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CONG TV C PHAN LILAMA 18 
9 - 19 H Tang Mu, Qun 1 
Thành ph& H6 ChI Minh, Viêt Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tang Giám 6c Cong ty C phn Lllama 18 (gçi tt là "Cong ty") trInh báo cáo nay cCing vOi báo 
cáo tài chInh giü'a niên cCia Cong ty cho k'' hot ng 6 tháng kt thiic ngày 30 tháng 6 nàm 2019. 

HI DÔNG QUAN TRL BAN KIEM SOAT VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cCia Hi dng Quán tr, Ban Kim soát và Ban Tng Giám d6c Cong ty dã diëu hành Cong 
ty trong k'' Va den ngày lap báo cáo nay gm: 

l dông Qun tn  
Ong Lê Qu6c An 
Ong Trn S9 Qu'nh 
Ong Trn Qu6c Toán 
Ong Nguyn Phu'dng Anh 
Ong Cao Nguyen Soál 

an Kim soát 
Ong Nguyn Van BInh 
Ong To Phi Sn 
Ong Nguyn Phi Dt 

an T6ng Giám d6  
Ong Trn S9 Qu'nh 
Ong Phan Van Nam 
Ong Nguyn Duy Li 
Ong Trn Van Tien 
Ong Nguyn KhkThành 
Ong Nô Quang Dnh 
Ong Do Minh Tn 
Ong Dinh DCtc Trçng 
Ong Cao Nguyen Soái 
Ong Trn Qu6c Toán 

ChCi tich 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Tru'Ong ban 
Thành viên 
Thành viên 

Tang Giám d& 
Phó Tang Giám d& 
Phó T6ng Giám d6c 
PhO Tang Giám dc 
Phó Tang Giám dc 
Phó Tang Giám d5c 
Phó Tang Giám d6c 
Pho Tang Giám d& 
Phó Tang Giám d& 
K toán tru'Ong 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tang Giám dc Cong ty có trách nhim 1p báo cáo tài chInh giü'a nlên d'i phán ánh mt cách trung 
thyt và hp l tlnh hlnh tài chmnh cCia Cong ty ti ngày 30 tháng 6 näm 2019, ciThg nhu' kt qua hot dng 
kinh doanh và tInh hInh l chuyn tiên t cia Cong ty trong k' hot dng 6 tháng k& thóc cüng ngày, 
phCi hqp vci chun my'c k toán, che d k toán doanh nghip Vit Nam Va câc quy dnh pháp l cO lien 
quan dn vic 1p và trmnh bay báo cáo tài chInh giü'a niên d. Trong vic 1p báo cáo tài chInh giO'a niên 
di nay, Ban T6ng Giám dOc du'c yêu cu phài: 

• Ly'a chon các chInh sách kê toán thIch hdp và áp dyng các chfnh sách dO mt cách nht quán; 
• Du'a ra các xét doán và u'Uc tInh mt cách hp l và then  trçng; V 

• Nêu rä các nguyen tc k toán thich hqp có du'qc tuân thu hay không, có nhung áp dyng sal lch 
tr9ng yeu cn du'c cong b6 và glái thIch trong báo cáo tài chInh glO'a nlên d' hay khOng; 

• Lp báo cáo tài chInh giu'a nlên d trên cd sc hoat dng lien tyc trit tru'&ng hçp không th cho rang DE 
Cong ty sè tiep tyc hot dng kinh doanh; và 

• Thiet ke Va thy'c hin h th6ng kim soát ni b mt cách hO'u hiu cho myc dIch 1p và trinh bay báo 
cáo tài chInh giO'a niên d hp l nham hn chê rüi ro và gian len. 



CONG TY Ca PFIAN LILAMA 18 
9 - 19 H TCing Mu, Qun 1 
Thành phô H ChI Mirih, Viêt Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DÔC (TIp theo) 

Ban Tang Giám c Cong ty chiu trách nhim ám báo rng s6 k toán duc ghi chép mt cách phii hçcp 
d phán ánh mt cách hp I tlnh hInh tài chInh cüa Cong ty ?5 bt k'' th im nào và ám bâo rang báo 
cáo tài chInh gi'a niên 5 tuân thii chun mlic k toán, cM d k toán doanh nghip Viêt Nam và các quy 

nh pháp I có lien quan n vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh giCi'a niên dO. Ban Tang Giám d6c 
cüng chu trách nhiêm dam báo an toàn cho tài san ccia COng ty và thllc hin các biên pháp thIch hqp d 
ngän chn và phát hin các hành vi gian ln và sai phm khác. 

Ban T6ng Giâm d6c xác nhn rang Cong ty dã tuân thCi câc yeu cu nêu trên trong viêc lap báo cáo tài 
cJ g b..  iêndO. 

cho Ban TOng Giám d6c, 

ct;N 

\U1Pt 1' 
T.P 

Trn S% Quynh 
Tang Giám d6c 
Ngày 14 tháng 8 näm 2019 
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Deloitte 

S5: /VN1A-HC-BC 

Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam 
Thng 18, Tôa nhà Times Square, 
57- 69F Song Khài, P. Ben Nghé, 
Quân 1, Tp. HO Chi Minh, Viêt Nam 
Diên thoai :+8428 3910 0751 
Fax :+8428 3910 0750 
www.deloitte.com/vn  

BAO CÁO SOAT XET BAO CÁO TAX CHIN H GICfA NIEN D 

J(Inh g((: Các C6 dông 
Hl dông Quin tn, Ban Kiêm soát và Ban T6ng Giám dôc 
Cong ty Co phn Lila ma 18 

ChCing tôi dâ soát xét báo cáo tai chInh gi'a niên d kern theo cCia Cong ty C phn Lilama 18 (gçi tt là 
"COng ty"), du'qc 1p ngày 14 tháng 8 näm 2019, tCt trang 4 dn trang 36, bao gOm Bang can dOi kê toân 
glO'a niên t1 ti ngày 30 tháng 6 nàm 2019, Báo cáo k& qua hot dng kinh doanh giO'a niên d, Báo cáo 
ltAi chuyn tin t giO'a niên d cho ki hot dâng 6 tháng ket thcic cCing ngày và Bàn thuy& minh báo cáo 
tàl chInh giO'a niên d. 

Trách nhIm cUa Ban T6ng Glám d6c 

Ban T6ng Giám dOc Cong ty chu trách nhlm 1p và tdnh bay trung thy'c và hp l báo cáo tàl chInh gi'a 
nièn d theo chu5n my'c k& toán, che d kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy dnh phäp l có lien 
quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh giO'a niên d và chlu trách nhim v kigm soát nl bô ma 
Ban Tang Giâm dGc xác dnh là cn thlet ám báo vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh giü'a niên d 
khOng cO sai sot trQng yeu do gian ln hoc nhm ln. 

Trách nhIm cua KIêm toán vlên 

Träch nhim cCia chüng tôi là thfa ra ket lun v báo cáo tàl chlnh giü'a niên d* kern theo dy'a trèn k& qua 
soát xét ci)a chting tôi. Chüng tôi cia thu'c hiên cong vic soát xét theo Chun mctc Vit Nam v hp dOng 
dch vy soát xét s6 2410 - "Soát xét thông tin tài chInh giO'a niên d do kigm toán viên dc 1p cta ddn vi 
thy'c hin". 

Cong vic soát xét báo cáo tOi chInh giO'a niên d bao g6m vlc thy'c hln các cuc phOng yen, chCi yeu là 
phOng yen nhi'ng ngu'i chu trách nhlrn v các yen cië tài chinh k toán, và thy'c hin thCi tyc phân tIch 
và các thCi tyc soát xét khác. Mt cuc soát xét v cd bàn cO phm vi hp hdn mt cuc klrn toán ciu'dc 
thy'c hin theo các chuâ'n my'c kirn toán Vit Nam và do väy  khOng cho phep cht1ng tôi dt du'c sy' darn 
báo rang chüng tôi së nhn biet du'c tat cO các van dê trQng yeu Co th du'cc phát hin trong mt cuôc 
kim toán. Theo dO, ch)ng tôi không du'a ra klan kim toán. 

