanh nên đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của 

toàn Công ty. 

-  Khó khăn về việc làm: Do tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn 

nhiều khó khăn, ít có dự án đầu tư nên công tác tiếp thị, đấu thầu ngày càng cạnh 

tranh quyết liệt, các nhà thầu đều giảm giá dự thầu để có cơ hội trúng nên khi trúng 

thầu thì lợi nhuận sẽ không cao. 

-  Khó khăn về công tác thu hồi công nợ: Hiện nay, một số công trình đã hoàn 

thành bàn giao cho Chủ đầu tư nhưng công tác thu hồi vốn chậm tại các dự án: Nhà 

máy xi măng Hạ Long; Nhà máy xi măng Cam Ranh;  Dự án dây chuyền mới nhà 

máy xi măng Bỉm Sơn; Dự án TH – Milk Nghĩa Đàn; Cầu rồng Đà Nẵng; Dự án 

nhiệt điện Vũng Áng 1 (Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép nhà Tua Bin và Nhà 

Bunker ký với LILAMA45-1) và công tác thu hồi công nợ của khách hàng mua 

que hàn.  

- Khó khăn về công tác Tái cơ cấu Nhà máy que hàn: Do tình hình kinh tế khó 

khăn nên việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để chuyển nhượng nhà 

máy que hàn là hết sức khó khăn nên Công ty vẫn chưa thực hiện được công tác 

chuyển nhượng nhà máy que hàn để trả nợ gốc và lãi đầu tư. 

  Những tiến bộ Công ty đã đạt được: 

- Về cơ cấu tổ chức: 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh giảm bộ máy từ các phòng ban 

Công ty đến các đội công trình phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của 

Công ty.  

- Về chính sách quản lý: 

Thực hiện theo công văn số: 1368/TCT-BQLA, ngày 08/7/2013 của Tổng 

công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Xây dựng Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng 

lực quản trị Công ty giai đoạn 2012 -2015 và giai đoạn năm 2016 - 2020. 

Ban Tổng giám đốc phối hợp cùng với Hội đồng quản trị  xây dựng Đề án Tái 

cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2012 -2015 và giai đoạn 

2016 - 2020. 

Sửa đổi Ban hành một số quy chế, quy định nhằm quản lý, điều hành. Hướng 

tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Công 

ty có đủ năng lực để hội nhập trong giai đoạn tới. 

 Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng các 

quy định của Pháp luật 

Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ vật tư, nâng cao hiệu quả 

sử dụng phương tiện máy móc thiết bị để giảm chi phí sản xuất. 

* Các biện pháp kiểm soát: 
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Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giám sát mọi hoạt sản xuất kinh 

doanh của Công ty với mục tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát về an toàn lao động và quản lý nhân 

lực. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án theo từng tuần, 

từng tháng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để đảm bảo tiến độ thi công nhằm xử 

lý kịp thời những phát sinh. 

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế và định mức để tăng cường công tác quản lý. 

2. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài sản: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2012 Tỷ lệ % 

Tổng tài sản Triệu đồng 434.128 406.823 107% 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 312.365 276.951 113% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 121.762 129.872 94% 

b. Tình hình nợ phải trả: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2013 Năm 2012 Tỷ lệ % 

Nơi phải trả Triệu đồng 361.670 334.672 108% 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 299.623 298.649 100% 

Nợ dài hạn Triệu đồng 62.047 36.023 172% 

 

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

Triển khai thực hiện Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty 

giai đoạn 2012 -2015 và giai đoạn 2016 - 2020. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý cho phù 

hợp với mô hình Công ty đại chúng nhằm tăng cường giám sát tình hình tài chính  

và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông cũng như quan tâm 

đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với cán bộ, công nhân viên trong 

toàn Công ty. 
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4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014: 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2013 

Kế hoạch 

năm 2014 

% 

KH/TH 

1 Giá trị sản lượng Tr.đồng 400.000 400.000 100% 

2 Doanh thu Tr.đồng 255.505 275.000 108% 

3 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 13.000 14.800 114% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 408 458 105% 

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 306 357 117% 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 61 71 117% 

 

Đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: 

  Thuận lợi: 

Công ty là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam  có đội 

ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật lành nghề, đội ngũ cán bộ kỹ sư có nhiều kinh 

nghiệm đã được thi công qua nhiều công trình lớn. 

Được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc dự 

kiến giao cho Lilama5 thi công ở các dự án mới như: Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn 

và một số dự án khác. 

Ngoài ra, Công ty sẵn có mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống để giữ 

vững thị trường các nhà máy nhiệt điện, dầu khí, hóa chất, nhà máy công nghiệp, 

Xây lắp trạm điện và đường dây. 

  Khó khăn: 

-  Nền kinh tế tuy đang trên đà phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn làm 

ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Từ đó 

ảnh hưởng đến việc Tái cơ cấu nhà máy sản xuất que hàn và công tác thu hồi vốn.  

-  Nếu đầu năm 2014 Công ty không thoái vốn được Nhà máy sản xuất vật 

liệu hàn Lilama  thì trong năm 2014 và các năm tiếp theo Công ty vẫn chưa có lợi 

nhuận cao vì phải bù đắp các khoản chi phí lãi vay, chi phí khấu hao, chi phí quản 

lý... của Nhà máy que hàn. 

-  Khó khăn về công tác tiếp thị đấu thầu: 

Trong năm 2014 tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn tiếp tục khó 

khăn, chính sách tín dụng thắt chặt của Nhà nước nên một số dự án đầu tư thiếu 

vốn hoặc không có vốn. Công tác tiếp thị đấu thầu năm 2014 Công ty xác định vẫn 

còn tiếp tục khó khăn do ít dự án triển khai, giá cả cạnh tranh. Trước tình hình 

chung đó, hiện nay Công ty rất khó khăn về việc tìm kiếm việc làm. 



Trang 23 / 29 

 

-  Khó khăn về nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh: 

Do kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy không đạt hiệu quả, dẫn đến 

tình hình tài chính khó khăn, dư nợ ngắn hạn nhiều, tình hình tài chính của Công ty 

mất cân đối về nguồn vốn. 

  Một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2014: 

Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, tập trung đấu thầu các dự án có khả 

năng thanh khoản cao để ký thêm các hợp đồng, các dự án mới. 

Chỉ  đạo công tác quyết toán và thu hồi vốn ở các công trình đã và đang thi 

công để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để 

chuyển nhượng nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA thu hồi vốn trả lãi + vốn 

vay đầu tư. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý ở các phòng ban chức 

năng, đơn vị sản xuất cho phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của Công ty 

để phát huy được lực lượng sản xuất, máy móc thiết bị thi công, giảm chi phí quản 

lý và nâng cao năng suất lao động. 

Tập trung xây dựng, đào tạo và có chính sách thu hút đội ngũ cán bộ, công 

nhân kỹ thuật trình độ, tay nghề cao. Đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp. 

IV. Đánh giá của  Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh 

doanh: 

Căn cứ vào nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013. Hội đồng quản trị đã 

tập trung chỉ đạo và giám sát bộ máy quản lý thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh và đầu tư của Công ty cụ thể như sau: 

  Về tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư: 

Chỉ đạo công tác thi công toàn bộ các công trình mà Công ty tham gia thi 

công đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ. 

Công tác quản lý và thu hồi vốn triển khai một cách quyết liệt. 

Công tác đầu tư được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về 

trình tự, thủ tục.  

Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài 

chính, việc hoạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Thực hiện 

đúng việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký 

Hội đồng quản trị.  
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  Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013: 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 2013 

Thực hiện 

năm 2013 

% TH 

so với 

KH 

1 Giá trị sản lượng Tr.đồng 400.000 400.000 100% 

2 Doanh thu Tr.đồng 252.000 255.505 101% 

3 Nộp ngân sách nhà nước Tr.đồng 13.000 13.034 100% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 400 408 102% 

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 300 306 102% 

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 60 61 102% 

  Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh: 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 các chỉ tiêu chính như: Giá trị sản 

lượng, doanh thu và một số chỉ tiêu đạt 100% so với kế hoạch, nhưng phần lợi 

nhuận trước thuế đạt giá trị thấp là do những nguyên nhân sau: 

 - Khó khăn về nguồn vốn sản xuất: Do chưa hoàn thành công tác tái cơ cấu 

nhà máy que hàn dẫn đến tình hình tài chính khó khăn và mất cân đối về nguồn 

vốn sản xuất kinh doanh nên đã ảnh hưởng đến quả sản xuất kinh doanh của toàn 

Công ty phần lợi nhuận giảm. 

-  Khó khăn về công tác thu hồi công nợ: Hiện nay, một số công trình đã hoàn 

thành bàn giao cho Chủ đầu tư nhưng công tác thu hồi vốn chậm tại các dự án: Nhà 

máy xi măng Hạ Long; Nhà máy xi măng Cam Ranh;  Dự án dây chuyền mới nhà 

máy xi măng Bỉm Sơn; Dự án TH – Milk Nghĩa Đàn; Cầu rồng Đà Nẵng; Dự án 

nhiệt điện Vũng Áng 1 (Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép nhà Tua Bin và Nhà 

Bunker ký với LILAMA45-1) và công tác thu hồi công nợ của khách hàng mua 

que hàn LILAMA.  

- Khó khăn về công tác Tái cơ cấu Nhà máy que hàn: Do tình hình kinh tế khó 

khăn nên việc tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để chuyển nhượng nhà 

máy que hàn là hết sức khó khăn nên Công ty vẫn chưa thực hiện được công tác 

chuyển nhượng nhà máy que hàn để trả nợ gốc và lãi đầu tư. 

  Công tác sản xuất que hàn LILAMA : 

Thực hiện theo Nghị quyết số: 49/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2013 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên tại mục Quyết nghị thứ tư về việc: Tiếp tục triển khai 

công tác Tái cơ cấu nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama. 

Năm 2013 do tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn khó khăn nên 

việc thực hiện công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama của Công 

ty vẫn chưa hoàn thành. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc. 
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Năm 2013, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nổ lực để thực hiện Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị, cụ thể như sau: 

- Các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

đều được Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai đầy đủ và kịp thời. 

- Ban Tổng giám đốc đã rất quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải 

pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại bộ máy điều hành từ các phòng ban đến đơn vị 

sản xuất, quyết liệt thực hiện công tác thu hồi vốn, nợ đọng. 

- Về công tác tiếp thị đấu thầu: Tích cực tiếp thị, đầu thầu, tập trung đấu thầu 

các dự án có khả năng thanh khoản cao. 

-  Về công tác Tái cơ cấu Nhà máy que hàn: Tích cực tìm kiếm các đối tác 

trong và ngoài nước để chuyển nhượng nhà máy que hàn. Nhưng do tình hình kinh 

tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn nên Công ty vẫn chưa hoàn thành  

công tác chuyển nhượng nhà máy que hàn để trả nợ gốc và lãi đầu tư. 

- Về công tác tài chính: Khắc phục những khó khăn về tình hình tài chính và 

cố gắng thu xếp nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau: 

+ Đối với các khoản vay Đầu tư Nhà máy que hàn: Ban lãnh đạo Công ty đã 

thương thảo với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đề nghị cơ cấu thời 

hạn trả nợ gốc và lãi vay trong thời gian tái cơ cấu Nhà máy nhưng chưa được 

Ngân hàng chấp thuận. 

+ Đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh: Ban lãnh đạo Công ty 

đã chủ động việc thương thảo với Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank) 

Chi nhánh Sầm Sơn và Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển (BIDV) Chi nhánh 

Bỉm Sơn để: 

Cơ cấu lại thời gian trả nợ các khoản vay ngắn hạn chuyển sang dài hạn trả nợ 

đầu tư nhà máy que hàn và khoản vay ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Đề nghị nâng hạn mức tín dụng hàng năm. 

 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản tri: 

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn 

LILAMA để hoàn thành trong năm 2014. 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao 

năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016 

- 2020. 

- Chỉ đạo, giám sát việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý theo 

quy định của Điều lệ Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị. 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 
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- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014: 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2013 

Kế hoạch 

năm 2014 

KH 2014/ 

TH 2013 

1 Giá trị sản lượng Tr. đồng 400.000 400.000 100% 

2 Doanh thu Tr. đồng 255.505 275.000 108% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 408 458 112% 

4 Nộp ngân sách Tr. đồng 13.000 14.800 114% 

5 Tỷ suất lợi nhuận /vốn  % 0,82 0,92 112% 

6 Tỷ suất lợi nhuận/ D.thu  % 0,16 0,17 106% 

7 Thu nhập BQ 01 người/tháng Tr. đồng 5,1 5,3 104% 

8 Đầu tư Tr. đồng 9.552 10.000 105% 

V. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị: 

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị: 

TT Họ và tên Chức danh 
Tư cách thành 

viên 

1 Trần Văn Mão Chủ tịch HĐQT Điều hành 

2 Phạm Đình San Thành viên HĐQT - TGĐ Điều hành 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc Thành viên HĐQT- KTT Điều hành 

4 Cù Minh Kim Thành viên HĐQT Độc lập 

5 Bùi Thanh Phong Thành viên HĐQT Độc lập 

 

 b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

 c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Năm 2013, Hội đồng quản trị đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám 

sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, kiểm 

soát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định 

của Hội đồng quản trị, các quy định điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Bằng Nghị quyết, Quyết định của mình, Hội đồng quản 

trị đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo 
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sản xuất kinh doanh. Do đó, đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng 

cổ đông đã thông qua. 

 Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 phiên và 11 lần lấy ý 

kiến các thành viên Hội đồng quản trị  bằng văn bản để quyết định các nội dung 

chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, 

giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.   

 Tại từng phiên họp, Hội đồng quản trị đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và có 

những nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế, phù hợp 

với chiến lược phát triển của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã chủ 

động thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được phân công.  

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: 

Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, cùng xem xét nghiên cứu 

và đưa ra ý kiến đóng góp cho nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công cho các Thành viên Hội đồng quản 

trị phụ trách từng lĩnh vực theo Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty. 