Kê't Iun cüa KIm toán vlên 

Can cCt trên kat qua soát xét ccia chüng tôi, chtng tôi không thy cO van dê gi khian ching tôl cho rang 
báo cáo tài chInh giüa niên d kern theo khong phàn ánh trung thy'c và hcp I, trên các khia cnh tr9ng 
yau, tinh hInh tàl chInh cCia Cong ty ti ngày 30 tháng 6 näm 2019, Va k& qua hoat dng klnh doanh và 
luU chuyn tiën t cia Cong ty cho k' hot dng 6 tháng kt thtc càng ngày, phi hcp vOl chun my'c k 
toán, cha cl k toán doanh nghip Vit Narn và các quy d!nh  pháp l cO lien quan dên vIc 1p và trInh 
bay báo cáo tài chInh giu'a niên d. 

BÜI Van Trinh 
Ph6 TOng Giám d6c 
Glay chig nhân dang k hành nghë 
kigm toán sO 1808-2018-001-1 
CHI NHANH CONG TV TNHH DELOITE VIT NAM 
Ngày 14 tháng 8 näm 2019 
Thành ph5 HO ChI Minh, CHXHCN Vit Nam 

Ten Deloitte duc diing d chi mt hoác  nhiu thành vién cüa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mang lui các hang thành 
vién - m6i thành viên là mt tá chifc dôc lap v mt pháp iç'. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn càu") 
không cung cap dich vu cho các khách hang. Vui lông xem tai website www.deloitte.com/about  dg biet them thông tin chi bet. 



CONG TV C PHAN LILAMA 18 
9 - 19 Ho Tiing Mu, Qun 1 
Thành ph 110 ChI Minh, Vit Nam 

MAU 55 B 0la-DN 
Ban hành theo Thông tu' so 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cCia Bô tài chinh 

BANG CAN 05! K TOAN GI&A NIEN DO 
T.i ngày 30 tháng 6 nám 2019 

Thuyt 
S 

 

Dn vi: VND 

TAX SAN Mäs6 minh Socuoikç, S8dâuki 

A. TAX SAN NGAN HAN 100 1.655.238.919.091 1.687.463.505.632 

I. Tin và các khoán tlWng du'dng tin 110 4 29.074.181.368 37.149.060.302 
1. Tin 111 19.888.379.472 28.078.110.545 
2. Các khoán tu'cing thfng tlên 112 9.185.801.896 9.070.949.757 

IX. Dâu tu'tài chInh ngän hn 120 5 152.467.879.439 160.719.125.865 
1. Du tu' nm gir On ngày áo hn 123 152.467.879.439 160.719.125.865 

III. Các khoán phài thu ngn hn 130 564.351.000.791 644.572.505.034 
1. Phài thu ngán hn cüa khàch hang 131 6 486.020.365.148 517.011.751.662 
2. Trá trithc cho nguäi bàn ngn hn 132 13.772.112.454 14.803.360.075 
3. Phài thu ngân hn khác 136 7 132.925.809.487 182.152.650.448 
4. Dir phông phài thu ngn hn khó ôi 137 8 (68.367.286.298) (69.395.257.151) 

XV. Hang thn kho 140 905.415.268.762 843.185.576.900 
1. Hang tOn kho 141 9 905.415.268.762 843.185.576.900 

V. Tai san ngàn hn khác 150 3.930.588.731 1.837.237.531 
1. Chi phi trà tru'Uc ngn hn 151 10 917.495.709 1.736.736.325 
2. Thus giá trj gia tang c1ucc khâu trit 152 2,979,845.040 
3. Thuê'và càc khoàn khàc phál thu 153 11 33.247.982 100.501.206 

Nhà nir8c 

B. TA! SAN DAX HN 200 236.068.419.438 261.934.026.434 

I. Các khoàn phél thu dài han 210 4.704.622.362 8.517.101.286 
1. Phài thu dài han khác 216 7 4.704.622.362 8.517.101.286 

XL Tài san c6 dinh 220 167.518.665.691 176.851.442.884 
1. îàì san CO inh hOi hInh 221 12 77.339.256.998 80.166.609.242 

- Nguyen giá 222 369.813.131.451 351.978.094.286 
- Giá tr hao mon JOy kê' 223 (292.473.874.453) (271 .811.485.044) 

2. Tài san cO dinh thuê tàl chInh 224 13 90.054.908.693 96.515.333.642 
- Nguyen giá 225 133.373.463.451 140.326.312.849 
- Giá tn hao mOn Wy kê' 226 (43.318.554.758) (43.810.979.207) 

3. Tà san cO inh vô hInh 227 14 124.500.000 169.500.000 
- Nguyen giá 228 450.000.000 450.000.000 
- Giá tn hao mOn Wy kê' 229 ('325.500.000) ('280.500.000) 

IX!. TàI san dä dang dài hn 240 453.600.000 
1. Chi phi xây d,ftig c bàn dà dang 242 453.600.000 

XV. D'âu tu'tài chInh dài hn 250 5 10.200.000.000 10.200.000.000 
1. Du tu'vào cong ty lien doanh, 

lien kt 
252 10.200.000.000 10.200.000.000 

2. DOu tu' gop vOn vào n vi khác 253 18.000.000.000 18.000.000.000 
3. Dy' phOng u tu'tài chinh dài hn 254 (18.000.000.000) (18.000.000.000) 

V. Tài san dài han khác 260 53.191.531.385 66.365.482.264 
1. Chi phi trâ truUc dài hn 261 10 53.191.531.385 66.365.482.264 

TONG CONG  TA! SAN 
(270=100+200) 270 1.891.307.338.529 1.949.397.532.066 

Cthc thuy& minh kern theo là mt b phn hdp thành cc.'a báo cáo tdi chInh giCia n/en d nay 
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22 286.779.397.750 
93.886.820.000 
93.886.820.000 

8.076.755.000 
9.388.682.000 

153. 104.900.246 
22.322.240.504 
13.915.038.793 

8.407.201.711 

283.818.844.805 
93.886.820.000 
93.886.820.000 

8.076.755.000 
9.388.682.000 

145.445.550.418 
27.021.037.387 
10.000.259.992 

17.020.777.395 

9 1.949.397.532.066 440 TONG CONG  NGUÔN VON 
(440=300+400) 

en Thành 
girth 1p bigu 

Trân QuOc Toàn 
K toán trirc%ng 

Trân S Qu',nh 
T6ng Glám d6c 
Ngày 14 théng 8 näm 2019 

CONG TV C PHAN LILAMA 18 MAU SO B 0la-DN 
9 - 19 N ICing Mu, Qun 1 Ban hành theo Thông tu' s6 200/20141r1-BTC 
Thành ph6 Ho Chi Minh, Viêt Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 cCia B tài chinh 

BANG CAN DOI K TOAN GIcfA NIEN DO (Tip thea) 
Ti ngày 30 tháng 6 näm 2019 

Ddn vi: VND 

NGUÔN VON 
Thuyt 

Ma s6 minh S6 cu6l k'' Sdu k' 

C. NQ PHAI TRA 

1. Nç% ngän hn 
1. Phâi trâ ngu'&i bàn ngn hn 
2. Ngu'Ii mua trâ tlën tru'óc ngn hn 
3. Thud và càc khoân phài np Nhà nu'c 
4. Phái trâ ngu'i lao dng 
5. Chi phi phái trá ngn hn 
6. Doanh thu chifa thy'c hin ngn hn 
7. Phái trà ngn hn khàc 
8. Vay và nç thuê tài chinh ngn hn 
9. Dir phông phãi trà ngn han 
10. Qu9 khen tht.rng, phCic lI 

II. Nç dài hn 
1. Phâi trà dài hn khàc 
2. Vay và n thuê tài chInh dài hn 
3. Dy' phông phái trâ dài hn  

300 1.603.419.524.779 

310 1.569.906.255.156 
311 15 315.362.185.316 
312 16 147.884.779.162 
313 11 8.045.252.695 
314 84.929.270.307 
315 17 26.279.922.811 
318 272.727.273 
319 18 91.676.099.721 
320 19 878.648.026.818 
321 20 8.722.616.421 
322 8.085.374.632 

330 33.513.269.623 
337 18 300.000.000 
338 21 27.379.488.144 
342 20 5.833.781.479  