Có ý kiến kịp thời với Ban giám đốc và Hội đồng quản trị khi nhận thấy có 

những quyết sách chưa hợp lý. 

e. Hoạt động của tiểu ban trong Hội đồng quản tri:  

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân 

công cho các Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng lĩnh vực theo Điều lệ 

Tổ chức hoạt động của Công ty. 

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đạo tạo về 

quản trị công ty: Không có 

2. Ban kiểm soát: 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

TT Họ và tên Chức danh Ghi chú 

1 Lưu Sỹ Học Trưởng Ban kiểm soát  

2 Nguyễn Văn Nguyên Thành viên  BKS  

3 Nguyễn Mạnh Toàn Thành viên  BKS  

 

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm 2013 Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp. Ban kiểm soát thực hiện 

nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư, 

quản trị và điều hành của Công ty theo đúng Nghị quyết và Điều lệ. Ban kiểm soát 
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Công ty đã tham gia trong tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý 

kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Trong năm 2013, Ban 

kiểm soát không nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về các vấn đề điều 

hành sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

giám đốc và Ban kiểm sát: 

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Họ và tên Chức vụ Lương Thù lao Tổng cộng 

1 Trần Văn Mão CT HĐQT 163.564.300 - 163.564.300 

2 Phạm Đình San TVHĐQT 

TGĐ 
152.939.000 38.025.000 190.964.000 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc TVHĐQT 93.652.400 25.125.000 118.777.400 

4 Cù Minh Kim TVHĐQT 92.023.600 33.000.000 125.023.600 

5 Bùi Thanh Phong TVHĐQT 86.852.100 33.000.000 119.852.100 

6 Lưu Sỹ Học TBKS  33.000.000 33.000.000 

7 Nguyễn Văn Nguyên TVBKS 159.382.569 26.400.000 185.782.569 

8 Nguyễn Mạnh Toàn TVBKS 78.698.000 18.280.000 96.978.000 

9 Lưu Huy Phúc Phó TGĐ 145.953.300 12.180.000 158.133.300 

10 Đinh Thành Lê Phó TGĐ 164.817.500  164.817.500 

11 Phạm Văn Hoàn Phó TGĐ 148.584.300 8.120.000 156.704.300 

12 Nguyễn Hồ Bắc Phó TGĐ 161.836.900  161.836.900 

13 Nguyễn Hồng Hạ Phó TGĐ 171.844.100  171.844.100 

14 Nguyễn Văn Dũng TK HĐQT 49.923.900 26.400.000 76.323.900 

 Tổng cộng  1.670.071.969 253.530.000 1.923.601.969 



r...........ry

b. Giao dich c6 phi6u cfra c6 tl6ng nQi bQ:

Tt ngiy 2OlOZl20t4 d6n ngiy 201312014 6ng Ph4m Einh San thdnh vi6n
HDQT - TGE dd giao dich thanh c6ng 20.000 CP. Me chimg kho6n LO5.

c. IIgp ddng hoic giao dich v6'i c6 tl6ng nQi bQ: Kh6ng c6

d. ViQc thgc hiQn c6c quy ilinh vd quin tri Cdng ty:

C6ng ty thgc hiQn dAy dtr c6c quy dinh vA quan tr! C6ng ty theo cta LuQt

doanh nghiep vir c6c quy dlnh kh6c cua Nhd nu6c.

V. B6o c6o tiri chfnh: (tlinh kim)

'g/-,, grt8r.

Bim Son, ngd! l6 thdng 04 ndm 2014
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CONG TY Co PHAN LILAMA 5
D/c: Si5 179 Euong TrAn Phri - TX Bim Son - Thanh H6a

BAO CAO CUA BANGIAM EOC

Ban Girlm d6c Cdng ty Cd phAn Lilama 5 (sau tl6y ggi tat la *COng ty") trinh bdy 86o c6o cria minh vd Brio c6o tdi

chinh cria Cdng ty cho ndm tdi chinh kiit thric ngiry 31112/2013.

KHfi QUAT CHUNG

Cdng ty Cd phAn LILAMA 5 tidn thSn ld C0ng ty Lilp m6y vd Xdy dpng sti S thuQc T6ng Cdng ty LAp M6y ViQt

Nam dno. c thdnh lf,p theo quy6t dlnh sd 05/BXD - TCLD ngiry 0210111996 cira BQ XAy dpg vd cluo. c chuyi5n d6i

sang C0ng ty cd phAn theo Quytit dinh sr5 667lQD - BXD cria BQ x6y dgng ngdy 171412006 vd vi6c chuy6n C6ng ty

Lap mdy vd Xiy dpng sii 5 thuQc T0ng C0ng ty Lip m6y ViQt Nam thirnh Cdng ty C0 phAn. C6ng ty ho4t tlQng kinh

doanh theo Gi6y chung nhfln tldng kj kinh doanh sO Z6OIOOO+39 c6p ngdy 15 th6ng 6 ndm 2006, thay d6i lAn +

ngdy 08 th6ng 09 ndm 201 1 do Sd K6 hoach vd DAu tu tinh Thanh Hori c6p.

Theo gi6y d6ng kf kinh doanh linh v.uc ho4t <tQng kinh doanh cta c6ng ty ld:

- XAy dpg. l6p d{t cdc cOng trinh d6n dgng, giao th6ng, thuj' lgi, cdng nghiQp. hq tAng k! thu6t dd th!, khu c6ng

nghiQp, h$ thdng th6ng tin li6n lac, clrrlng diy tni diQn, trqm bi0n th6; thi c6ng xir lf nAn m6ng, trang tri nQi

th6t, lap rrip thitit b! mdy m6c cdng trinh;

- Cia cdng ch6 tpo, l6p d4t vd tu v6n lAp dat d6y chuyOn c6ng nghg, tiit cdu thdp c6c cdng trinh, thi€t bi lo hoi,

binh, b6 chria gas, <Iuhng ting cOng nghQ chiu dp lgc cric lo4i.

- Ki6m tra mdi hin bing phuong ph6p kh6ng ph6 huf (si6u 6m, thAm th6u, fi tinh Xray); thi nghiQm, hiQu

chinh thii5t bi cliQn, hQ thdng nhiQt, hQ th6ng diAu khi6n tU <lQng cdc diy chuyAn cdng nghQ, chi5ng dn mdn bd

mAt kim loai;

- Sin xu6t, kinh doanh v{t tu (g4ch let, d tip l6t, d6 xdy dpg, cl6t ddn, que hdn), php tirng, c6u kiQn, kim lo4i

cho xAy dpng;

- Kinh doanh dich vU vfln tii; thiio dO, v{n chuy6n, lAp dat thi6t b! si6u trudng, si€u trgng; kinh doanh b6t dqng 4
sin vd nhir d. ,*/te

I

Tnr so chinh cria Cdng ty t1i 179 TrAn Phri - Thi xd Bim Son - Tinh Thanh H6a.. ii\T}
V6n <liOu lQ cria Cdng ty ld 50-000.000.000 tl6ng, t6ng s6 cd phAn ld 5.000.000 c6 phAn v6i mQnh gi5 ld 10.000 N
d6ng/c6phAn,trongd6: \

Sii cd phAn Sti ti6n tuong fmg Tf IQA/iin tli6u lQ

TSng Cdng ty l6p m6y ViQt Nam- C6ng

ty TNHH MTV

Vtin g6p cira c6 <l6ng khric

5.000.000 50.00.000.000 l00,yo

cAc sU KrEN sAU NGAy KHoA sO KE roAN LAp BAo cAo rAI cHiNH

Kh6ng c6 sU kipn trgng yi5u nio xiy ra sau ngdy lap B6o .ao tai chinh ddi hoi ilugc di6u chinh hay c6hg b6 trCn 86o

c6o tdi chinh.

2.5s0.000

2.450.000

2s.500.000.000

24.500.000.000

51%

49%



CONG TY Co PHAN LILAMA 5

E/c: 56 179 Euong tran phr:r - TX Bim Scrn - Thanh H6a

HOI DONG QUAN TRI vA BAN GIAM DOC

Cic thirnh vi6n ciia HQi tlOng quin tri bao g6m

Ong TrAn Vdn Mio Chri tlch hQi d6ng quin tri

6ng Ph4m Dinh San Ph6 chri tlch hQi d6ng quin tr!

Ong Cir Minh Kim Thdnh vi6n hQi cl6ng quin tri

6ng Biri Thanh Phong Thanh vi6n hQi ttiing quin tri

Ong Nguy6n Tu6n Ngqc Thdnh vi6n hQi tl6ng quan tri Bd nhigm ngity A1/4t2013

6ng Luu Huy Ph(rc Thanh vi6n hQi <Iding qudn tri Mi6n nhiQm ngiry 0114/2013

Cdc thinh vi6n Ban gi6m d6c vir kii torin trucrng bao gdm

Ong Phpm Einh San T6ng Gi6m <liic

Ong Dinh Thdnh L€ Ph6 T0ng Ci6m cltic

Ong Nguy6n H6ng Ha Ph6 T6ng Gi6m tl6c

Ong Phpm Vdn Hodn Ph6 Tdng Gi6m d5c

A.
Ong Luu l-luy Phirc Ph6 TOng Gi6m dl5c

6ng Nguy6n Tudn Nggc K6 toan trrrdng

Ong Ltru Huy Phric - f€ torin tru0ng

C6c thinh vi6n Ban Ki6m so6t bao giim

6ng Luu S! Hgc Trudng ban

Ong NguyEn Vin Nguydn Thanh vi€n

6ng Nguy6n Manh Todn Thdnh vi€n

r Ong Ph4rn Vdn Hodn Thdnh vi6n

BO nhiQm ngiry 0114t2013

Bd nhiQm ngity 0ll4l20l3

B6 rrhiQm ngity 0ll4l20l3

Mi6n nhiQm ngity 0114/2013

86 nhigm ngity 26/4DAl3

Mi6n nhiQm ngdy 26t412013

:

-4I
c0
iqrr
IEM

rAlv

KIEM TOAN VITN /IE

Brio c6o tdi chinh cho nim tdi chinh ki5t thric ngdy 3lll2l2ll3 cia C0ng ty duo.c ki6m torin bdi C6ng ty TNHH 'h
Ki€m to6n vd Thdm dlnh gi5 ViQt Nam (AVA)- don vi dri di6u ki€n ki6m toiin cho c6c tO chtc phdt hdnh, tr5 chric S

,i - ni6m yiSt vd tti ch0'c kinh doanh chimg kho6n theo quy <linh crla BQ Tdi chfnh vi Uy ban chtmg kho6n Nhd nu6c.

- cONc so rRAcH NHrEM cuA BAN cranr Doc DOr vor BAo cAo rAI cHiNH

Ban GiSm cl6c C6ng ty chlu tr6ch nhiQm vA viQc l{p 86o c6o tdi chinh cho nim tii chinh ki5t thric ngdy 3111212013.

Trong quii trinh lpp B6o c6o tii chinh, Ban Girim <l6c COng ty cam t<i5t ring:

- L$a chgn c6c chinh s6ch kii to6n thich hqp vd 6p dpng c6c chinh s6ch ndy mQt c6ch nh6t qu6n;

- Dua ra c6c it6nh gi6 vd dy tlo6n hqp ly vd thfn trqng;

*! - NCu 16 c6c chuAn mpc ki5 toiin duqc 6p dgng c6 clugc tu6n tht hay khdng, c6 nhirng 6p dpng sai lQch trqng yiSu

diin mric cAn phii c6ng bii vd giii thfch trong b6o c6o tdi chinh hay kh6ng;

- LAp vd trinh bity c{tc biio c6o tdi chinh tr6n co sd tu6n thri cric chuin mgc k6 to6n, cn6 aE k6 to6n vi.c6c quy

dinh c6li€n quan hiQn hinh;



cONG TY cO PHAN LTLAMA s
E/c: 36 179 Duong fran pntr - TX Bim Son - Thanh H6a

- Lap c6c b6o crio tdi chinh dga tr6n co s0 ho4t <lQng kinh doanh li6n tpc, trir trudng hqp kh6ng th6 cho rlng
C6ng ty s€ tiiSp tgc ho4t clQng kinh doanh.

Ban Gi6m diSc Cdng ty ttim b6o ring c6c s6 k6 to6n dugc luu gi0 de phin 6nh tinh hinh tii chinh cria Cdng U, voi

mric ttQ trung thgc, hsp ly t4i b6t cri thdi <ti6m nio vi d6m bio ring 86o c6o tii chinh tudn thri c6c quy tflnh hiQn

hanh cta Nhd nu6c.

Ban Gi6m <I6c Cdng ty cfing cam k6t vC tinh dAy <tri, hiQn hilu vi gi6 tri cria c6c khoin cdng ng phii thu, ph6i tri vd

tdi sin cria C6ng ty t4i thdi tli€m 3l thing 12 nim 2013.

Ban Gi6m d6c cam tiSt rang Cdng ty kh6ng vi ph4m nghia vg c6ng bi5 th6ng tin theo quy <linh tai Thdng tu si5

1}/2O|2|TT-BTC ngiy 05 th6ng 4 ndm 2012hvongd5n v€ viQc c6ng UO tfrOng tin tr6n th! truong chtmg kho6n.

Ban Gi6m ddc C0ng ty cam k6t rang 86o c6o tdi chinh ild phin iinh trung thgc vd hqp ly tinh hinh tdi chinh cria

C6ng ty t4i thdi clir-lm ngiy 3lll2t2}l3, k6t qun ho4t tlQng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy0n ti6n tQ cho nim tdi

chinh ki5t thric ngdy 3lll2l2}l3, phir hqp vdi chu6n mgc, chi5 d0 kii torln ViQt Nam vi tudn thri c6c quy <l!nh hiQn

hdnh c6 li6n quan.

Ph€ duyQt cic b6o cio tiri chinh

Chring t6i, HOi ilting quan tr! C6ng ty'C6 phAn Lilama 5
ph6 duyQt 86o c6o tdi chinh cho n6m tii chinh t<iit ttrfic

ngity 3l/1212013 cria COng ty

Thanh H6a, ngaylSthdngsndm 2014 Thanh H6a, ngdy 03 thdng 3 ndm 2014

TM HQI D6NG QUAN TRI
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TM BAN GIAM D6C

NG QUAN TRI
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Tel: (+84) 3767 0720 - Fax: (+34; 3767 0721

Thinh vi6n HenS Kidm toan MCI

solffiecrcnc

,4-\
\"\(

TY
xfiu H

iNr
IHG
AM4,?