1.664.465.841.261 

1.622.013.969.878 
345.692.681.580 
142.760.694.283 

19.595.500. 143 
90.377.465.691 
21.879.151.991 

272.727.273 
130.497.788.892 
859.582.291.834 

7.115.086.668 
4.240.581.523 

42.451.871.383 
300.000.000 

34.350.618.486 
7.801.252.897 

D. VONCHUSÔHC%U 400 287.887.813.750 284.931.690.805 

V6nchLIsâhü'u 410 
Vn gop cCia chCi sà hO'u 411 
- C6 phiëu ph6 thông có quyên 411a 

bigu quy& 
Thng dir v6n c phn 412 
V6n khàc cüa chCi so hO'u 414 
Qu9 1u tu' phát trin 418 
Li nhun sau thuê chu'a phân phôi 421 
- Lcli nhun sau thuê chu'a phân phôi 421a 
dên cuô'i näm trtlóc 

- Ldi nhu.n sau thuê' chu'a phân phôi k> 421b 
nay 

I. 
1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

II. Ngun kinh phi và qu khác 430 1.108.416.000 1.112.846.000 
1. NguOn kinh phi 431 23 1.108.416.000 1.112.846.000 

Các thuy& minh kern theo là m*t b phn hçip thành ci'a baa cáo tài chInh giIYa niên d nay 
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Trn Qu6c Toán 
Ktoán trudng 

Nguye. hành 
Ng iIpblu 

Trân Quinh 
T6ng Glám d6c 
Ngày 14 tháng 8 nãm 2019 

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 02a-DN 
9 - 19 H Tang Mu, Qun 1 Ban hành theo Thông tu' s6 200/2014/1T-BTC 
Thành pM H Chi Minh, Vt Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 ci)a Bô tài chinh 

BAO cÁo KT QUA HOT DONG  KINH DOANH GIC%A NIEN D 
Cho kj' hot dng 6 tháng kê't thác ngày 30 tháng 6 nám 2019 

CHI TIEU Ma s 
Thuyt 
minh Ky nay 

Ddn vi: VND 

Ky trtthc 

1. Doanh thu ban hang và cung cp 
dlch vy 

01 26 905.328.544.200 842.728.936.591 

2. Doanh thu thu'ân ye bàn hang và 
cung cap dich vy (10=01-02) 

10 905.328.544.200 842.728.936.591 

3. Già v6n hang bàn 11 27 841.225.023.550 787.861. 230. 122 
4. Lçii nhun gp v bàn hang và 

cung cp dch vy (20=10-11) 
20 64.103.520.650 54.867.706.469 

5. Doanh thu hot ng tài chinh 21 29 5.670.549.478 5.863.446.435 
6. Chi phi tài chinh 22 30 34.119.070.243 29.394.862.247 

- Trong dá: Chi phi Ia! vay 23 33.644.305.157 28.998.115.589 
7. Chi phi quán I doanh nghip 26 31 24.887.239.627 28.368.934.873 
8. Li nhun thun ti hot dng kinh 

doanh (30=20+(21-22)-26) 
30 10.767.760.258 2.967.355.784 

9. Thu nhp khác 31 5.881.740.721 4.542.366.791 
10. Chi phi khäc 32 1.086.374.610 1.627.921.816 
11. Wi nhuân khác (40=31-32) 40 4.795.366.111 2.914.444.975 
12. Tang Içil nhun k toán tru'àc thuê 50 15.563.126.369 5.881.800.759 

(50=30+40) 
13. Chi phi thug thu nhp doanh nghip 

hiên hành 
51 32 7.155.924.658 1. 164.029.486 

14. Lqi nhun sau thuêthu nhp 
doanh nghip (60=50-51) 

60 8.407.201.711 4.717.771.273 

15. LãI cd bàn trên c6 phlêu 70 33 609 342 

Các thuyit minh kern theo là mt bç5 ph.n hçip thành cüa báo cáo tài chinh giCia n/en d nay 
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Ma 
s6 K' nay 

01 15.563.126.369 

02 23.133.490.055 
03 (1.387.912.518) 
04 (48.166.013) 

05 (5.940.675.612) 
06 33.644.305.157 
08 64.964.167.438 

09 82.467.102.991 
10 (62.229.691.862) 
11 (77.384.721.921) 
12 13.993.191.495 
14 (33.886.792.549) 
15 (8.715.678.693) 
17 (2.117.294.461) 
20 (22.909.717.562) 

21 (3.799.278.020) 

22 259.090.909 

23 (30.748.753.574) 
24 39.000.000.000 

26 
27 5.681.584.703 
30 10.392.644.018 

33 893.519.534.901 
34 (876.189.320.106) 
35 (12.873.945.383) 
36 (16.929.420) 
40 4.439.339.992 

50 (8.077.733.552) 

60 37.149.060.302 

61 2.854.618 

Dn vj: VND 

Ky tru'óc 

5.881.800.759 

23.5 15 .984.555 
977.271.958 
276.436.102 

(2. 282.415.711) 
28.998.115.589 

57.367.193.252 

41.831.648.601 
21.7 13.773.962 

(68.442.068.008) 
596.030.308 

(29. 158. 180 .816) 
(4.069.789.919) 
(3.200.230.000) 

16.638.377.380 

(1.305.380.000) 

(44.702.459.539) 
54.000.000.000 

5. 121.384.450 
5.967.618.096 

19.081.163.007 

789.996.467.847 
(801.903.771. 377) 
(15.995.758.650) 
(11.043.699.460) 

(38.946.761.640) 

(3.227.221.253) 

7.830.797.370 

13.252.728 
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68 4.6 16.828.845 
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Trân S Qurnh 
Tang Giám d6c 
Ngày 14 tháng 8 näm 2019 
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CONG TV cd PHAN LILAMA 18 MAU SO B 03a-DN 
9 - 19 Ho Tang Mu, Qun 1 Ban hành theo Thông ti! s6 200/2014/TT-BTC 
Thành ph6 HO Chi Minh, Via Nam ngày 22 thàng 12 nàm 2014 caa B täl chInh 

BAO CÁO UIU CHUYN TIN T GICtA NIEN D 
Cho k' hot dcng 6 tháng kët thOc ngày 30 thdng 6 näm 2019 

CHITIEU 

LLIU CHUVEN TIN TCI HOAT DNG KINH DOANH 
1. LçII nhun trLthc thuê 
2. Dfêu chinh cho các khoán: 

Khâu hao tài san c nh Va bt dng san du tu 
(Hoàn nhp)fTrich Ip cäc khoán dy' phông 
(Lâi)/I chênh Ich t' già h61 oàI do dánh giá li 
các khoàn myc tin tê có g6c ngoi t 
Lãi ti( hoat ng du tu' 
Chi phi Iãi vay 

3. Lçfl nhun ttY hoat dc5ng klnh doanh tru'6c 
thay do'! vO'n Iu'u d.ng 
Thay i các khoàn phài thu 
Thay d61 hang tOn kho 
Thay dl càc khoãn phài trà 
Thay di chi phi trá tru'Uc 
Tin Iãi vay Th trâ 
Thud thu nhp doanh nghip dã np 
Tln chi khác cho hot dng kinh doanh 
Lu'u chuyê'n tiên thun tà' hot dç5ng kinh doanh 

ii. Wu CHUVN TIN TC% HOAT DNG DAU TLI 
1. Tiën chi mua sm, xây du'ng tài san c6 nh và 

các tàl san dài han khác 
2. Tiên thu thanh I, nhung bàn tal san c !nh và 

các tàl san dài hn khàc 

3. Tin chi cho vay, mua cong cy n cCia ddn v! khàc 
4. TIn thu hOi cho vay, bàn li càc cong cy n 

ccia ddn vi khác 
5. Tin thu hOi u tu' vOn vào idn vi khàc 
6. Tiên thu Ii cho vay, c ti(c và Ici nhuân thidc chia 

Lu'u chuyO'n tren thuän tà' hot dng 6âu ti 

III. LIIU CHUVN TIN Tc% HOT DNG TAI CHIN H 
1. Tln thu ti(di vay 
2. Tlën trà nc gOc vay 
3. Tiên trá nq gOc thuê tài chInh 
4. C6 ti'c, Il nhun dli trà cho chCi s hü'u 

Lu'u chuyê'n tlên thuân ta hoit d*ng tàl chInh 

Luu chuyn tin thuân trong (50=20+30+40) 

Tin và tu'dng dildng tién d'âu ky 

Anh hu'Ong ci:ia thay d6i t giá hOl doài 
quy di ngoi tê 



CONG TV CO PHAN LILAMA 18 
9 - 19 H Thng Mu, Qun 1 
Thành pM H ChI Minh, Viêt Nam  

THUYT MINH BAO CÁO TAX CHINH GIcrA NIEN D 
Các thuyêt minh nay là mt b phn hdp thành và cn du'dc dcc dng thai vol báo cáo tài chInh gina niên d kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

HInh thtc s hC(u v6n 

Cong ty C6 phn Lilama 18 du'qc chuyn d61 tt doanh nghip Nhà nu'Oc tiên than là Cong ty Lp 
may và Xây dy'ng 18. Cong ty hoat dng theo Giy Chrng nhn Dàng k Kinh doanh s6 
4103005862 ngày 04 thâng 01 nm 2007 và dàng k' thay d61 ln th 8 ngày 01 thâng 7 nm 
2017 do SO K hoch và Du tu' Thành ph6 Ho ChI Minh cp vOl ma s doanh nghip là 
0300390921. 