I
F

BAo cAo rrrcnn roAN Dec LAp
vi nao crio tdi chfnh cho ndm tdi chinh kh *rc ngdy 3r/r2/201i

Kinh efri:

crta Cdng ty Cd pndn Litama S

Cfc c6 tt6ng, HQi d6ng euin tri vi Ban Girflm ddc

Cdng ty C6 ph6n Litama 5

chung t6i de ki6m torin 86o c6o tai chinh kdm theo cria cdng ty c6 phan Lilama 5, dugc lfp ngdy 16/01/2014, ti
trang0T diSn tranq 29,bao g6m: Bang cdn d5i t6 torin t4i ngiy 3l/12/2013,86o c6o k6t qu6 hopt rtQng kinh doanh,
86o c6o luu chuyln ti6n tQ cho nim tdi chinh kiit thric ctng ngiy vi Ban thuy6t minh b6o crio tdi chinh.

Trich nhiQm cfra Ban Gi6m tliic

Ban Girim d5c c6ng ty chiu tr6ch nhiQm vA viQc lfp vd trinh biy trung thgc vd hqp ly biio ciio tdi chinh cria c6ng ry
theo chu6n mgc k6 toitn, ch6 dQ ki5 torin (doanh nghiQp) viQr Nam vd c6c quy itlnh ph6p lf c6 li6n quan iliSn viQc lflp
vd trinh bdy b6o c6o tdi chfnh vd chiu tr6ch nhiQm vc ti6m so6t nQi bQ mn Ban Gi6m <li5c x6c dinh Ia .an tni6t a6
itim bio cho viQc lfp vn trinh bdy b6o c6o tdi chinh khdng c6 sai s6t trgng yriu do gian l6,n ho4c nrrim r6n. 

--

Tr{ch nhiQm cfra Ki6m to6n vi6n

Tr6ch nhiQm cria chring tdi ld ilua ra f ki6n vc bao c6o tii chinh dga trcn krit qu6 cria cuQc kiiSm torin. chring t6i itd
titin hdnh kiiSm to6n theo c6c chu6n muc ki6m to6n vipt Nam. c6c chuAn myc niy y6u cAu chring t6i tu6n thri chudn
mgc vd c6c quy itinh v6 tl?o th?c nghc nghiQp, lfp k6 hqch vd thgc hiQn cuQc kiiim torin tr6 d4t ttugc sy tt6m bio
hqp ly vc viQc liOu br{o c6o tdi chinh cria c6ng ty c6 cdn sai s6t trgng yriu hay kh6ng.

cong vi6c ki6m torin bao gom thgc hiQn cric tht tuc nhAm thu th{p c6c bdng brrung kirim to6n v6 c6c sri 1igu vi
thuyi5t minh trcn b6o c6o tdi chinh. c6c thri tuc kii5m toiin dugc lgachgn dga tr6n x6t iloiin cria kirlm toiin vi6n, bao
g6m il6nh gi6 rui ro c6 sai s6t trqng y{iu trong b6o ciio tdi chinh do gian l{n hoac nhAm 6n. Khi thuc hign ttrinh gi6
cric rui ro ndy, kiiSm torin vi6n tI6 xem xdt ki6m sorit nOi b0 cria cdng ty li6n quan <lr5n viQc lflp vd trinh bdy b6o cdo
tdi chfnh trung th1rc, hqp ly nhim thiiit ki5 c6c thri tuc kiiSm torin phir hqrp voi tinh hinh thgc tti, tuy nhi6n kh6ng
nhim muc tlich tlua ra y kii5n ve nigu qui cria ki6m so6t nOi b0 cia cong ty. c6ng viQc kii5m toi{n cfing bao g6m
d6nh gi6 tinh thich hqp cta c6c chinh s6ch k6 toiin du-o. c 6p dwrg vd tinh hsp ly c1,a c1cudc tfnh ki5 torin cta Ban
Girim tl6c ctng nhu ttrffi gi6 viQc trinh bdy t6ng th6 b6o cao tai 

"t 
t rr.

chtng toi tin tu<rng rang c6c bang chung ki6m torin md chting toi ct6 thu thfp ilugc h dAy dri vd thfch hgrp ldm c<r s&
cho f kiiin ki6m torin cria chring t6i. --'J -



f tciSn cfra Ki6m todn viOn

Theo f kiiSn cua chring t6i, b6o c6o tii chfnh <td phan 6nh trung thyc vi hqp g, f6n c6c khia c.nh fqng yiSu tinh
hinh Ai chinh cua COng ty C6 phtur Lilama 5 tai ngiy 3lll2l2ol3, cflng nhu k6t qui ho4t i1Qng kinh doanh vi tinh
hinh luu chuy6n ti6n tQ cho nflm tii chffi ti5t ttlic cung ngiy, pht hgp vrtt ctruAn mgc k6 tl,io, 

"t5 
dQ kt5 torin

(doanh nghiQp) Vi€t Nam vi c6c quy dinh ph6p $ c6 li6n quan ttiSn viQc lfp vi trinh biy b6o c6o tii chinh.

Phr6 Gidm tISc

Gi(iy 1NDKHNKT sil OOOS -ZO t 4- I 26- t
Thay mflt vi tiai diQn cho

C6NG TY TI\IIIH rrrrvr roIN vA
THAM Dprrr cil vqr NAM (AvA)
He N$i, ngty 20 thring 3 n[m 2014

TONGTHIBiffi
Ki6m tofn vi6n

Gi(iy 1NDKHNKT s6 OOOO-ZO\4-126-1
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cONc ry cO pnAN LTLAMA s
E/c: 56 179 Euong TrAn Phri - TX Btun Son - Thanh H6a

nAo cAo rAt cuiNn
Cho ndm tii chinh k6t thric ngiry 3lll2l20l3

rAr sAn

nANc cAN DoI K]o ToAN
T4i ngiy 31 thing 12 nIm 2013

Thuy6t
Mn s6 minh 3ut2t20t3

Don vitinh: d6ng

0u0il2013

A. rAr sAN NcAn u6N

I. Ti6n vi cic khoin tu'crng tluong ti6n

l. I len

2. C6c khoan tuong tluong ti6n

II. C6c khoin tliu tu tiri chinh ngin hgn

l. Eiu tu ngin hgn

2. Dg phdng gi6m gi6 chimg kho6n

dAu tu ng6n han (*)

III. C6c kho6n phii thu

l. Phai thu cria kh6ch hdng

2.Tritru6c cho ngudi b6n

3. C6c khoin phdi thu kh6c

4. Dr,r phdng c6c khoan phii thu kh6 ddi (*)

IV. Hing t6n kho

l. Hing t6n kho

2. Dg phdng giim gi6 hing tdn kho (*)

V. Tni sin ngin hqn kh6c

l. Chi phi tre rudc ng6n h4n

2. Thu6 GTGT ilu-o. c kh6u trit

3. Tii sin ngin hqn kh6c

B. rAr sAN oAr n4N

I. Cic khoin ph6i thu dii hqn

II. Tni sin cd dptr
l. Tdi sin c6 ainn htu hinh

- Nguy€n gid

- Gid tri hao mdn lfry kif)
2. Tii sin c6 Alnn thue rii chinh

, La.
3. Tdi sin c6 tlinh vO hinh

4. Chi phi xdy dpg co bdn d& dang

III. B6t dQng sin tIAu tu

IV. Cic khoin diu tu tiri chinh dii han

1. DAu tu dii han kh6c

V. Tni sin dii hgn khr[c

l. Chi phi tri hudc dii h3n

TONG cgNG rAr sAx

r00

1r0

lll
112

t20
t2t
129

130

l3l

r32

138

139

140

l4t
149

150

l5l

152

158

v.0l

v.02

v.03

v,04

v.05

v.06

v.07

v.08

v.09

v.l0

v.l1

312.365.936.29t

r2.r33.490.9s0

12.t33.490.9s0

19.261.298.9s0

19.261.298.950

200.14t.s32.997

197.267.222.266

2.707.020.593

1.272.431.339

(1.105.141.201)

7t.266.073.470

7t.266.073.470

9.563.539.924

8.630.s75.524

932.964.400

121.762.496.793
t-

t21.742.496.793

n8.462.736.526

182.476.841.54 t
(64.0t4.10s.0ts)

3.279.760.267

20.000.000

20.000.000

216.9s1.316.549

13.s48.808.020

13.548.808.020

19.000.000.000

19.000.000.000

151.963.153.309

t51.768.317.447

405.789.136

1.169.67r.643

(1.380.624.917)

87.392.t39.247

87.392.139.247

5.047.2t5.973

2.998.609.438

2.048.606.535
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C6NG TY CO PHAN LILAMA 5
D/c: 56 179 Duong TrAn Phti - TX Bim Son - Thanh H6a

nAo cAo rAt cuiNn
Cho ndm tii chinh k6t thric ngdy 3lll2l20l3

NGUON V6N

BANG CAN DOI KE TOAN
T4i ngiy 3l th6ng 12 ntrm 2013

( Ti6p theo)

Thuy6t
Mf, s5 minh 3ut2l20t3

Eon vitinh: <tdng

oil0U2013

A. Nq PHAI TRA

I. Nq ngin hqn

l. Vay vi ng ngdn hpn

2.Phei tri nguli b6n

3. Ngudi mua trd tidn trudc

4. Thu6 vd c6c khoin phii nQp Nhd nudc

5. Phai trt c6ng nh6n vi6n

6. Chi phi phii trt
9. C6c khoin phii tr6, phii nQp kh6c

10. Dg phdng phii tri ngin h4n

1 1. Qu! khen thuong, phtc lgi

II. Nq dii hsn

l. Phei tr6 ddi h4n ngudi ban

2. Phai ffn dni han nOi b0

3. Phei tri dii han ki6c

4.Yay vi ng ddi hpn

5. Thuii thu nhflp ho6n lpi ph6i trn

6. Dr.r phdng trq c6p m6t vigc lem

7. Ds phdng phni tr6 dii han

8. Doanh thu chua thgc hiQn

9. Qu} ph6t triiin khoa hec vd c6ng nghQ

B. V6N CHU SOHUIJ

I. V5n cht s0 hii'u

l. V6n ddu tu cria chri sd htu

2. Thang du v6n c6 phan

3. V6n kh6c cria cht sd hilu

4. CO phi6u ngdn quf

5. Chenh lpch tl6nh giri l4i tdi s6n

6. Chenh lech t9 si5 h6i do6i

7. QuI ddu tu phdt tri6n

8. QUY dy phong tdi chinh

9. QuI kh6c thu$c v6n chri sd hiru

10. Lgi nhuQn chua phan ph6i

11. Ngudn v6n dAu fi xiy dpg co ban

12. QuI h6 trq sip x6p doanh nghiQp

II. Ngudn kinh phi vir c6c qui kh6c

rONG cgNG NGUON vON
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310

3ll
312
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3t4

3rs

316

319

320

323

330

33r
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333

334

335
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338
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400

410

4n
412

413

414

415

416

4t7

418

419

420

421

422

v.l3
v.14

v.l5
v.l6

v.l7
v.l8

v.l9

361.670.7s0.533

299.623.241.349

179.559.642.603

40.715.351.963

28.778.040.047

14.t76.528.879

8.503.821.969

17.604.219.035

t0.284.918.724

718.129

62.047.509.t84

26.024.425.400

36.023.0$.7;4

334.672.715.111

298.649.631.327

148.675.934.749

62.868.817.7s3

39.699.t 18.491

13.208.830.019

13.559.858.3s4

10.t62.006.555

9.870.347.277

4.718.129

36.023.083.784

36.023.083.784

72.151.225.811

72.151.225.811

50.000.000.000

15.031.500.000

395.028.262

5.808.755.147

750.672.863

165.269.539

72.457.682,551

:

v.20 72.457.682.551
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r s.03 I .s00.000

395.028.262

5.808.755.147

750.672.863

471.726.279

K
oll
2l

a

430

440 434.128.433.084 406.823.940.922



I

coxc ry cO pnAN LTLAMA s
D/c: 56 179 Duong Tran Phri - TX Bim Son - Thanh H6a

nAo cAo rAr cuixn
Cho nim tii chinh t<6t ttutc ngiry 3ltl2l20l3

CHi TITU

cui rr0u NGoAr nANc cAx o6r rt ToAN
Tgi ngiy 31 th6ng 12 n{m 2013

M6 s6 Thuyit
mrnh 3Ut2nm3 01/01/2013

498,63 340,96
100,99

l. Tii san thu6 ngoii
2. VAt fi, hing h6a nh$n git h0, nhan gia c6ng
3. Hnng h6a nh$n b6n h0, nhfln hi grii
4. Nq kh6 tldi dE xrl U
5. Ngosi t0 c6c loai (USD)

- USD
. EUR

6. Dg to6n chi ho4t tlQng

Ghi cht: C6c chi ti6u c6 s6 feu 6m tlugc ghi trong ngo[c tlon ( )

!- Ngudi lflp bi6u K6 toln tru0ng

" n 'jhl>--
'- ,:^.TrrPHrroNG *YtK.,

001

002
003
004
007

008

ffi
Kt6
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fth6ne0l nim2014
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cONc ry cO puAN LTLAMA s
Dic: 56 179 Duong TrAn Pht - TX Bim Son - Thanh H6a

BAo CAo TAI cHiNH
Cho ndm tdi chinh kiit thtc neity 3ltl2l20l3

Chi ti6u

BAO cAo
xtr euA HoAT DqNG KrNH DoANrr

NIm 2013

Mr s6 Thuytt
mrnh

Nlm nay

Don vitinh: d6ng

NIm trufc

1. Doanh thu b6n hing vir cung c6p dlch vB
2.Cic khoin giim trtr
3. Doanh thu thuin b6n hirng

vi cung c6p dich vtr

4. Gi6 v6n hing b5n
5. Lqi nhu$n gQp vi bfn hing

vi cung c6p dich vtr

6. Doanh thu ho4t tlQng tni chinh

7. Chi phi tiri chinh
- Trong dd: Chi phi ldi vay

8. Chi phi b6n hing
9. Chi phi quf,n lf doanh nghiQp

10. Lgi nhu{n thuAn tir hoqt tlQng kinh doanh

11. Thu nhflp khrlc

12. Chi phi kh6c

13. Lgi nhu$n khic

14. T6ng tgi nhu$n f6 toen trur6'c thu6

15. Chi phi thu6 TNDN hiQn hinh

16. Chi phi thu6 TNDN hoin I?i

17. L9i nhu$n sau thu6 TNDN

18. Lei ctr bin trGn c6 phi6u

Nguli l$p bi6u

HOANG THI PHIIO-.NG

,Ll.{' .W)-'
NGUYT TUAN NGQC
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25.945.812. t92

tL.423.716.s73

1.387.422.339

577,563.360

1.556.376.712

(978.813.3s2)

408.608.987

102.152.247

306.456.740

6l

266.328.173.331

266.328.173.331

222.353.403.908
43.974,769.423

1.425.061.042

32.402.809,857
32.399.356.661

53.760.000
12.975.829.3t7

(32.s68.70e)

1.608.703.093

836.577.997

772.125.096

739.556.387

331.476.650
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cONc rv cO pnAN LTLAMA s
D/c: Sii 179 Dudng frAn pfrt - TX Bim Son - Thanh H6a

BAO CAO TAI CHINH
Cho n6m tii chinh k6t thfic ngiry 3lll2l20l3

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
Theo phuong ph6p trgc ti6p

Niim 2013

Mfi s5CHI TIEU

I. Luu. chuy6n ti6n tir ho4t rlQng kinh doanh
, Ti€n thu tt b6n hiu:g, cung cdp dlch vu vd doanh thu

'' kh6"
2. TiAn chi tri ngudi cung c6p hdng h6a vi dich qr
3. Ti6n chi tri cho nguoi lao tlQng
4. Ti6n chi tri l6i vay
5. Ti6n chi nQp thuii thu nh$p doanh nghi€p
6. Ti6n thu khiic tu ho4t tlQng kinh doanh
7. Ti6n chi kh6c cho hopt tlQng kinh doanh

Lru chuydn tiin thudn fu hogt itQng kinh doanh

II. Luu chuy6n tidn ttr hogt tl$ng dAu tu
l. Ti6n chi il6 mua sim, XD TSCD vd c6c TSDH kh6c

, Ti6n thu tir thanh lf, nhugng b6n TSCD vi c6c TS dii
-' han kh6c

:. fi6n chi cho vay, mua c6c c6ng cq ng cria tlon vi lihdc

. Ti6n thu h6i cho vay, b6n lai c6c c6ng cq ng cia don
4' 

vi kh6c
S. fi,in chi ddu tu g6p v6n vdo tlon vi kh6c

6. TiAn thu hdi elAu tu g6p v6n vdo tlon vikh6c
7. Ti€n thu l6i cho vay, c6 tfc vd lgi nhufn <lugc chia

Lnu chuydn fiin thudn th hogt itQng ildu ur
III. Luu chuy6n ti6n tir hogt tlQng tiri chinh
, Ti€n thu tu phdt hanh c6 phi6u, nhfn v6n g6p cta chri
t.

s0 nuu

, TiAn chi trd v6n g6p cho c6c cht s0 hfru, mua I4i c6

"' phii5u c0a doanh nghiQp tl6 ph6t hinh
3. Tidn vay ngfn h4n, dii han nh$n dugc

4. Ti6n chi tri ng gi5c uay

5. TiAn chi tri ng thu6 tdi chinh
6. C6 ttc, Iqi nhuin da tra cho chil sd hiru

Lnu chuydn tiin thudn ft hogt itQng tdi chinh

Luu chuy6n ti6n thuAn trong ki
Ti6n vi tuong du'ong ti6n diu k)

Antr truong cta thay aOi 6r gia h6i do6i quy d6i ngo4i tQ

Tidn vi tuong duong ti6n cu6i ky

NIm nay

Eon v!tffi: d6ng

NEm trudc
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CONG TY CO PHAN LILAMA 5
D/c: 56 79 Ducmg Tran Pht - Bim Son - Tinh Thanh H6a

sAo cAo rAI cuiNrr
Cho ndm tdi chinh k6t thfc ngiry 3111212013

nAN THUYET MrNH BAo cAo rAr cniNn
Niim 2013

r. Dac DrEM HOAT OQNC DOANH NGHTEP

1. Hinh thr?c s0 hiiu viSn

C6ng ty CO phAn LILAMA 5 ti6n thdn ld C6ng ty Liip m6y vi Xdy dr,rng sii 5 thuQc T6ng C6ng ty L6p M6y ViQt

Nam dugc thinh lfp theo quytit dinh s0 O5iBXD - TCLD ngity 02/01/1996 cria BQ Xdy dyng vd itugc chuy6n cl6i

sang COng ty c6 phan theo Quyiit clinh s6 667lQD - BXD cria BQ xdy dr,mg ngiry 171412006 vir vigc chuy€n C6ng

ty LAp rn6y vd Xdy dgng sO 5 thu6c T6ng C6ng ty Lip mdy ViQt Nam thinh Cdng ty CO phAn. Cdng ty hoqt dQng

kinh doanh theo Gi6ry chimg nhf,n cldng kf kinh doanh sti ZOO3OOO+39 c6,p ngdy l5 th6ng 6 ndm 2006, thay ddi lAn

4 ngiy 08 th6ng 09 nf,m 201 1 do Sd KC ho4ch vi Diu hr tinh Thanh Ho6 cdp.

Trg sd chinh ctia Cdng ty t4i sd 179 TrAn Pht - Th! x5 Birn Son - Tinh Thanh H6a.

2. Nginh ngtrd kintr doanh

Ho4t dQng chinh cria COng ty li:

- Xdy dgng, l6p d4t cdc cdng trinh ctAn dr,rng, giao th6ng, thuj' lgi, cdng nghiQp, h4 tAng ky thuat dO thi, khu c6ng

nghi€p, hQ th6ng th6ng tin li6n l4c, duong diy tAi <liQn. tr4m bi6n th6; thi cOng xu ly n€n m6ng, trang tri nQi

th6t, I6p r6p thi6t bi mdy m6c c6ng trinh.

- Gia c6ng ch6 t4o, lip dAt ve tu vAn lep dat dAy chuyAn c6ng nghQ, t6t c6u th6p c6c cdng trinh, thi6t b! ld hoi,

binh, b6 chira gas, ituong 6ng cdng nghQ chiu 6p lr,rc cdc to4i.

- KiiSm tra m6i hdn bdng phuong ph6p kh6ng ph6 hu! (si6u 6m, thim th6u, fi tinh Xray); thi nghiQm, hiQu chinh

thi6t bi diQn, hQ thting nhiQt, hQ th6ng tli€u khi€n tU tlQng c6c ddy chuydn c6ng nghQ. ch6ng 5n mon bC mlt kim

logi.

- Sin xu6t, kinh doanh v{t tu (gAch leL d i5p l6t, dd xay dpg, d6t ddn, que hdn), phg tirng, c6u ki€n, kim loai

cho xdy d1rng.

- Kinh doanh dich vp vfln tii; th6o dO, vfln chuy6n, lAp d[t ttritit U! si6u trudng, si€u rgng; kinh doanh bat dQng

IL NrEN DQ KE TOAN, DOI{ VI TIEN TE SIJDUNG TRONG Xr TOAN

Ky kai todn, don v! tidn tQ sii dqng trong k6 to{n

K! k6 to6n ndm cria C6ng ty Uat OAu tir ngiy 0l/01 vi t<tit ttrlc vdo ngdLy 3ll12 hdng nim.

Eon vi ti6n t9 s[r'dsng trong ghi chdp ki5 torin ld ddng ViQt Nam (tt6ng).

rrr. CHUAN Muc vA cHE DQ rE roAx Ap ouNc

1. Ch6 tIQ k6 to6n 6p dsng

Cdng ty 6p dr,rng Ch6 dO ki5 torin doanh nghiQp ban hdnh theo Quy6t dlnh s6 l5l2OO6/QD - BTC ngiry 20/312006

cria Bd tru&ng BO Tdi chinh vd Th6ng tu sd Z4+1ZO09/TT-BTC ngity 3lll2/2009 cria 89 Tei chfnh vA viQc huong

d6n sria OOi, UO sung ch6 tlQ kii to6n Doanh nghiQp.

2. Tuy6n bti v6 viQc tu6n th& Chuin mr;c kti todn vi Ch6 dO t<6 todn

C6ng ty cIE 6p dgng cric Chu6n mUc k6 torin ViQt Nam vd c6c vdn.b6n huong ddn ChuAn myc do Nhd nu6c ttd ban

hdnh. C6c b6o c6o tdi chinh tluo. c lfp vd trinh bdy theo ttring mgi quy clinh cria timg chu6n mgc, th6ng tu huong

d6n thgc hiQn chuAn mgc vd ChiS dO k6 toan hiQn hdnh <tang 6p dgng.

N
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c0Nc ry cO pnAN LTLAMA s
D/c: 56 79 Eucrng fran pnri - Bim Son - Tinh Thanh H6a

nAo cAo rAr cniun
Cho ndm tii chinh kiit thirc ngity 3111212013

3. Hinh thric k6 toin 6p dgng

Cdng ty rip dpng hinh thric kti to6n tr6n m6y vi tinh: Nhat ky ctrung.

rv. cAc cHiNH sAcn xf roAx Ar oqxc
1. Nguy€n tic ghi nh$n cic khoin ti6n vir cic khoin tuolg tltrong tidn

C6c nghiQp vu kinh tti ph6t sinh bing ngo4i tQ duo. c quy tl6i ra tliing ViQt Nam theo fj gi6 giao dlch thgc t6 tai thdi

dir5m ph6t sinh nghiQp vu. Tai thdi ili6m cu6i nam c6c khodn mpc tidn tQ c6 gdc ngo4i tQ ilugc quy d6i theo ti gia

mua vio cria ng6n hdng thuong mai noi COng ty m0 tdi khoin c6ng b6 vio ngdy kiit thric ni€n d0 kii toan

C6c khoin tucmg duong ti6n ld c6c khoin dAu tu ng6n h4n kh6ng quri 03 th6ng, c6 khi n6ng chuyrSn OO; aE Oang

thdnh ti6n vd kh6ng c6 nhi6u nii ro trong chuy,Sn AOi tnann ti6n kC tir ngiy mua khoin dAu tu d6 tai thdi di6m b6o

ciio.

2. Nguy6n tic ghi nhin hdrng t6n kho

Hdng t6n kho <lugc tinh theo giti g6c, trudng hqp gi6 tri thuAn c6 thiS thyc hipn ilugc th5p hon gi6 gdc thi tfnh theo

gi6 tr! thuAn c6 th6 thgc hiQn dugc. Gi6 giic hdng t6n kho bao g6m chi phf mua, chi phf chti biiin vi crlc chi phi

li6n quan truc ti6p kh6c ph6t sinh d,5 c6 clugc hdng t6n kho d ctia cli6m vd tr4ng thrii hien tai.

Ci6 trl hdng t6n kho thrgc x6c tllnh theo phuong ph6p thgc tti dich danh.

Hdng t6n kho dugc h4ch to6n theo phuong ph6p k€ khai thuong xuy6n.

Dg phong gidm gi6 hdng tdn kho dugc l4p vdo thdi diOm culSi nam tii chinh, ld siS ch€nh lQch gifia gi6 g6c ctra

hdng t6n kho lon hon gi6 tri thuAn c6 th6 thgc hiQn tlugc cta chring.

3. Nguy6n tic ghi nh$n vir kh6u hao tii sin cii apn

Tdi sin cO alnn htu hinh, tdi sin ci5 Alnn v6 hinh tlugc ghi nhdn theo gi6 g6c. Trong qu6 trinh srl dqng, tdi sin c6

tlinh htu hinh, tdi sdn ct5 <linh v0 hinh iluo. c ghi nh4n theo nguy6n gi6, hao mdn lu! k6 vn gi6 tri cdn l4i.

Khdu hao dugc trich theo phuong ph6p cluong thang. Thdi gian kh6u hao rip dgng theo Thdng ir 45l20l3lTT-

BTC ngdy 25l4l2}l3 cria B0 Tdi chinh huong d6n chti ctQ quin l1i, s& dqng vi trich kh6u hao tdi sdn cO Olntr. CU

th6:

- Nhi cria, vAt kien fftc

- M6y m6c, thi€t bi

- Phuong tiQn v4n tii

^. .;. , . -- rnlet Dl van pnong

- Tdi sin cii dinh kh6c

06 - 25 ndm

03 - 10 n6m

03 - 10 ndm

03 - 08 ndm

03 - 06 n[m

)(

4. Nguy6n tic ghi nh{n v}r viin ho6 cdc khoin chi phi tli vay

Chi phi di vay dugc ghi nhdn vdo chi phi sin xu6t, kinh doanh trong kj,khi ph6t sinh, trir chi phi di vay li6n quan

truc ti6p diSn viQc dAu u x6y dpng ho{c san xu6t tei san dd dang duo. c tinh vio gi:i tri cfia tii s6n tl6 (<Iu-o. c viSn

ho6) khi c6 clt c6c di6u kiQn quy <I!nh trong ChuAn mr,rc Ki5 to6n ViQt Nam sii 16 *Chi phi cli vay".

Chi phi <Ii vay li6n quan trgc ti6p diln viQc d6u tu xey dfng hoic s6n xu6t tii sin dd dang duo. c tinh vdo gi6 trl cria

tdi sin d6 (duqc vi5n hori), bao gtim c6c khoan l6i ti6n vay, phdn b6 cdc khoin chitit kh6u hopc phg trQi khi ph6t

hdnh tr6i phi6u, c6c khodn chi phi phq ph6t sinh li€n quan toi qud trirrh lim thrl tqc vay.