T6ng s6 nhân viên cCia Cong ty ti ngày 30 thàng 6 nm 2019 là 3.493 ngu'Oi (ti ngày 31 tháng 
12 näm 2018: 3.681 ngu'Oi). 

Ngành nghê kinh doanh và hoat dng chInh 

Ngành nghê kinh doanh chInh cüa Cong ty gOm: 

Xây dy'ng Cong trInh Cong nghip, 5u'Ong day tâi diên, tram bin thê, lap dat may móc thi& bi 
cho câc Cong trmnh; 
San xut và mua ban vat tu', dat den, que han, 0 xy; phy tüng, câu kin kim loi cho xây 
dy'ng; 
San xuât vt lieu xay dçtng; 
Gia cOng, ch to, lap dt, si'a chi?a thit b nâng, thit bi chiu áp ktc (binh, be, bOn, du'Ong 
6ng chiu áp litc), thiat bi Cd, thiat bi diên, kt cu thép phi tiêu chun; giàn khoan du khI, 
cung cap lap Va bào tn1 thang may; 
Mua, ban vt tu' thit bj (cd, din, nhit, lnh, vt lieu xay du'ng, vt lieu bào On, cách nhit) 
các dày chuyn cong nghê; 
Ti! van du tu' xây dung các Cong tninh dan dung, cong nghip, giao thông (cu, du'Ong, Mn 
càng, san bay); 
ThI nghim, hiu chinh M th6ng din, diu khin ty' dng, kim tra m6i han kim loi; 
Du tu' xây dy'ng, kinh doanh ha tang dO th, khu cong nghip. B sung: Cho thuê nhà 0, van 
phOng, Kinh doanh bat dng san, Kinh doanh lU' hành ni dla,  Kinh doanh Cd sO litu tró du 
lch: khách sn (không hot dng tai try sO). 

Hot dng chInh cia Cong ty là xây dy'ng, gia cOng, cM to, lap dt, scra chO'a thiat b và cong 
trinh cong nghip. 

Chu ky san xuât kinh doanh thông thu'ng 

Chu k' san xuât, kinh doanh thông thu'Ong ciia Cong ty tu'dng 1rng theo thai gian thy'c hin vic 
xây mOi và sü'a chO'a, tCiy theo ti'ng d an, thu'dng là trong thai gian tt 01 dn 03 nàm cho vic 
xây mOi và không qua 12 tháng cho dch vy scfa chna. 

Câu trüc doanh nghIp 

Cong ty C6 phn Lilama 18.1 ("Lilama 18.1"), cong ty lien kêt, là Cong ty c phn duc thành lap AN 
và hot dng theo Giay chThg nhn Dang k Doanh nghip do SO K hoch Va Du tu' Thành pM : 
HO ChI Minh cap ln du ngày 04 tháng 9 nm 2015 vOi ma s doanh nghip là 0313428354. 

Thuyt mlnh v khá näng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh gi(a niên d 

S lieu so sánh trên bang can dOi k toán gina niên dei  là s lieu cia báo cáo tài chInh cho nàm 
tài chInh kt thiic ngày 31 thàng 12 nam 2018 da du'c kim toân và s lieu so sánh trên bâo cáo 
kt qua hot dng kinh doanh gina niên d ,  và báo cáo lu'u chuyn tin t gina niên d là s lieu 
cCia báo cáo tài chInh gina niên do cho k'' hot dng 6 tháng kat th1c ngày 30 tháng 6 näm 2018 
dã du'dc soát xét. 

2. C S LAP BAO CÁO TAX CHtN H GIC%A NIN DO vA NAM TAI CHIN H 

Cd so Ip  báo cáo tài chInh gifa niên d 

Báo cáo tài chInh gina niên dt kèm theo du'c trInh bay bang DOng Vit Nam ("VND"), theo 
nguyen tac giá gOc và phCi hcip vOi chugn my'c kê toán, cha d k toán doanh nghiêp Vit Nam Va 
các quy dlnh  pháp l' cO lien quan dên vic 1p và tninh bay báo cáo tài chInh gina niên d. 

MAU SO B 09a-DN 
Ban hành theo Thông tu' s6 200/2014fTT-BTC 
ngày 22 thâng 12 nm 2014 cüa B tài chInh 

8 



CONG TV Co PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TA! CHiN H G!U'A N!N D (Tiêp theo) MAU 56 B 09a-DN 

Báo cáo tài chinh g1i?a niên d kern theo không nhm phân ánh tInh hInh tài chInh, kt qua hot 
ng kinh doanh và tInh hInh ktu chuyn tin t theo các nguyen tk và thông I k toán uç1c 

chip nhân chung ti các nir& khác ngoài Vt Nam. 

Nàm tài chInh 

Nàm tài chInh cüa Cong ty bt du tci ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12. Báo 
cáo tài chinh giüa niên 5t u'cic lap cho k'' hot ng t1t ngày 01 tháng 01 dn ngày 30 tháng 6 
hang nàm. 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KTOAN CHU YEU 

Sau ây là các chInh sách k toán chii yèu &tc Cong ty áp dyng trong vic 1p báo cáo tài chinh 
giti'a niên 5ô: 

!JóctInh kêtoán 

Vic 1p báo cáo tài chInh giüa niên d tuân thu theo chun rny'c k toán, ch k toán doanh 
nghip Vt Narn và các quy dnh pháp l có lien quan n vic 1p và trInh bay báo cáo tài chinh 
giü'a niên ie yêu cu Ban Tang Giám 6c phãi có nhCrng uc tInh Va già !nh ành hu'ông n s6 
lieu báo cáo v cong nq, tài san Va vic trInh bay các khoãn cong n và tài san tirn tang ti ngày 
1p báo cáo tài chinh gic?a niên d cUng nhu' các s6 lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong 
suet k'' hot ng. Mc dCi các u'c tInh k toán uc lap bang tat cà sll hiu bit cüa Ban Tang 
Giám 6c, s6 thitc t phát sinh có th khác vài các u'óc tInh, già d!nh  dt ra. 

Cong cu tài chInh 

GhI nhn ban 6âu 

Tài san tài chInh: Ti ngày ghi nhn ban u, tài san tài chInh u'qc ghi nhn theo giá g& cong 
các chi phi giao d!ch  có lien quan truc tiêp dn viêc rnua srn tài san tài chInh ó. Tài san tài 
chinh cta Cong ty bao grn tiên và các khoàn tudng thi'dng tiCn, các khoán phái thu khách hang, 
phâi thu khác và các khoán u tu nârn giO n ngày áo hn. 

Cong nçi tài chInh: Ti ngày ghi nhn ban u, cong nq tài chinh u'dc ghi nhn theo giá g& cng 
các chi phi giao dch có lien quan tritc tip n vic phát hành cong nq tài chinh ó. Cong nq tài 
chinh cia Cong ty bao grn các khoán phâi vay và n thuê tài chinh, các khoân phái trá nguäi 
ban và phâi trá khác và chi phi phái trâ. 

Dánh giá I?i  sau ran ghl nhân ban dâu 

Hin tai, chu'a có quy Inh vC ánh giá li cong cy tài chInh sau ghi nhn ban u. 

Tin và các khoán tudng du'dng tiên 

TiCn bao gôrn tiCn rnt ti qu9 và các khoàn tiCn gui không k' hn, cO khà näng thanh khoàn cao, 
d dàng chuyn 6i thành tiCn và it rCii ro lien quan n vic bin dng giá tr. 