Tj' le v6n h6a chi phi di vay trong kj, ld}%.

r3



cONc ry cO rnAx LTLAMA s
D/c: 56 79 Duong Trin Phri - Bim Scrn - Tinh Thanh H6a

BAo cAo rAr cniNn
Cho ndm tii chinh ki5t thtc ngity 3111212A13

5. Nguy6n tic ghi nh$n vir phin b6 chi phi tri trudc

C6c chi phi tr6 tru6c chi li6n quan tltin chi phi sin xu6t kinh doanh nam tdi chinh hi€n t4i ttuqc ghi nhfln Ii chi phi

tri tru6c ngin h4n vd tlugc tfnh vio chi phi sin xu6t kinh doanh trong ndm tdi chinh.

Cric chi phi sau tldy de phrit sinh trong ndm tdi chinh nhrmg tlugc h4ch to6n vio chi phf tri trudc ddi han dC phdn

bO aAn vdo kiSt qui ho4t t1Qng kinh doanh trong nhiAu ndm:

- Thuong hiQu Lilama.

- Chi phi sria ch8a lor tdi sin ci5 alnh.

Vi6c tinh vd ph6n bd chi phi tri trudc dii h4n vio chi phf sAn xu6t kinh doanh tung ky h4ch to6n dugc cin ctl vio
tinh ch6t, mftc <lQ timg lo4i chi phf ilii chqn phuong ph6p vd ti€u thric phdn b6 hSp ly. Chi phi tri trudc <lugc phin

UO aAn vdo chi phi sin xu6t kinh doanh theo phuong ph6p duong thing.

6. Nguy6n tic ghi nh$n chi phi phfri tri
C6c khoin chi phi thgc ti5 chua phrit sinh nhrmg duoc trich trudc vdo chi phi sin xu6t, kinh doanh trong k! O6 Aam

bio khi chi phi ph6t sinh thgc t6 khdng gdy dQt bitin cho chi phi san xu6t kinh doanh tr€n co s0 rlim b6o nguy€n

tic phil hqp gita doanh thu vi chi phi. Khi cric chi phi tl6 ph6t sinh, n6u c6 ch6nh l€ch vdi s6 da trich, t<6 toan tiiSn

hdnh ghi b,5 sung hoflc ghi giim chi phi tuong ung vdi phAn ch€nh l€ch.

7. Nguy€n tic ghi nhin viin chii sO hiiu

Vdn dAu tu cria chfi sd h&u tlugc ghi nh{n theo si5 v6n thyc g6p cria chri s0 htu.

Th4ng du viin cd phAn duo. c ghi nhfn theo si5 ch6nh lQch lon hon ho4c nh6 hon giea gi6 thgc tii phrit hdnh vd

m6nh girl cd phitSu khi ph6t hdnh c6 phitiu lAn dAu, ph6t hnnh bd sung hofc t6i phrit hdnh cd phi6u qu!.

V6n kh6c ctia cht sd hfi'u cluoc ghi theo gi6 tr! cdn l4i gifa gi6 tr! hqp lli cria c6c tdi sin mi doanh nghiQp duo. c

ciic t6 chftc, c6 nhdn kh6c t{ng, bi6u sau khi trir O c6c khoin thuti phni nQp (ntiu c6) li6n quan tliin cric tdi sin

duoc tdng, biliu ndy; vi kho6n b,5 sung tir ki5t qui ho4t dQng kinh doanh.

CO tric phii tri cho c6c cO d6ng dugc ghi nhfln li khoin phii tri trong B6ng Cdn AOi t6 to6n cria Cdng ty sau khi

c6 thdng b6o chia cO tuc cria HQi tlOng quin tri C6ng ty.

Lgi nhuqn sau thu6 chua phdn ptrOi ta si5 lgi nhu4n ttr cric ho4t tlQng c0a doanh nghiQp sau khi tril (-) c6c khoin

ili6u chinh do rip dpng frOi tO ttray dOi chfnh s6ch k6 torin va tli6u chinh h6i tO sai s6t trgng ytiu cria c6c nim trudc.

8. Nguy0n tic vi phuorrg ph6p ghi nh$n doanh thu

Doanh thu bdn hdng

Doanh thu b6n hdng du<r. c ghi nhfln khi d6ng thdi thda mdn c6c cti€u kiQn sau:

- Phdn lon rrii ro vi lgi ich gin li6n vdi quydn sd hfiu sin ph6m ho{c hdng h6a dd tlugc chuy6n giao cho ngudi

mua.

- C0ng ty kh6ng cdn n6m gifi quy6n qudn l1f hdng h6a nhu ngudi sd htu hdng h6a ho4c quyAn ki6m so6t hdng

h6a.

Doanh thu du'o. c xric <linh tuong tlOi ch6c ch6n.

C6ng ty dd thu clury. c ho{c sE thu tlugc loi ich kinh t6 tir giao dlch brln hdng.

Xric ilinh du-o. c chi phi li6n quan diin giao dlch b6n hdng.

6.

ru
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cONc rv cO pnAN LTLAMA s BAo cAo ra.r cnixn
D/c: 36 79 Duong Tran Phfi - Bim Son - Tinh Thanh H6a Cho nam tai chfnh k6t thfic ngay 31/1212013

Doanh thu cung cdp dich v1t

Doanh thu cung c6p dlch vg du-o. c ghi nhfln t<hi k6t qui c(ra giao dich tl6 <lugc x6c tllnh mQt c6ch <t6ng tin c4y.

Trudng hqp viQc cung c5p dich vg li6n quan tltin nhi6u kj,thi doanh thu ilugc ghi nh{n trong k} theo ktit qui phAn

cdng viQc c16 hodn thdnh vdo ngny lflp Bing C6n d6i kC to6n cria ky d6. K€t qui cria giao dlch cung cdp dlch vU

r * duo. c x6c dinh khi th6a mdn cric <ti6u kiQn sad:

- Doanh thu dugc x6c <tinh tuong d6i ch6c chin.

- C6 kha ndng thu tluo. c tgi ich kinh t6 tu giao dich cung c6p dich vp d6.

- Xdc tlinh tluqc ph6n c6ng vi6c dd hoin thdnh vdo ngiy l{p Bnng cdn diii k6 to6n.

- Xric <tinh tlu-oc chi phi phrit sinh cho giao dich vd chi phi dii hoan thdnh giao dlch cung c6p dlch vu il6

PhAn c6ng viQc cung c6p dlch vu dd hodn thdnh tlugc xric <l!nh theo phuong ph6p ct6nh gi6 c6ng viQc hodn thdnh.

Doanh thu ph6t sinh tir ti6n l6i, ti6n bdn quydn, c6 tfc, lgi nhuQn duoc chia vd cic khoin doanh thu ho4t clQng tii
': chinh kh6c tlugc ghi nhf,n khi th6a mdn <I6ng thdi hai (2) diAu kiQn sau:

- C6 kha ning thu clugc lgi ich kinh tii tir giao dich d6.

Doanh thu dugc x6c dinh tuong tl6i chic chan.

CO tric, lgi nhu4n dugc chia itugc ghi nh$n khi Cdng ty tlugc quy6n nhAn cd tric ho{c clugc quydn nh{n lqi nhufln
i

tU viQc g6p vi5n.

Doanh thu hqp d6ng xay dung

Doanh thu hqp <tdng x6y dpg cluo.c ghi nhfn khi k6t qud thgc hi$n hqp <l6ng xdy dpg clugc x6c tlinh mQt c6ch

iLlng tin cfy vd <luo. c kh6ch hing x6c nhdn thi doanh thu vd chi phi li€n quan it6n hqp <l6ng tluo. c ghi nhfln tuong

ung v6i phAn c6ng viQc t16 hodn thdnh trong kj ph6n 6nh tr€n h6a ilon dA IQp.

9. Nguy6n tic vi phuong phdp ghi nh$n chi phi tii chfnh

Cric khoAn chi phi clugc ghi nhdn vio chi phi tii chfnh g6m:
,;

Chi phi cho vay vd di vay vdn. 
,

I - Cric khoin 16 do thay AOi ty gia nOi aoai cta ciic nghiQp vu ph6t sinh li€n quan d6n ngo4i tQ.

C6c khoin tr6n dugc ghi nhan theo t6ng sO phit sinh trong k!, kh0ng bir trir vdi doanh thu ho4t rlQng tdi chinh.

10. Nguy0n tic vi phuong phip ghi nh$n chi phi thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hinh, chi phi thu6 thu

i'- nh{p doanh nghiQp hoiin I4i

' Chi phi thuii thu nh4p doanh nghiQp hi€n hdnh duo. c xdc <l!nh tr€n cs sd thu nhflp chiu thu6 vi thuii su6t thuti thu

i * nhdp doanh nghiCp trong ndm hiQn hdnh.

Chi phi thui5 thu nhflp doanh nghi$p ho6n l4i dugc xiic cllnh tr6n co s0 s6 ch€nh lQch t4m thdi <tugc khdu trir, s6

chOnh l6ch tam thdi chlu thutl vd thu6 su6t thuii thu nhpp doanh nghiQp.

11. Cdng cg tiri chinh

r Ghi nh{n ban tliu

Tdi sdn tdi chtnh

--- T4i ngdy ghi nh4n ban dAu, tdi sin tdi chinh <Iuo. c ghi nh{n theo gi6 gdc cQng c6c chi phi giao dich c6 li6n quan

trgc ti6p d6n viQc mua sim tdi san tdi chinh cl6.

G-co
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cOilc ry cO pnAN LTLAMA s sAo cAo rAr cniNn
D/c: Si5 79 Duong Trah Phti - Bim Son - Tinh Thanh H6a Cho nAm tei chinh k6t th0c ngay 3ll12l2013

Tdi san tdi chinh cria Cdng ty bao g6m ti6n m{t, tidn grii ngin h4n, c6c khoan phii thu kh6ch hing ngin h4n, c6c\.
: kho6n phii thu kh6c vd c6c khoan d6u tu.

Nq phdi trd tdi chtnh

I T4i ngiy ghi nhfn ban dAu, ng phii tra tei chinh tluqc ghi nhfn theo gi6 gdc trir <li c6c chi phi giao dich c6 li6n

quan trpc titip tdi viQc ph6t hdnh ng phii tri tdi chinh tl6.

Nq phdi tri tii chinh cria COng ty bao g6m c6c khoin phii tri ngudi b6n, phii tra kh6c vi c6c khoan vay.

12. Cicb€n ti6n quan

C6c b€n duo. c xem li c6 li6n quan <Ii5n mQt b€n ph6t sinh c6c miii quan hQ trgc tiiSp hay gi6n tiiip, <tii ki6m so6t c6c
'- b6n kh6c ho{c c6 khi ndng gdy anh hu0ng dring k6 diin c6c b6n li6n quan n6u c6 mtii quan hQ ki6m so6t thudrng

xuy6n hoflc c6 th€ giy inh hudng tl6ng k€. NghiQp vg v6i cic b6n li6n quan <Iuo. c COng ty trinh bny tai VII.I
* trong ThuyiSt minh b6o c6o tii chlnh.
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D/c: 56 179 Duong Tran Phf - TX Bim Son - Thanh H6a

v. rHONG TIN BO suNG cHo cAc KHoAN TRiNH BAy rRoNG BANG cAN o6r rf roAx

CONG TY C6 PHAN LILAMA 5

I . Ti6n vh cfc khoin tuong ttuong ti6n

Ti6n mdt tpi qu!
Tidn gui ng6n hang

c0ng

2 . DAutunginhqn

DAu tu ngan hpn kh6c

-.:- r ten gw co tcy hqn

c0ng

3 . Pheithukhdchhing

- T6ng C6ng ty LdpmdyvietNam- C6ng ty TNHH MTV
- CND chuyAn 2- NMXM COng thanh -CTCPXM c6ng thanh
- CT CP CAVICO Di6n luc & Tni nguyOn ( CT Hfia na)
- C6ng cO phan LISEMCO
- C6ng hinh d0y chuyAn m6i Bim Son ( Ndm 2007)
- COng hinh srla chfra xi mdng Hoang mai
- C6ng hinh srla chta XM Bim son
- C6ng trinh xi ming Cam Ranh
- C6ng ty CP LILAMA3
- Cdng ty c6 phin co khi & xdy fimg t2l -CIENCOI
- COng ty c6,phan Gang th6p Th6i Nguy6n
- C6ng ty c6 phen LILAMA 69-3
- C6ng ty cO phan Lilama45.l
- Cdng ty cO phan Lilarna6g-2
- Cdng ty c6 phan LISEMCO2
- C6ng ty c6 phen thgc phAm sta TH
- C6ng ty JUrong Engineering Limited
- C6ng ty CP Vicem Vflt li€u x6y dpg EdNEng
- C6ckh6chhangkh6c

c0ng

4 . Tri truri'c ngudi bfn

- Cdng ty CP xdy lip Hni ytin
- C6ng ty CP TM vd cdng nghQ ViQt M!
- C6ng ty c6 phAn KTC
- Cdng ty TNHH YCn Thri
- Tri trudc nguoi brin kh6c

c0ng

Cdc khoin phii thu ngin h4n kh6c

Ldi ti6n grti phii thu

Phii thu kh6c

Du ng phii tri kh6c

c0ng

nAo cAo rAr cnilrn
Cho n[m tdi chinh k6t ttlic nsdv 3tll2l20t3

3t/12t2013

Don vi tinh: ddng

0U0t/2013

3.557.700.124

8.575.790.826

290.132.415

13.258.675.605

12.133.490.9s0 13.548.808.020

3t/1212013 01/01/2013

19.261.298.950

19.261.298.950

19.000.000.000

19.000.000.000

L9.261.298.950 19.000.000.000

3Ut2/2013 01t0U2013

79.085.881.708

4.440.419.875

1.099.846.219

3.949.095.403

20.695.141.072

4.140.422.164

5.114.223.530

646.184.000

7.198.863.581

1s.369_791.192

427.949.000

10.150.898.202

298.564.200

387.383.000

6.93s.047.303

530.612j21
10.089.580.000

26.607.319.096

28.080.609.495

1.440.714.000

1.099.846.219

7.284.866.882

24.878.213.100

1.347.686.t25

5.771.269.238

7.114.223.530

646.184.000

10.364.488.573

14.747.382.28s

427.949.000

10.219.230.202

315.442.600

387.383.000

10.217.849.465

1.942.387.991

10.089.580.000

15.393.011.742

it
H'JU H,

{Hv
IH GI
.AM

4197.267.222.266 151.768.317.447

3Ut2t20t3 0t/0U2013

211.426.000

1.382.226.820

568.185.8s0

471.500.000

73.681.923

211.426.000

158.056.539

za.zoa.sgt

2.707.020.593 405.789.136

3llt2l20t3 0u0tD0t3

13.194.444

970.627.724

288.609.171,
896.962.472

272.709.171

t7
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cONc ry cO puAN LTLAMA s

D/c: 56 179 Duong fran pnri - TX Btun Son - Thanh H6a

sAo cAo rAr cniNs
Cho nlm tdi chinh t6t tfrtc ngiry 3lll2/2013

6 . Hing tdn kho

Nguy€n li6u, vQt liQu

C6ng cg, dUng cU

Chi phl san xu6t kinh doanh d& dang

Thanh phdm

c0ng

3Ut2/2013 01/0U2013

2.269.246.766

617.493.765

67.866.970.189

s12362.750

3.827.273.270

560.890.604

82.280.070.097

723.90s.276

71.266.073.470 87.392.139.247

Chi phi tri trufc ngfn h4n

C6ng cg dUng cU ttd xu6t dung, chd ph6n b6

c0ng

Tii sin ngin h4n kh6c

Tam tng
Ky qu}, hy' cu-o. c ngan nan

c0ng

9 Ttrng, gi6m tii sin cii rlinh htu hinh

3Ut2l20t3 0t/0r/2013

8.630.57s.s24 2.998.609.438

8.630.575.524 2.998.609.438

8 3U12/2013 0t/0U2013

889.91O.202

43.054.198

520.244.136

1.528.362.399

932.964.400 2.048.606.535

Nhi c&a

vft ki6n trfc
Mdy m6c

thi6t bi

Phuong tiQn

v$n tii

Dcm vi tinh: ttdng

c0ng
rhi6t bi

DCQL

26.411.711.481
485.122.272

485. I 22.272

33.730.00;

ji.730 000

151.162.251.047

3.196.808.s21

293.414.544

2.903.393.977

7.231.225.626
110.260.000

I10.260.000
59.135.818

59.1 35.818

1.000.327.416
427.154.544
244.000.000

183.1 54.544
1.061.536.506

1.061.536.506

185.805.5 15.570

1.022.s36.816
244.000.000
485.122.272
293.414.544

4.351.210.845

293.414.544

4.057.796.301

26.863.103.753 147.965.442.526 7.282.349.808 365.94s.454 182.476.841.541

Khoin mBc

Nguy6n gi6 TSCD
s6 au dAu ky
Sii tang trong lc)
- Mua trong ndm
- DduvXDCB hodnthdnh
- Phdn loqi lqi tdi sdn
56 giam trong lcj'

- Phdn loqi lqi tdi sdn

- Gidm khdc (')

s6 au cu6i ty
Girfl tr!hao mdn liiy k6

SO du tlAu ky
56 tang tong k!
- Khiiu hao trong k)
- Phdn loqi lqi khiiu hao

55 giam trong lc!
- Phdn loqi tqi khiiu hao

- Gidm khdc 0
so au cui5i tcy

Gi6 tr!cdn I4i
T4i ngiy tIAu kj
Tpi ngiy cu6i ty

8.144.128.208

1.234.238.900

1.2 34.2 38.900

27.274.000

27.274.00-0

45.580.510.436

6.616.755.510

6.616.755.510

2.261.252.s48

26.698.900

2.234.553.648

3.725.794.711

950.903.600

946.976.500

3.927.100

37.330.102

37.3 30. I 02

878.376.594

95.133.200

72.361.400

22.771.800

88s.879.494

885.879.494

58.328.809.949

8.897.031.210

8.870.332.310

26.698.900

3.211.736.144

26.698.900

3.l,85.037.244

.N
'A l:
i/:
/s
v

9.351.093.108 49.936.013.398 4.639.368.209 87.630.300 64.014.105.015

18.267.583.273 105.581.740.61I 3.505.430.915 121.9s0.822 127.476.705.621
17.512.010.645 98.029.429.128 2.642.981599 278.31s.1s4 118.462.736.526

Trong d6:
(*) Giam nguyCn gi6 vd hao mdn lfiy ki5 tuong img cria cdctiri san k'h6ng cdn thi rli6u kiQn ld tdi sin cO Ai*r theo quy dinh tai
th6ng tu 45/20I31TT-BTC ngdy 2514/2013 cria BQ tdi chffi.
- Gi6 tri cdn l4i cria TSCD tqi3l/12/2013 tld dung d6 th6 ch6p, cAm c5, dim b6o ci4c khodn vay: 115.270.353.241 ddng

- Nguy6n gi6 TSCD t4i 3lll2l2}13 <H h6t kh6u hao nhmg v6n cdn sri dtpg: 21.649.072.888 rl6ng
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cONc ry c6 pnAN LTLAMA s
D/c: Sd 179 Eudmg fran pnn - TX Btun Son - Thanh H6a

BAo cAo rAr cniNn
Cho n6m tdi chinh k6t thric ngity 3lll2l20l3

10 . DAu tuxiy dgng cobin dOdang

Xdy dgng co bin dd dang

- Xay dw7 co bdn Nhd mdy chii tqo thiiit bi & lult
- Xay dUnS co bdn nhd dQi xe + Tudng rdo
- Xay dtms co bdn Nhd bdn cdt, phun son - nhdmd
- Xay dUnS co bdn Nhd 6 cdn b0 cdng nhdn viAn

' Xay dtms co bdn khdc

c0ng

11. DAutudiih4nkh6c

3t/t2/2013 0U0t/2013

3.279.760.267

1.428.663.78s

79.073.894

63i.624.013

742.753.977

395.644.s98

1.909.744.332

317.376.039

79.073.894

572.767.213

590.1 14.726

350.412.460

3.279.760.267 1.909.744.332

3t/12t2013 0u0y2013
55luqng Gi6fri 56luqng Gi6 tri

Tr6i phii5u chinh phri

c0ng

12 . Chi phitri trudc dii hqn h4n

- Thucrng hiQu Lilama

- Chi phi srla chta nhd vQ sinh vd nhd tflp th6

c0ng

13 . Vayvinqnginhqn

Vay ngin han

- Ngin hdng Diu tuvd phdt triiin W - CN Bim So, 0)

- Ngdn hdng C6ng thuong ViQt Nam - CN Sdm Son Q)

Nq ddi hqn d6n hpn fii
- Ngdn hdng C6ng thuong ViQt Nam - CN Sdm Son

C6ng ty TNHH MTV Qudn l!,tdi sdn ctia cdc tii ch*c tln- 
dUng YiQt Nam

c0ng

20.000.000 20.000.000

200 20.000.000 200 20.000.000

3Ut2/2013 0t/0u2013

271.200.000

194.974.420

466.174.420

3Ut2l2013 0U0t/2013

16s.441.994.603

105.498.405.356

59.943.589.247

14.117.648.000

I 4.1 17.648.000

132.658.286.749

77.241.949.536

55.416.337.213

16.017.648.000

1.900.000.000

14.117.648.000

179:559.642.603 148.675.934.749

(r) 
Vay ngin h4n Ngin hing DAu tuvir Ph6t tri6n ViQt Nam - Chi nh6nh SAm Scrn

- Vay Ngdn hdng Diu tu vd Ph6t tri6n ViQt Nam chi nhenh SAm Son theo hqp ddng hqn mrlc tin dgng sO OtlZOt:mD ngdy
29l}5l2}l3,han mrlc tin dung h 162.000.000.000 ddng trong d6 h4n mrlc vay ld 107.000.000.000 ddng vd hqn mrlc bdo lffi
h 55.000'000.000 il6ng, l6i su6t theo th6ng b6o cira ngdn hang. Hqp ddng duo. c dim bdo mQt phAn bang tdi san ph6n cdn l4i ld
vay tin ch6p. Mgc dlch vay nhi,m b6 sung vi5n luu rlQng cho ho4t rtQng kinh doanh.

(2Vay ngin h4n Ngan hirng cdng thucrng viQt Nam - chi nh6nh sim Scrn g6m c6c hgp tl6ng
- Hqrp.ddng sO t:Z1OOOtnfETD ngdy 17/05/2013 h4n mric tin dqng ld 25.000.000.000 tt6ng, cho vay c6 tlimb6o b6ng tii s6n,
hi su6t theo th6ng b6o cria ngdn hang. Mpc dich vay nhim b6 sung vtin luu tlQng phuc vu cho san xu{t kinh doanh. 56 a",ai
ngdy 3lll2l20l3 cria hqp d6ng nity 1d9.737.944.971 ddng.

- Hqp-d6ng s6 t:Z|OOOZIHDTD ngiry 1710512013, hpn mrlc tin dung 38.000.000.000 ddng, cho vay c6 tlim b6o blng tdi san,
hi sudt theo th6ng b6o cria ngdn hang. Mqc dich srl {rng v6n vay b6 sung v5n luu ttQng phpc vg thi c6ng ciic c6ng x.lnh, thanh
to6n luong vd c6c chi phi vdn phdng hqp li ktr6c. 56 du tai ngdy 3111212013 cria hqp d6ng ndy ld 12.150.692.951 Adng.

- Ho,p.d6ng sO ::IZOOOS/HDTD ngiry 1210912012, h4n mrlc tin dgng ld 60.000.000.000 tl6ng, cho vay c6 rlim bari ping tdi sin,
hi su6t theo th6ng b6o cria ngdn hang. Mgc tlich sri dpng viin vay b6 sung vt5n luu <Iqng phUc 4r thi cOng c6c c6ng trinir. S5 du
tpi ngiy 3lll2l7}l3 cria hqp d6ng niy h 38.054.95 1.325 tt6ng

t9



CONG TY CO PHAN LILAMA 5

D/c: 56 179 Dudmg Tran Phf - TX Blm S<yn - Thanh H6a

BAo cAo rAr cnixs
Cho nlm tdi chinh ti5t ttnic ngity 3lll2l20l3

14 . Phei tri ngudi b6n

Bio Hi6m PJICO Thanh Ho6

C6ng ty CP co kti Vinh
C6ng ty CP k! thuflt cdng nghiQp Quang Minh
C6ng ty CP LILAMA - thi nghiQm co tliQn

C6ng ty CP LILAMA3
C6ng ty CP sdn xu6t va thuong mai Hoang D4t

C6ng ty c6 phAn c6ng nghiQp B.Nh6t

Cdng ty C6 phan Co khi LEp miry LILAMA
C6ng ty c6 phAn khf c6ng nghiQp NghQ an

C6ng ty c6 phdn Lilama 69-1

C6ng ty c6 phan son Hii phdng

C6ng ty TN HH c6ng nghiQp Th6i Btnh Duong
C6ng ty TNHH Binh Minh
C6ng ty TNHH Lilama3 DAINIPPON TORYO
C6ng ty TNHH ph6t tri6n kI thu$t co diQn

C6ng ty TNHH san xu6t kinh doanh Minh Phuqng

COng ty TNHH xdy 6p vQn tii Phpc Hrmg

COng ty TNHH Ddng s<rn

Doanh nghipp tu nhan Linh Phuong

Doanh nghiQp tu nhan Quang Dfing

Chi nh6nh c6ng ty TNHH Nhlit NuOc

C6ng Ty CP X Dpng & T.M4i D4i Htng
C6ng ty TNHH GCL ViQt nam

C6ng ty TNHH Thi6t bi tliQn viQt 6

Phai tra ngudi b6n kh6c

c0ng

15 . Ngudi mua tri ti6n tnn6'c

- T6ng COng ty Llpmdy ViQt Nam- C6ng ty TNHH MTV
- Nguoi muafidti6ntrudc kh6c

c0ng

16 . Thu6 vi cfc khorfln phii nQp nhi nufc

ThuiS gi6 ti gia ung

Thu6 thu nhfp doanh nghi€p

Thui5 thu nhQp c6 nhdn

Ti6n thu€ d6t, thu6 nhd tt6t

C6c lo4i thuiS kh6c

c0ng

17 . Chi phi phii tri

Chi phi l6i vay phii tri
Chi phi phii trd kh6c

3t/12t20t3 0U0U2013

151.530.900

1.520.369.844

2.138.165.745

1.586.74s.728

2.285.802.504

415.464.390

3.695.429.938

3.485.556.1l8
541.945.005

227.600.000

950.701.033

294.880.685

148.059.530

1.251.232.224

550.054.624

8.878.223.552

6.176.696.787

229.101.500

310.31s.000

101.100.000

522.976.305

598.982.290

4.654.418.26r

173.202.800

1.619.673.744

4.082.042.980

1.786.74s.128

2.285.802.s04

7.9s3.442.132

3.485.556.r l8
646.120.005

327.600.000

950.701.033

294.880.685

298.059.s30

1.156.572.794

1.764.834.624

5.574.554.589

11.602.555.997

329. r0 1.s00

920.315.000

281.r00.000

2.204.616.723

9s4.644.603

1.817.359.500

1.565.938.000

10.793.397.764

40.715.351.963 62.868.817.753

3t/12/2013 010u2013

27.s34.955.494

1.243.084.5s3

38.378.91 1.057

1.320.207.434

28.778.040.047 39.699.118.491

3t/12t2013 0u0U2013

10.191.974.644

1.336.766.657

630.977.906

2.016.809.672

10.527.330.483

1.234.614.410

172.616.544

326.707.181

947.561.40t

14.176.528.879 13.208.830.019

Quy6t toran thui5 cria COng ty sE chlu sg ki6m tra cta co quan thu6. Do viQc 6p dgng luflt vd c6c qui ttlnh vB ttru6 e6i voi ntriAu

loai giao dich kh6c nhau c6 th6 duqc giii thich theo nhidu c6ch kh6c nhau, s6 thui5 du-o. c trinh bdy tr6n B6o c6o tdi chinh c6 th6
bf thay d6i theo quy6t dinh cta co quan thui5.