Các khoán d'âu tu'tài chInh 

Các khoán dâu tun.m gkidê'n ngày dáo hn 

Các khoân u tu nárn giCr n ngày dáo hn bao gôrn các khoán du tu ma Cong ty có nh và 
khâ nang gifl' n ngày áo han. Các khoân du tu nârn giCr n ngày 5áo han gôm các khoân 
tiCn gui ngân hang có k'' han vOi myc dich thu lâi hang ks'. Thu nhp li tt các khoân tiCn gui 
ngân hang có k' hn duc ghi nhn trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh giOa niên d trên 
cd sO dt.tthu. 

Dy phông phâi thu khó dôi ccia các khoán du ti! narn giü' dn ngày dáo han du'c trich lap theo 
các quy dlnh  kê toán hin hành. 

Dâu W vào cong ty lien kêt 

Cong ty lien kt là rnt cong ty ma Côngty có ành hu'Ong dáng k nhu'ng khong phài là cong ty 
con hay cong ty lien doanh cua COng ty. Anh hifOng dáng kê the hin 0 quyCn tharn gia vào viêc 
&ta ra các quyt dnh vC chinh sách tài chinh và hot dng cua ben nhn du tu' nhu'ng không có 
ánh hu'Ong vC mt kirn soát hoc dông kirn soát nhO'ng chinh sách nay. 
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Cong ty ghi nhân ban du khoàn du tu vào cong ty lien kt theo giá g&. Cong ty hch toán vào 
thu nhâp trên Bâo cão kt qua hot dng kinh doanh giü'a niên d khoàn ditc chia t( Il nhun 
thun ly  k cCia ben nhn du tit phát sinh sau ngày du tue. Cäc khoàn khác ma Cong ty nhn 
du'c ngoài li nhun du'qc chia du'c coi là phn thu hi cäc khoàn du tu và du'cic ghi nhn là 
khoàn giàm trà giâ g& du W. 

Các khoàn du tu' vào Cong ty lien kt du'dc trinh bay trong Bang can di k toán gicta niên d 
theo giá g6c trCt di các khoàn dy phOng giàm giá (nu có). Di/ phOng giàm giá du tu' vào cong ty 
lien kt du'çc trIch 1p theo quy dnh ti Thông tu' s6 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 näm 
2009 cCia Bô Tài chInh ye "Hu'àng dn chê d trIch 1p và sct dyng các khoàn dy' phOng glám giá 
hang tn kho, tn that cäc khoân du tu' tài chInh, nq phàl thu khó dOi và bâo hành san phm, 
hang hóa, cong trinh xây 1p tl doanh nghip", Thông tu' s6 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 
nm 2013 cia B Tài chInh ye vic stta di b sung Thông tu' s6 228/2009/TT-BTC và các quy 
dinh kêtoán hiên hành. 

Dâu tu' vào cong cy vO'n càa ddn vj khác 

Du tu' vào cong cy vn ci:ia ddn v khãc phàn ánh cäc khoán du tu' cong cy v6n nhug Cong ty 
khong có quyCn kim soät, dng kim soát hoc có ánh hu'àng dáng k d6i vol ben du'qc du tu'. 

Di/ phàng glâm giá dâu tu' tàl chInh dài hn 

Các khoán du tu' vào Cong ty lien kt và du tu' vào cong cy vn cCia ddn vi khac du'c trinh bay 
trong Bang can d61 k toan giO'a niên d theo giä g& trà dl các khoàn di/ phOng glàm glá du tu' 
(nu có). Dy' phOng giám giá các khoân du tu' tài chInh dài hn cCia Cong ty du'dc trich 1p theo 
các quy dlnh  kê toãn hin hành. 

Nç phái thu 

N phài thu là s tiCn có th thu hôi ca khách hang hoc câc d61 tung khác. N phái thu du'qc 
trInh bay theo giâ tn ghi s6 trt di câc khoàn dy' phOng phái thu khó dOi. 

Dy' phOng phâi thu khO dOi du'qc trIch lap cho nhü'ng khoàn nq phài thu dà qua hn thanh toán ti 
säu tháng trO len, hoc các khoân n phài thu ma ngu'i n khó có khâ nàng thanh toán do b 
thanh l, phâ san hay các khó khn tu'dng tu'. 

Hang fôn kho 

Hang ton kho du'qc xác dinh trên cd sO giâ thâp hdn gl&a gla g& và giá trl thun cO th thy'c hiên 
du'qc. Giá g6c hang tOn kho bao gOm chi phi nguyen vat lieu tn/c tiêp, chi phi lao dng try'c tiêp, 
chi phi s( dyng may thi cong và chi phi san xuat chung, nu có, dê có du'c hang tOn kho 0 da 
dim Va trng thai hin ti. Giá g6c cta hang tOn kho du'qc xác dlnh  theo phu'dng pháp thy'c t 
dich danh. Giá tr thun có th thy'c hin du'c du'qc xác dnh bng gia ban u'Oc tInh trct cäc chi phi 
u'Oc tinh d hoàn thanh cong trinh càng chi phi khac phát sinh. 

Dy' phOng giâm giá hang tOn kho cCia Cong ty du'c trIch 1p theo các quy djnh k toán hin hành. 
Theo do, COng ty du'c phép trIch 1p dy' phOng giám glá hang tOn kho li th0i, hOng, kern phm 
chat và trong tru'Ong hqp giá g6c cüa hang tOn kho cao hn glá trj thuCn có th thy'c hln du'qc ti 
ngày kt thiic k' k toãn. 

Tai san c6 dinh hü'u hInh và khu hao 

Tài san c d!nh  hi'u hInh du'cc trinh bay theo nguyen giá tri' giá tr hao mOn lciy kê. 

Nguyen giá tài san c d!nh  hInh thanh do mua srn bao qOm giá mua và toàn b các chi phi khác 
lien quan tru'c tip dn vlc du'a tài san vào trng thai sn sang st dyng. DOi vdi tài san c6 dnh 
hlnh thành do du tu' xây dimg cd ban theo phu'dng thi'c giao thu hoc ty' xây dy'ng và san xuat, 
nguyen giá là giâ quyêt than cong trinh xây dyig theo quy ch quân I du tu' và xây dung hin 
hành, các chi phi khác có lien quan tn/c tiap và l phi tru'Uc b (nau có). Tru'Ung hqp dv' an d 
hoan thành và du'a vào sü' dyng nhu'ng quyêt toàn chu'a du'c phe duyt, nguyen gla tàl san c6 
dlnh du'c ghi nhan theo gla tm tInh tren cd sO chi phi thy'c t dã bO ra d CO du'qc tàl san c 
dlnh. Nguyen giã tm tinh së du'qc diCu chinh theo glä quy& toán khi chinh thitc hoàn thành 
nghirn thu. 

Ill  I 

I NH 
ELI 
• E1 

• TF 
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Tàl san c6 dinh hü'u hInh diic khu hao theo phudng pháp du'ng thng dVa  trên thl glan 
dyng u'àc tInh, cu th nhu' saw 

09a-DN 

hAi 

S nám 
Nhà cCta, vat kin trCic 6 - 25 
May móc, thit b! 7 - 15 
Phiidng tin van  tâi, thit bi truyën dn 6 - 10 
Thi& b! van phông 3-8 
TàI san khác 4 - 25 

Các khoán lãi l phát slnh khl thanh l, ban tài san là chênh loch giü'a thu nhp t1( thanh I Va giá 
tr$ con li cCia tài san và duqc ghl nhan  vào Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh gi'a niên d. 

Thuê tàl san 

Mt khoán thuê duc xem là thuê tài chInh khi phn ln các quyn Ii và rCii ro ye quyCn sà hCiu 
tài san duc chuyn sang cho ngu'i di thuê. Tht cã các khoán thuê khác du'cc xem là thuê hot 
dng. 

Cong ty ghi nhân tài san thuê tài chInh là tài san cüa COng ty theo giá tn hp l cia tàl san thuê 
ti thai digm khài du thuè tàl san hoc theo giá tr hin ti cCia khoân thanh toán tlCn thuê t6i 
thlu, n&u giá tr nay thp hdn. Nq phài trá ben cho thuê titdng Cing &tc ghi nhan  trên Bang can 
d61 k toán giOa niên d nhi! mt khoán n phái trá ye thuê tài chmnh. Cäc khoán thanh toán tiCn 
thuê duc chia thành chi phi tàl chinh và khoàn phài trá nq g6c nhâm dam bào t' l lãl suit d!nh 
k' c6 dinh trên 56 du nc cOn li. Chi phi thuê tài chInh duqc ghi nhn vào kt qua hot dng kinh 
doanh trong k'. 

Mt khoàn thuê du'qc xem là thuê hot dông khi ben cho thuê vn dudc hu'Ung phn Ion các 
quyCn lqi và phái chju rii ro vC quyCn sO hü'u tài san. Chi phi thuê hot dng du'qc ghi nhn vào 
Bâo cáo kêt qua hot dng kinh doanh giO'a niên d theo phu'dng phap du'Ong thng trong su6t 
thOi gian thuê. Cãc khoàn tiCn nhn duqc hoc phái thu nhm to diCu kn k' kt hqp d6ng thuê 
hot dng cüng du'c ghi nhn theo phu'dng pháp du'Ong thng trong su6t thOi gian thuê. 

Các tài san di thuê tàl chlnh duc khâu hao trên thOi gian hO dung itOc tirih tudng til nhif áp 
dung vOi tài san thuc sO hOu cCia Cong ty. Tuy nhiên, nu khOng chk chn là ben thuê sè có 
quyCn sO hüu tài san khl hêt hn hqp dông thuê thi tài san thuê së du'qc khu hao theo thOi gian 
ngn hdn giü'a thOi hn thuê hoc thOi gian sü dung hüu Ich cüa tài san dO: 

S6 nam 
May mOc và thit bi 7 - 15 
Phung tin van  tâi 6 - 10 

Tài san vô hInh vA khu hao 

Tài san vô hlnh th hln giá tn phn mCm may tInh du'qc trinh bay theo nguyen glá trit gla tn hao 
mOn lüy k. Phn mCm may tlnh du'c khu hao theo phung pháp duOng thâng trong thOl gian 
hci'u dung uOc tinh tt 02 den 05 näm. 

Chi phi xây dt/ng cd ban do dang 

Các tài san dang trong qua trinh xày dmg phyc vu myc dich san xut, cho thuê, quàn tr hoc 
cho bat k' myc dIch nào khác du'qc ghi nhan theo giá g6c. Chi phi nay bao gm các chi phi cn 
thiet d hInh thành tài san phCi hçp vOl chinh sách kê toán ccia Cong ty. Vic tInh khau hao cüa 
các tài san nay du'c áp dung gi6ng nhu' vOl cac tài san khác, bt du tct khi tài san a vào trng 
thai sn sang 51t dung. 

Các khoàn trá trthc 

Chi phi trà truOc bao gm các chi phi thitc t€ dã phát sinh nhuig có lien quan den kt qua hot 
dng san xuat kinh doanh cüa nhlCu k'' k toãn. Các khoán chi phi trã tru'Oc bao gm chi phi nâng 
cap tài san thuê, chi phi thuê dt trà tru'Oc, chi phi ban dâu thuê mua tài chinh, giá trj cong cy, 
dung cu,  linh kiên loi nhO dã xuat dcing và các khoan chi phi trá tritOc khác. Các chi phi nay du'qc 
v6n hóa du'Oi hlnh thtc các khoán trà trifOc và duc phân b vào Báo cáo kt qua hot dng kinh 
doanh gi?a niên do, sct dung phu'dng pháp du'Ong thng theo các quy dnh k toán hin hành. 
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Các khoán di$ phông phái trà 

Các khoán dJ phOng phái trá dudc ghl nhn khi Cong ty có nghia vy n hin ti do kt qua tCt mt 
sy' kin dã xày ra, và Cong ty có khà náng phái thanh toän nghia vu nay. Các khoán dy' phàrig 
du'qc xäc dlnh  trên cd sà u'ôc tInh cia Ban Tang Giám d6c v các khoán chi phi cn thl& d thanh 
toán nghia vu nq nay ti ngày k& thic k' hot dng. 

Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang ditc ghi nhn khi dng thai thöa man tt cá nàm (5) diêu kln sau: 
(a) Cong ty da chuyn giao phn In rCii ro và lçi Ich gn Iin vói quyên s hc?u san phm hoc 

hang hóa cho ngu'i mua; 
(b) Cong ty không can nm giü' quyên quân l hang hóa nhu' ngu'i sà hüti hang hóa hoc quyén 

klgm soát hang hóa; 
(c) Doanh thu c5uc xác dnh tu'dng di chc chân; 
(d) Cong ty sè thu du'c lqi ich kinh t tCt giao dch ban hang; và 
(e) Xác dnh du'c chi phi lien quan dn giao d!ch ban hang. 

Doanh thu dich vu 

Doanh thu cCia giao djch ye cung cap dch vçi duc ghi nhn khl kêt qua ctia giao djch do du'c xác 
dlnh mt cách dáng tin cay. Tru'ng hp giao dch ye cung cap dtch  vy lien quan dn nhiCu k' thl 
doanh thu du'dc ghi nhn trong k' theo kt qua phn cOng vic d hoàn thành tI ngày kêt thüc 
k" hot dng. K& qua ccia glao dch cung cap dlch  vy du'c xác dlnh  khi thOa man tt cá b6n (4) 
diCu kin sau: 
(a) Doanh thu du'c xác dinh tu'dng di châc chn; 
(b) Co khá nang thu du'qc li ich kinh t€ t( giao dlch  cung cap djch vy dO; 
(c) Xác d!nh  du'c phn cong vlc dã hoàn thành tai ngày kêt thüc k' hot dng; và 
(d) Xác dlnh  du'c chi phi phát sinh cho giao dich  và chi phi d hoàn thành giao dich  cung cap 

d!ch vy do. 

Doanh thu tCt hp dông xây dy'ng cCia Cong ty du'ccc ghi nhn theo chInh sách k toán cüa Cong ty 
ye hp dng xây di,mg (xem chi tit du'8i day). 

LâI tiCn gCxi du'ccc ghi nhn trên cc s dn tich, du'qc xác dnh trên s6 du' câc tài khoán tiCn gCtl và 
Iãl suat áp dyng. 

LãI tCtcác khoán dâu tu'du'qc ghi nhân khi Cong ty có quyCn nhn khoán läi. 

Hçlp ding xây dyng 

Hçp dông xây thmg quy dnh nhà thu du'dc thanh toán theo giá tr kh6i lu'qng thy'c hin. Khi kt 
qua thy'c hin hqp dng xây dy'ng du'qc xâc d!nh  mt cách dáng tin cy và du'c khách hang xác 
nhn, doanh thu và chi phi lien quan d&n hp dng du'qc ghi nhn titdng ü'ng vl phn cong vic 
dã hoàn thành du'çic khách hang xác nhn trong k' du'qc phàn ánh trên hóa ddn dã lap. 

Ngol t -I 

Các nghlp vu phát sinh bng ngoi t du'c chuyn dI theo t'ç'  giá ti ngày phát sinh nghip vy. 
S6 du' các khoán myc tiCn t cO g& ngoai tê ti ngày kt thic k'' k toàn du'c chuyn d& theo t" 
giá tai ngày nay. Chênh loch t' giá phát sinh du'c hch toán vào Báo cáo k&t qua hot dng kinhE 
doanh giüa niên do. 

4' 

Chi phi di vay du'c ghi nhn vào báo cáo k& qua hot dng kinh doanh giü'a niên d trong k' khi 
phát slnh, trr khi thtc vn hoá theo quy djnh cia Chugn milc  k toán Viêt Nam s6 16 "Chi phi di 
vay". 

Thuê 

Thug thu nhâp doanh nghip th hin tang giá tr cCia s6 thue phái trã hièn tai và s6 thuè hoân 
lI. 