3vl2t20t3 0y0ll20l3

16.038.477.035

1.565.742.000

t0.762.006.sss

c0ng

20

t7.604.219.035 10.762.006.555



cONc ry cO puAx LTLAMA s sAo cAo rAr cnirn
fran Pnri - TX Bfun Son - Thanh H6a

18 . C6c khoin phii tri, phii nQp ngin h4n khdc

Kinh phl c6ng dodn

86o hi6m x5 hQi, bno hi6m y t6,bhohi6m th6t nghiQp

C6c k{ro6n phdi tri, phii nQp khdc

- PhAi ffd cd t*c cdc ndm

- Phdi trd khdc

- Du c6 tqm ilflg
c0ng

19 . Vay vi nq diri h4n

Vay ddi h4n

- Ngdn hdng Cdng thuong Sdm Son Q)

C6ngty TNHH MTI/ Qudn $ tdi sdn cda cdc t6 ch*c t{n- 
dung ViQt Nam o)

Nq ddi han

VOn g6p cria c5 ddng kh6c

c0ng

20.3. Cic giao dich v6 v6n v6'i c6c chri s& hfru

vi phAn phSi c6 trric, lgi nhufn.
- Vi5n dAu tu cria chri sd hitu

+ V6n g6p tIAu k!
+ V6n g6p tiing trong lc!

+ V5n g6p gi6m trong k!
+ V6n g6p cu6,i tcy

- Cr5 tuc, lqi nhuAn dd chia

Cho n6m tdi chinh k6t illic nsilv 3ul2l20l3

3t/12/20t3 0U0tD0t3

499.29s.456

1.396.697.074

8.388.926.194

145.497.600

1.205.725.766

7.037.702.828

645.265.896

1.451.190.011

7.773.891.370

145.497.600

I .1 3i.4i2.309
6.494.961.461

10.284.918.724 9.870.347.277

3t/1212013 0t/au20t3

36.023.083.784

4.258.379.784

31.764.704.000

36.023.083.784

4.258.379.784

31.764.704.000

36.023.083.784 36.023.083.784

(3) 
Vay ng6n hang. Cdng thuong Sary Son theo hgp AOng s6 ttzO20 ngdy l6l}l/2l}8thdi han vay T2thring v6i han mrlc vay ld

21.634.192.000 ttdng, ldi su6t th6 n6i diAu chinh 12 thangl,frn. Hgrp ddng duo. c ddm b6o bang tai;an Auqc hinh thanh tir 
"gudnv6n vay. Mpc tlich vay tl6 dAu tu thii5t bi, phuong tiQn v$n tdi thi cdng c6c c6ng trinfr. SO du tii ngay 37t2l21l3 ld

4.255.379.784 d6ng.

(o) Trudc tl6y ld khoan vay tt ng6n hang TMCP Sdi Gdn - Ha NOi theo hqp ddng s6 070po016/HDTD ngdy t6lO7/ZOO7 thin
hqn vay 120 thdng, hpn mrlc tin dung 60.000.000.000 d6ng, l6i su6t th6 n6i di6u chinh t2 thlrrrefldn. Hqp ddng ttugc rlim b6o
bAng tdi sdn dugc hinh thanh tu ngudn viin vay. Mpc itlch vay tt6 xdy dpg nhd m6y san xu6t qu" na., tilama, Ngdy ZOttZtZOtl,
ngdn hang TMCP Sdi Gdn- Ha NOi dA b6n toan bQ khoan ng li6n quan t6i hqp d6ng niy cho C6ng ty TNHH MTV eunn g tdi
stn cta c6c t6 chric tin dsng Viet Nam (VAMC) theo hqp ddng mua, bdn ng s6 zStzOtZwAMC-SlIB. Ttnh toi thdi rti6m
3lll2l2}l3, s6 du nq g6c ph6i fi6 VAMC ld 45.582.352.000 ddng.

20 . V5n chfr sO htru

20.I. Bing O6i ctri6u bi6n tlQng cfra vdn chfr sO hi?u

Xem phg lpc si5 Ot trang 28 cria 86o c6o ndy :

20.2. Chiti6t v6n tl0u tu cfia chfr sO hiru 3Ut2t20t3 0U0U2013

T6ng Cdng ty Ldtp m6y ViQt Nam - C6ng ty TNHH MTV

c0ng

25.s00.000.000

24.500.000.000

25.500.000.000

24.500.000.000

50.000.000.000 50.000.000.000

Nlmnay NIm trudc

50.000.000.000 50.000.000.000

s0.000.000.000

1.500.000.000

2t

50.000.000.000



cONc ry cO pnAN LTLAMA s
D/c: S5 179 Dulng Tran Phf - TX Bim Scyn - Thanh H6a

BAo CAo TAI cHiNH
Cho ndm tdi chinh tiit thric ngdy 3tlt2/2013

20.4. C6 phi6u

SO luong c6 phi6u dang ky ph6t hanh

56 luqng c6 phi6u dd du-o. c ph6t hanh vd rtfl g6p rtri

- C6 phii5u ph6 th6ng

s6 luqng c6 phii5u ilu-o. c mua l4i

S6 hqng c6 phii5u <lang luu hdnh

- C6 phii5u ph6 ttrOng

- C6 phi6u uu tl6i

M$nh gi6 c6 phi6u thng luu hinh

20.5. LAi co bin trGn cd phi6u

+ Lqi nhuan k6 toiin sau thu6 thu nhSp doanh nghiQp

+ C6c khoan tti6u chinh tiing ho{c giam Lqi nhufln k6 torfln tt6

xdc tlinh Lqi nhuan ho{c l5 phan b6 cho c6c cO d6ng sd hiiu

c6 phi6u ph6 th6ng:

+ Lgi nhuan ho[c 16 phen b6 cho c6 it6ng sd htu c6 phi6u
ph6 th6ng

+ C6 phi6u ph6 ttrOng ilang luu hanh binh qu6n trong kj'
+ Lai co ban trcn c6 phii5u

Nf,m nay N[m trudc

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000

NImnay

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000

Ndm tru6c
306.4s6.740

306.456.740

5.000.000

6t

NEmnay

408.079.737

408.079.737

5.000.000

82

Don vitinh: ttdng

Ntrmtrudc

vI. THONG TIN BO suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH BAy rRoNG BAo cAo rtr euA KrNH DoAr\H

21 . T6ng doanh thu b6n hing vh cung cdp dich vq

Doanh thu cung c6p hing h6a vd dfch vU

Doanh thu cria hqrp d6ng xdy dpg vd 6p <t{t

c0ng

Doanh thu thuAn vd b6n hlng vi cung cdp dlch vg

Doanh thu thudn cung c6p hang h6a vd dich vr;

Doanh thu thudn cria hgrp ddng xdy dlmg vd hp dflt

c0ng

Gi6 v5n hing bdn

Gi6 v6n vd cung c6p hang h6a vd dich w
Gi6 v6n cua hqrp tl6ng xdy dlmg vd 6p <I{t

C0ng

Doanh thu hogt ttQng tii chinh

LAi ti6n gtri, ti6n cho vay

Doanh thu ho4t tlQng tdi chinh kh6c

c0ng

1.349.568.450

254.155.818.892

9.379.774.250

256.948.399.081

255.s05.387.342 266.328.173.331

Nimnay Ndm trudc

4
.rO5.--
6tt

l;349.568.450

254.155.818.892

9.379.774.2s0

2s6.948.399.081

:H NHI

,MT
\MD
rFr

?ui\-

255.505.387.s42 266.328.173.33t

NImnay N[m trudc

8.745.467.738

209.503.775.95s

14.991.444.551

207.361.959.3s7

218.249.243.693 222.353.403.908

24.
Nf,mnay

1,.487.984.4s2

12.823.003

t.409.101.275

15.959.767

NIm trudc

22

r.s00.807.455 1"425.061.042



coxc ry cO pnAx LTLAMA s
E/c: 36 179 Dudng tran pnt - TX Bim Son - Thanh H6a

nAo cAo rAr cnixH
Cho n6m tdi chinh k6t ttlic ngdy 3tlt2l20t3

25 . Chi phi tii chinh

Ldi ti6n vay

L6 chdnh lQch tf gi6 chua thgc hiQn

c0ng

28 . Chi phi sin xu6t kinh doanh theo y5u t6

Chi phi nguyOn liCu, yat lieu

Chi phi nh6n cdng

Chi phi kh6u hao tdi san cO Ainn

Chi phi dich vU mua ngodi

Chi phf kh6c bang tiAn

c0ng

N[mnay Ntrm trudc

25.945.812.192 32.399.356.661

3.453.196

25.945.812.192 32.402.809.8s7

26. Thu nhflp kh6c

Hodn nhflp qu} du phdng trg c6p m6t viQc ldm

Thu nhQp kh6c

c0ng

Chi phi khdc

chi phi khdc 
cong

Chi phf thu6 thu nhgp doanh nghigp hiQn hirnh

a. Lqi nhuAn tru6c thuiS

b. C6c khoan di6u chinh tiing (+), giam C) lqi nhuan tfnh thui5

c. Lgi nhudn tinh thu6 TNDN (a)+O)

d. Thu6 TNDN tluoc mi6n, gi6m

e. Chi phi thu.i TNDN {(c)*25%-d}

Ndmnay Ndm trudc

577.s63.360

1.388.380.258

220.322.835

577.563.360 1.608.703.093

Ntrm nay

1.556.376.712 836.577.997

N[mtrudc

1.556.376.712

Ntrm nay

408.608.987

408.608.987

836.577.997

NAmtrudc

739.556.387

875.778.949

1.615.335.336

72.357.184

102.152.247 331.476.650

Nlm nay Ntrm trudc
7s.105.021.042

61.262.597.99s

8.870.332.310

65.t95.328.192

4.826.580.819

108.988.594.403

65.714.035.620

9.170.698.063

48.365.998.687

4.35',1.610.670

215.259.860.358 236.596.937.443

:\
t ora\.
CT\
:N rut
oAr.r

!NH
NAI
4I

VII. NHING THONG TIN KHAC
1 . Th6ng tin v6 c6c bGn li6n quan

Trong qu6 trinh hopt tlQng kinh doanh, C6ng ty ph6t sinh c6c nghiQp vp vdi c6c b6n li6n quan nhu sau:

C{c b6n li0n quan M6i quan hg

Doanh thu cfc c6ng trinh
I T6ng c6ng ty Lip m6y Viet Nam - C6ng ry TNHH MTV

NQi dung nghiQp vg
Gi6 trigiao dlch

oon

C6ng trinh lip dflt XM Hoang Mai

Cdng trinh nhiot dien MOng Duong

C6ng fiinh Nhi m6y tliQn A" OO

C6ng trinh nhd eu5c hQi

C6ng trinh thriy iliQn Hria Na

DU 6n nhiQt tliQn vflng 6ng

Tram tli0n 220KY Bim son

C6ng ty m9

C6ng ty m9

C6ng ty m9

C6ng ty m9

Cdng ty m9

C6ng ty m9

COng ty m9

23

Doanh thu c6c c6ng trtnh

Doanh thu c6c cdng trinh

Doanh thu c6c c6ng trinh

Doanh thu c6c c6ng trlnh

Doanh thu ciic c6ng trinh

Doanh thu c6c c6ng trinh

Doanh thu c6c c6ng trinh

500.000.000

8.680.42s.751

7.136.579.727

55.803.358.1l9
'544.61r.794

29.294.361.201

93.915.669.806



cONc ty cO pnAN LTLAMA s sAo cAo rAr cnil,nr
P/c: s6 tz9 frAn Pnri - TX Bim Scrn - Thanh H6a Cho ndm tii chinh t<6t ttlic nsilv 3Ul2D0l3

Chi phi

I C6ngtyc6phanLilamafg.l Donvithdnhvi6n

, C6ng ty TNHH Lilama3 DAINIPPON C6ng ty con cria Don v!- TORYO thanh vi€n

3 C6ng ty C6 phAn Lilama TNCD Don vi thanh vi6n

TT Cic b6n IiGn quan

Mua cdng cU dpng cg

Mua son

Thanh to6n ti6n hdng

314.570.000

347.795.442

206.795.600

Cho di5n ngdy lQp B6o c6o tii chlnh, c6c khoin chua dugc thanh torin vdi c6c b6n li6n quan nhu sau

M6i quan hQ NQi dung nghiQp vtr Phei thu(Phii trf,)

, T6ng C6ng ty Ltpmdy
' Viet Nam - C6ng ty TNHH MTV

, COng ry C6 phan Co khi Lip m6y- Lilama

3 C6ng ty C6 phAn Lilama 3

4 C6ng ty C6 phan Lilama 45.1

5 C6ng ty C6 phan Lilama He NOi

6 COng tV C6 phan Lilarna 69.3

7 C6ng ty C6 phin Lilana69.2

8 Cdng ty C6 phdn Lilama 69.1

o C6ng tV C6 phan Lilama thl nghiQm co
olen

C6ng ty m9

Don vi thdnh vi€n

Don v! thanh vi6n

Eon vi thdnh vi6n

Don vl thanh vi6n

Don v! thanh vi6n

Don vi thinh vi6n

Don v! thinh vi6n

Don vi thdnh vi6n

Phii thu kh6ch hang

Kh6ch hang img tru6c

Phii thu kh6ch hdng

Phti tri ngudi bdn

Phdi thu kh6ch hang

Phei tra ngudi b6n

Phii thu kh6ch hdng

Phii thu kh6ch hing

Phii thu kh6ch hdng

Phii thu kh6ch hdng

Phii thu kh6ch hang

Phai tra ngudi brin

Phai tra ngudi brin

79.085.88 r.708

(27.s34.955.494)

79.553.600

(3.48s.5s6.118)

646.184.000

Q.28s.802.s04)

10.150.898.202

801.8r8.518

427.949.000

298.564.200

31.846.000

Q27.600.000)

(1.s86.74s.728)

r
r

*MQt s5 chi ti6u tt6nh gi6 kh6i qu6t thgc trgng tli chinh vi k6t qui kinh doanh cria doanh nghiQp