S6 thuê phãi tra hin ti duqc tinh dy'a trên thu nhp tinh thua trong ks'. Thu nhp tInh thuê khác 
vol lqi nhun tru'Oc thu du'qc trInh bay trên báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh giCta niên d vi 
thu nhp chu thu không bao gm các khoán thu nhp hay chi phi tInh thug hoc du'qc khau trCt 
trong các k" khâc (bao gôm ca I mang sang, nu có) và ngoài ra khOng bao gm các chi tiêu 
không chlu thu hoc khOng duc khau trà'. 
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THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH GICrA NIEN D (Tip theo) MAU SO B 09a-DN 

Thud thu nhp hoàn Ii u'c%c tInh trên các khoán chênh Ich giüa giá tn ghi S và Cd s& tInh thug 
thu nhp cCia các khoán myc tài san hoc cong n trên báo cáo tài chInh giüa niên ô và du'dc ghi 
nhãn theo phu'dng pháp bang can di k toán. Thud thu nhp hoân Ii phái trá phái diiqc ghi nhn 
cho tt cá các khoán chênh Ich tm thai con tài san thud thu nhp hoân Ii chi u'c ghi nhn khi 
châc chn có dt Iqi nhun tInh thud trong tu'dng Iai 5e khäu trCt các khoân chênh Ich tm thOi. 

Thud thu nhp hoãn Ii du'qc xác dinh theo thug suit dy' tinh së áp dyng cho k' ma tài san uqc 
thu hi hay n phái trá thtqc thanh toán. Thud thu nhp hoân Ii duc ghi nhn vào báo cáo kt 
qua hot dng kinh doanh và chi ghi vào v6n chü sà hiTh khi khoán thu& ó có lien quan n các 
khoàn myc u'c ghi thng vào v6n chCi sO hO.i. 

Tài san thug thu nhp hoãn Ii và n thug thu nhp hoàn Il phál trá u'c bii trt khi Cong ty có 
quyn hqp pháp d bà trà' gIOa tài san thug thu nhp hin hành vOi thug thu nhp hin hành phái 
np và khi các tàl san thug thu nhp hoan Ii và nq thud thu nhp hoân ll phál trá lien quan tOi 
thud thu nhp doanh nghip duc$c quán l bOi cCzng mt Cd quan thuê và COng ty có di/ dlnh 
thanh toán thug thu nhp hin hành trên Cd sO thun. 

Viêc xác djnh thug thu nhp doanh nghip phài np và thu thu nhp hoãn Ii cüa Cong ty can c( 
vào các quy dlnh  hln hành v thu. Tuy nhiên, nhOg quy nh nay thay di theo timg thOi k' và 
viêc xác dinh sau cCing ye thud thu nhp doanh nghip tày thuc vào kêt qua kim tra cia Cd 
quan thuê có thgm quyCn. 

Các Ioi thud khác thi'qc ãp dung theo các lut thud hin hành tl via Nam. 

4. TIN vA CAC KHOAN TU'aNG DIJNG TIN 

S6cu6iky S6duk'' 
VND VND 

TiCn mt 1.044.845.368 81.607.959 
TiCn gOl ngân hang không k'' hn 18.843.534.104 27.996.502.586 
Các khoán tu'dng du'dng tiCn (*) 9.185.801.896 9.070.949.757 

29.074.181.368 37.149.060.302 

(*) Các khoán tutcng udng tiên phán ánh giá tr các khoán tln gui có k' hn ti Ngân hang 
TMCP Ngol thu'dng Vit Nam - Chi nhánh Thành ph6 H ChI Minh vOl thOl han không qua 3 tháng 
vOl Iài sut 4,5%  mt näm. 

5. DAUTU'TAICHINH 

Du tu' nm gUi' den ngày dáo hn 

S6cu6ikr S6d'âuk' 
Giá g& Giá tn hçp I' GIa g6c Giá trl hclp l' 

VND VND VND VND 

TiCn gui có k" han 152.467.879.439 152.467.879.439 160.7 19.125.865 160.719.125.865  

Du tu' nm gic? dn ngày dáo han bao gm các khoán tln gui cO k' hn 6 tháng và 12 tháng ti 
các ngân hang thu'dng mi và các t chCtc tin dung trong nu'Oc huOng Iãl suit t1t 5,3% dn 6,8% 
mt näm (tl 31 tháng 12 nam 2018: 5,1% dn 6,6% môt nam). Ti thOi digm kt thüc k' hoat 
dông, cãc khoán tiCn gui nêu tnên CO thOi gian dáo hn du'Ui 12 tháng. 

Nhu' trinh bay ti Thuyt minh s 19, ti ngày 30 tháng 6 nam 2019, tang các khoán tiCn gui có 
k' hn cO giá trl 152 t' dông (tl ngày 31 thàng 12 näm 2018: 160 t' ng) dâ &tc dàng lam 
tài san th chip d 5âm báo cho các khoân vay ngn han tai các ngân hang. 

Dâu tu vào cong ty lien kêt 

S6cu6iki Sciâuk'  
Giá gc Du/ phông Glá g6c Di1 phàng 

VND VND VND VND 

Cong ty C6 phn Lilama 18.1 10.200.000.000 10.200.000.000 
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Thông tin chi ti& v cong ty lien kt ccia Cong ty ti ngày 30 tháng 6 näm 2019 nhi.fsau: 

Hot dng Giây Chá'ng nhn Ty I ph'ân s hi(u và 
Ten cong ty chInh dàng k Doanh nghiép quyn bigu quyêt nm gi11 

S6cu6ik Sduki 

Cong ty C6 phn 
iJiama 18.1 ay p 

S6 0313428354 do SO K 
hoch và Du titThành ph6 
H ChI Minh cp ln du 
ngày 22 tháng 12 näm 2017 

40,96% 40,96% 

Tinh hinh gop vn Va t' Iê s hc?u 

Cong ty C phn Lilama 18.1 

ctia Cong ty vào cong ty lien kt ti ngày kt thcic k' hot 

S6 cu6i k' S6du k' 
VND VND 

Vn diêu iê 24.900.000.000 24.900.000.000 
Trong ó: 

- V6n sO hi bOl Cong ty 10.200.000.000 10.200.000.000 
- V6n sO hüi bOl c dOng khác 14.700.000.000 14.700.000.000 
Ty I s hüu cua Cong ty 40,96% 40,96% 

Dâutu'g6pv6n vào ddn vi khác 

S cuôi ky S6dâu k' 
Giá g6c Giá tr du' phOng Gia g6c Glá tr di/ phàng 

Cong ty C6 phn Ch to 18.000.000.000 
Giàn khoan Du khI 

(18.000.000.000) 18.000.000.000 (18.000.000.000) 

Cong ty chu'a dánh giá glá trl hp l cCia các khoán du tu' tàl chInh ti ngày kt thtic k'' hot 
dng do càc quy dlnh  hin hành chu'a cO hu'Ong dn c th ye vic xác nh glá tr hqp I cüa các 
khoân dCu tit tài chmnh. 

6. PHAI THU NGAN HN CcJA KHACH HANG 

S5cuOik' S5duky 

a. Phál thu ngn hn cüa khách hang 
VND VND 

Cong ty C phân Xi mäng D&g Lam 8.000.000.000 16.119.394.052 
COng ty TNHH Jurong Engineering Ltd 21.060.742.357 32.622.385.513 
Uên doanh Vit - Nga Vietsovpetro 38.029.213.593 42.266.455.401 002. 
Cong ty TNHH Kamadhenu Ventures Ltd 28.963.742.101 28.845.370.306 
Cong ty TNHH MTV Ton HOa phát 36.337.469.784 44.861.604.413 
Cong ty C phCn Thép HOa Phát Dung Quit 61.887.507.102 80.144.637.881 
Cong ty C phCn Xl mäng Vicemt Hal Van 12.170.685.300 12.170.685.300 ¶1 
Cong ty TNHH DANIELI 18.450.819.522 25.120.206.408 
Juwl Renewable Energies 10.955.569.580 - -. 
Kocks Ardelt Gmbh 35.170.501.992 269.109.027 '4 
Cäc khoân phál thu khách hang khác 53.665.308.608 83.410.073.965 

324.691.559.939 365.829.922.266 

b. Phái thu khách hang các ben lien quan 161.328.805.209 151.181.829.396 
(Thuyt mlnh sO 36) 

486.020.365.148 517.011.751.662 
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7. PHAITHUKHAC 

S6 cuôi k S6dâu kç 

a. Ngàn han 
VND VND 

Thuê giâ tr gia tang tài san thuê tàl chInh 3.313.411.260 5.091.267.882 
Phài thu Cong ty TNHH Dlch  vçi và Du ti! 
Hông Phãt (*) 4.171.174.000 4. 171. 174.000 

Phài thu lãi tin gCii 2.277.458.059 2.628.032.308 
Phâi thu Di Cong trinh (**) 111.669.658.969 162.379.853.654 
K citqc, k qu9 4.656.887.212 1.816.819. 268 
Tm Cflig cho nhân viên 745.386.178 546. 176.497 
Phái thu khác 6.091.833.809 5.519.326.839 

b. Dài hn 

132.925.809.487 182.152.650.448 

K cu'qc, k qu9 4.704.622.362 8.517.101.286 
137.630.431.849 190.669.751.734 

(*) Phái thu Cong ty TNHH Djch vu và Du tu' Hông Phát thg hin khoàn v6n gop dôu tu' vào dv' 
an Nhà may ThUy din Oak Mek II nhimg không thy'c hln. Khoãn phãi thu nay n nay vri 
chifa thu hôi u'qc. Cong ty dã 1p dv' phOng cho khoân phái thu nay theo càc quy nh hièn hành 
(Thuyt minh s 8). 