Don vi tlnh Cudi try /k) nly DAu ki/ki trudc

28%

72%

83%

t7%

1,20

0,10

0,l6oh

0,12o

027%

0,150

Chi ti6u

t. n6 tri co c6u tii sin vi co c6u ngu6n v6n

1.1 Bii trt co ciiu tdi sdn

- Tdi sdn ddi hqn/ Tiing tdi sdn

- Tdi sdn ngdn hqtdTdng tdi sdn

1.2. Bii tri co ciiu viin

- Nq phdi tra/T6ng ngudn viin

- Ngudn viSn CSH/ Tdng ngiudn viSn

2. Khe ntug thanh tofn
2.1 Tiing tdi sdn/Tiing nq phdi trd

2.2 Tiing tiin vd cdc khodn ddu tu tdi chinh

ngdn hqn/Tdng nq ngdn hqn

3. Tf sudt sinh tdri

3.1. Lqi nhudn/ doanh thu

- Lgi nhufln trudc thuiS/noantr thu thudn+T-N

ho4t tlQng tdi chinh + thu nh$p kh6c

- Lqi nhuan sau thu6/Doanh ttru thudn+TN

hog tlQng tdi chlnh + thu nhflp kh6c

%

%

%

%

Lan

LAn

32%

68%

82%

t8%

1,22

0,11

%

24



E/c: SO 179 tran Pnri - TX Bim Son - Thanh H6a

* Tht lao HQi tl6ng quin tri, ban ki6m sodt, thu kf trong nim 2013

Don vitinh: ttdng

cONc rY cO PHAN LTLAMA s nAo cAo rAr cniNn
Cho n6m tdi chinh ti5t thric nsdv 3Vl2l20l3

:
TT

I

2

4

5

6

7

8

9

:

Chfc danh Tht lao Ti6n luong

Ph4m Dinh San

Ci Minh Kim
Nguy6n Tu6nNggc
Ltru Huy Phtc

Nguy6n S! Hgc

Nguy6, Vin Nguy6n

Nguy6n Mqnh Toan

Phpm Vin Hoan

Chri tich HQi il6ng quin tri
Ph6 chri tich HQi d6ng quan tr!

Thdnh vi6n HQi <l6ng quan tr!
.^ --^. ,t

Thanh vi€n H6i ddng quan tr!

Thanh vi6n HQi tt6ng quin tri

Tru<mg Ban ki6m so6t

Thdnh vi6n Ban ki6m so6t

Thdnh vi6n Ban ki6m so6t

Thanh vi6n Ban ki6m so6t

38.02s.000

33.000.000

25.125.000

12.180.000

33.000.000

26.400.000

r 8.280.000

8.120.000

163.564.300

152.939.900

92.023.600

93.652.400

14s.953.300

159.382.569

78.698.000

148.584.300

194.130.000 1.034.798.369

86o c6o bQ phfln

Chi ti6t tpi php lpc s6 OZ tang2gcta 86o c6o n?ry

ci6 tri ghi s6 Gi6 tri hqp ly3 . C6ng cg tii chinh

Tii s6n tii chinh
TiAn vi c6c khoin tucrng duong
tiAn

Phii thu kh6ch hing vd phii thu
kh6c

c0ng

Ng phni tri tiri chinh
Phei tra nguoi b6n vd ph6i tri
kh6c

Chi phi phii tri
C6c khoan vay

c0ng

0U0u2013
-).oong

13.548.808.020

152.937.989.090

3Ut2/2013
oong

3t/12t2013

tt6ng

0U0t/2013
-loong

12.133.490.9s0

198.539.653.605

12.133.490.950

197.434.512.404

13.548.808.020

151.557.364.173

210.673.144.555 166.486.797.110 209.568.003.354 165.106.172.193

77.024.696.087

17.604.2t9.035

215.582.726.387

72.739.165.030

10.762.006.s55

184.699.018.533

77.024.696.087

17.604.219.03s

215.582.726387

72.739.16s.030

10.762.006.555

r84.699.0r8.533

310.211.641.s09 268.200.190.118 310.211.641.s09 268.200.190.118

Gi6 tri hsp ly cia cdc tdi san tdi chinh vd nq phii tri tdi chinh tlu-o. c phan 6nh theo gi5 tri md c6ng cu tdi chinh c6 thti tlugc
chuyiSn d6i trong mQt giao dich hi€n t4i giita c6c b6n c6 ttdy <hi hi6u biCi va -ong -r6i giao dich.

Phuong ph6p vd gia dinh sau ddy ilugc srl dtmg d6 u6c tinh gi6 trihgrp g:
- Ti6n m{t, ti6n gIi ngdn hdng, c6c khoin phdi thu kh6ch hdng, phii tri ngudi bdn vd ng phii trd ngln h4n kh6c phan tOrn x6p

xi voi gi6 tr! ghi s6 do k| han ng6n hqn cria nhtng c6ng cp ndy.

- Gi6 tri hsp ry cta c6c khodn vay c6 lai su6t cO Ai*r hofic thi n6i t<trOng x6c tllnh dugc do k*r6ng c6 itri th6ng tin d6 6p {rng
c6c mO hinh dinh gi6 phr) hgp.

- Ngo?i trt c6c khoan n6u tr6n, c6ng ty chua <Ianh gi6 gi6 tr! hqp li cria tii san tdi chinh vd c6ng ng tdi chinh t4i ngdy k6t trrnc
ky ki5 toan do Th6ng tv 2lO/2ooglTT-BTC y6u cAu 6p dung chuAn mlrc B6o c6o tdi chinh eu5c 16 vd viQc trinfr Lay"nao c6o tai
clrinh va thuyOt minh th6ng tin A6i voi cdng cg tdi chinh nhrmg k{r6ng dua ra hu6ng ddn tuong duong cho viQc <tanh gi6 vd ghi
nhfln cOng cg tii chinh bao gdm cd 6p dgng gi5 fi! hqp l)r, nh[m phir hqp voi chuAn mgc Bao cao tai;hinh qu6c tr5. fly ntrien,
Ban Girim ttiic C6ng ty d6nh gi6 gi|tri hpp $ cria c6c tdi san tdi chlnh vd ng phii tr6 tdi chinh ndy kh6ng c6 qr kh6c biQt trgng
y6u so vdi giri tri ghi s6 vio ngdy ki5t tflic lcy ki5 toan.

Tii sin tl6m b6o

COng ty c6 tdi sdn ctim b6o thri chSp cho c6c tlon vi kh6c t4i ngiy 3l/1212013(du-oc thuyrit -int tai V.Oq).
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C6NG TY C6 PHAN LILAMA 5 BAo cAo rAr cnixn
Cho n6m tii chinh k6t ttlic ngdy 3lll2l20l3

Rti ro tin dgng
Rrii ro tin &mg ld rui ro md a6i tac sE kh6ng thUc hiQn c6c nghia vU cua minh theo quy dinh cria mQt c6ng c9 tdi chinh ho{c hgp
tl6ng khSch hang, d6n di5n t6n A6t vC tii chffi. C6ng ty c6 rui ro tin dgng tt c6c ho4t rlQng kinh doanh cria mtnh (chri V6, AOi
vcri c6c khoan phii thu kh6ch hang) vn dr hoqt ilQng tdi chinh cria minh bao g6m ti6n grii ngdn hang vd c6c c6ng eu tdi chffi
kh6c.

Phii thu khich hing
ViQc quan $ rui ro tin dgng kh6ch hdng cria C6ng ty dga tr6n c6c chinh s6ch, thri tpc vd quy rlinh ki6m so6t cta C6ng ty c6 li6n
quan di5n viQc qutn l;i rui ro tfn dung kh6ch hang.

C6c khoan phii thu kh6ch hdng chua tri thudng xuy6n duoc theo d6i. C6c phdn tich vE khi nang lQp dy phdng ttugc thgc hiQn
tpi ngdy lflp b6o c6o tr6n co sd timg kh6ch hang 06i vOi kh6ch hang l6n.

Ti6n g,fri ng6n hing
Phan ltu ti6n gli ngdn hdng cria C6ng ty ilugc grti tai c6c ngdn hang lon c6 uy tin 6 Viet Nam. C6ng ry nhan th6y mric it6 t4p
trung rui ro tin dgng A6i vOi ti6n gui ng6n hdng le th5p.

Rti ro thanh khoin

Rrii ro thanh khoan ld rui ro C6ng ty g4p kh6 kh[n trong viQc tl6p img c6c nghia vg tdi chinh do tinh trang thi6u v6n. Rrii ro
thanh khoan cria Cdng ty ph6t sinh chri yisu do k{r6ng tuong ximg trong c6c lc} h4n cria tdi san tdi chinh vd c6c khoin ph6i tr6 tdi
chinh.

C6ng ty gi6m s6t rui ro thanh khoan bAng viQc duy tri fi le tidn m6t vd c6c khoin tuong ducrng tidn d mric mi Ban Girim tt5c
cho ld thi A6 h6 trq tdi chinh cho c6c hoat <lQng kinh doanh cria C6ng ty va d6 giam thftu anh huong cria nhtng thay <t6i c6c
lu6ng ti6n.

Th6ng tin thdi h4n tl6o h4n cria ng phdi fii tai chfnh ctra C0ng ty dga f6n cdc giiltri thanh to6n chua chii5t kh6u theo hgrp d6ng
nhu sau:

Tir 01 ntrm tr& Ttr 01 tl6n 05 ntrm c0ng
sii cu6i ty
C6c khoin vay

Phai tra ngudi brin

Chi phi phii tr6

Phii tri kh6c

56 tIAu ntrm

C6c khoan vay

Phei ffi ngudi b6n

Chi phi ph6i tri
Phii tri kh6c

248.164.132.32s

179.559.642.603

40.7|s.351.963

17.604.219.035

10.284.918.724

232.177.106.334

148.675.934.749

62.868.817.7s3

10.762.006.555

9.870.347.277

62.047.509.184

36.023.083;184

26.024.425.400

36.023.083.784

36.023.083.784

310.211.641.509

215.582.726.387

66.739.777.363

17.604.219.035

10.284.918.724

268.200.190.118

184.699.018.533

62.868.817.7s3

10.762.006.555

9.870.347.277

C6ng ty cho rang mric ttQ tQp trung rui ro t!6i vdi viQc tr6 ng ld th6p. C6ng ty c6 kh6 ning thanh toiin c6c khoan nq d6n hqn tu
ddng ti6n fii hoat dQng kinh doanh vd ti6n thu tt c6c tii san tdi chinh 116o han.

Rfli ro th! trulng

Rti ro-thi trulng li rui ro md gi6 tri hs? li ho{c cic lu6ng tiAn trong tu<mg lai cta c6ng cg tdi chinh s€ bi6n dQng theo nhtng
thay tl6i cria gi6 thi truong. Rrii ro thi truong bao gdm 03 loai: rui ro ngo4i te, *i.o ni si6t va rui ro vd gi6 kh6c

Rfii ro ngoqi tQ

Rrii ro ngo?i te h di ro mi gi6 tri hSp $ ho{c c6c ludng ti6n trong tuong lai cria c6ng cp tdi chinh s6 bi6n dQng theo nhiing
thay tl6i ciag gi|tuii Ooai. Ngo?i te c6 rui ro ndy chri yi5u h itdng D6 la M! (USD).

COng ty quan li rui ro ngoai tQ b6ng c6ch xem xdt th! trulng hiQn hdnh vd dU kiiSn khi COng ty lflp k6 hopch cho c6c giao dlch
trong tuong lai bang ngo4i tQ. Cdng ty gi6m srlt cdc rui ro d6i voi c6c tii sdn vd ng phdi rri tai cninir bing ngoai t6.
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Rii ro lai sudt

Rrii ro lai su6t h rui ro md gi6 tri hqp li ho{c c6c lu6ng ti6n rong tuourg lai cria mQt c6ng cp tdi chtuh s€ bi6n dQng do thay tt6ilii su6t thi trulng. Rrii ro vd thay d6i Hi su6t thi truong cria c6ng ry cht y6u ti6n q;"d6" ;;. khoan ti6n *ui ,igr" h.n, cac
khodn vay.

c6ng ty quan ry rui ro lfli su6t Uang c6ch theo doi ch{t ch€ tinh hinh thi trudng c6 li6n quan d6 x6c <l!nh c6c chfnh s6ch lri su6t
hgp f c6 lqi cho c6c mgc rlich quan lj gi6i han rui ro cria C6ng ty.

c6ng ty ktr6ng thgc hiQn ph6n tich tlQ nhay d6,i vdi lai su6t vi rui ro ttray <t6i tai suSt t4i ngiy lflp b6o c6o ld kh6ng ttang k6.

Rii ro vd gi6 khdc

Rrii ro v6 gi6-khdc ld rui ro md gi6 ti hsp $ hof,c c6c lu6ng ti6n trong tuong lai cria mQt c6ng c1r tii chinh s6 biiin rlQng theo
nhiing thay d6i cia gi6 thi truong ngodi thay doi cria Hi su6t va ty gia n6i aoai.

cdc c6 phi6u $o cgng Y nim git c6 thd bi anh hucrng boi c6c rui ro vo gi6 rituong lai cria c6 phii5u <t6u tu. c6ng ry qu6n li
rui ro vd gi6 c6 phi6u brng c6ch thi6t gp h4n mrlc rtAu tu vd tta dsng hoa fnh mpc ttiu tu.

Cdc sg kign sau ngny k6t thnic ki t6 to6n
Di5n thdi tti6m ph6t hdnh 86o c6o ndy, lrtrdng c6 sg kiQn tr-ong y6u ndo xdy ra sau ngdy lgp 86o c6o tii chinh ttdi h6i tluoc di6u
chinh hay cdng b6 tr6n 86o c6o tii chinh.

S6 Iigu so s6nh

96 
rerl so s6nh ttugc 6y theo s5 HQu trcn 86o c6o tii chlnh k6t thric ngdy 3Ut2/2012 ciaCong ty, h s6 hpu tlugc 6y theo bi6n

ban ki6m torin Nhd nu6c ngdy 28/812013.

Nguli l$p bi6u K6 todn truOng
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