(**) S du' phài thu OI Cong trinh là s6 di! lien quan d&n hqp ông khoàn cho các Di Cong trmnh 
thiic hiên dy' an ma chi.ta du'qc quyt toàn ti ngày 30 tháng 6 näm 2019. S6 di! nay sé u'qc 
quyt toân vOl cong nd phál trà (xem Thuyt minh 18) giCra Cong ty và các Di cong trInh khl các 
dy' an hoàn thành. 
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8. DLf PHONG PHAI THU NGAN HAN KHO DÔI 

Sôcuôiky Sôdâuki 

Giá tn Giá tn 
Giá gôc có the thu hói Du' phông Giá gôc có the thu hói Du' phông 

VND VND VND VND VND VND 

T6ng gia tn cüa các khoán phái thu qua han thanh toán hoc chu'a qua han nhu'ng khó có khâ näng thu hôi 
Phái thu ngn han ciia khách hang 73.333.476.289 13.450.883.343 59.882.592.946 85.419.923.500 24.509.359.701 60.910.563.799 

Trã tru& cho ngui ban ngn han 650.026.953 - 650.026.953 650.026.953 650.026.953 

Phái thu ngn han khac 4.660.102.645 - 4.660.102.645 4.660.102.645 4.660.102.645 

Tam ng 3.174.563.754 - 3.174.563.754 3.174.563.754 3.174.563.754 

81.818.169.641 13.450.883.343 68.367.286.298 93.904.616.852 24.509.359.701 69.395.257.151 
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9. HANG TON KHO 

S6cu6ik Sdâuk'' 
VND VND 

Giá g& Dy' phOrig Giá g& Dy' phOng 

Hang mua 
dang di dung 29.623.572.645 8.890.475.299 

Nguyen lieu, vt lieu 26.488.066.936 14.815.204.495 
Cong cy, dyng cy 1.025.627.685 912.660.685 
Chi phi san xuât, 
klnh doanh d dang 848.278.001.496 818.567.236.421 

905.415.268.762 - 843.185.576.900 

Chi tit chi phi san xut, kinh doanh dO dang theo dy' an ti ngày 30 tháng 6 nàm 2019 và 31 
tháng 12 nàm 2018 nhu' sau: 

S6cu6ikr Sdâuk 
VND VND 

Nhà may Nhit din SOng Hu 1 247,758,369.143 249.860.861.902 
Nha may Nhit dn Duyên Hal 3 78.967.623.776 91.679.473.439 
Nhà may Nhit din Vinh Tan 4 57.651.450.524 134.712.810.326 
Nhà may bt giy VNT19 132.607.779.437 98.331.004.880 
Dy' an Tenova Takraf 57.883.429.301 26.681.870.675 
Nhà may Lçc du Nghi Sdn 2.879.404.749 
Nhà may Nhiêt din Thai Binh II 42.966.201.192 19.805.067.061 
Cácdy'än khác 230.443.148.123 194.616.743.389 

848.278.001.496 818.567.236.421 

10.  CHI PHI TR TRU'C 

S5cu6ik' S6dâuk'j 

a. Ngn hn 
VND VND 

Cong cy, dyng cy xuat dcing 298.435.978 535. 171.818 
Chi phi thuê mua tài chInh 161.045.776 
Chi phi bào lãnh ngân hang 619.059.731 1.040.518.731 

b. DàI hn 

917.495.709 1.736.736.325 

Tln thuê dt trà tru'Oc (*) 21.947.769.928 22.220.607.900 50 
Cong cy, dyng cy xut dOng 23.632.299.351 33.992.809.870 
Cäc khoán khác 7.611.462.106 10.152.064.494 NI 
+ Chi phi Ian tri 6.528.126.692 8.305.857.775 NC 
+ Chi phi báo Iãnh ngân hang 915.525.864 1.460.248.436 :rJE 
+ Chi phi tu' yin và cip chClng chi ASME 142.609.550 348.158.283 LU 

+ Chi phi cung cip không gian may cht' 25.200.000 37.800.000 
53.191.531.385 66.365.482.264 

• Tp. 

(*) Tin thuê dt trà tru'Oc thg hin các quyn sCt dyng dt tl: 

Theta dt s6 78 ti Du'Ong s 9, Khu ph6 4, Nguyn Van Ba, Phu'Ong Bmnh Th9, Quân Tht 
Dü'c, Thành ph6 Ho Chi Mlnh vOl din tIch 1.426,8 m2  cho myc dIch xây dy'ng nhà lam vic. 
ThOi han thuê du'qc tInh tt khi hal ben k biên bàn bàn giao mt bang dn ht ngày 31 
thãng 10 nam 2062. 

ThCi'a dt s 398 và 420 tl Xã An Dien, Thi x Bn Cat, Tinh BInh Du'ng vOi din tIch ln 
lu't là 12.150,3 m2  và 10.212,7 m2  cho myc dich phyc vy boat dng san xuàt klnh doanh. 
ThOl han thuê du'qc tinh ti( khi hai ben k' biên bàn bàn giao mat bang dén ht ngày 23 
tháng 6 nàm 2053. 

Thita dt s6 98, 51, 54, 61 và 99 tai Xã An Din, Thj xà Bn Cat, Tinh BInh Du'dng vOl tang 
dln tich 68.191,2 m2  cho myc dich xây dy'ng cong trInh cong nghip. ThOl hn thuê du'c 
tinh tt khi hal ben k biên bàn bàn giao mt bang dn h& ngày 23 thang 6 nàm 2053. 
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11. THU GIÁ TRI GIA 
NP NHA NL%&C 

a. Các khoán phâi thu 

TANG DIJC KHAU TRI, THU vA cAC KHOAN KHAC PHAI THU/PHÁI 

S6 phâi np S6 dã thçtc np 
S6du ky trong ki trong k' S6 cu61 k 

VND VND VND VND 

Thug giá trl gia tang 97,888.979 (64.640.997) 33.247.982 
Thuê'thu nhp 
doarih nghip 2.612.227 (2.612.227) - 

b. Các khoàn phâi np 

100.501.206 (67.253.224) 33.247.982 

Thud giá tr gia tang 13 .43 1. 303.527 33.933.743.699 (45.464.982.310) 1.900.064.916 
Thug xut, nhp khu 276.040.042 (276.040.042) 
Thug thu nhp doanh nghip 5.116.967.908 7.155.924.658 (8.715.678.693) 3.557.213.873 
Thud thu nhp cá nhân 855.6 10. 532 4.5 12.314.455 (2.801.943.000) 2.565.981.987 
Thug mon bà 4.000.000 (4.000.000) 
Tin thuê 5t 46.499.010 (46.499.010) 
Thug nhà t 21.991.919 - 21.991.919 
Các Ioi thug khãc 191. 618. 176 588.534.370 (780.152.546) 

19.595.500.143 46.539.048.153 (58.089.295.601) 8.045.252.695 
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CONG TY cO PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TAX CHIN H GIffA NIEN D (Tip theo) MAU SO B 09a-DN 

12. TAX SAN CO DINH HU HINH ("TSCD") 

Nhà tha May móc Phudng tin Thiêt bi 
và vat kiên trüc và thiêt bi van tâi van phàng Tài san khác T6ng 

VND VND VND VND VND VND 
NGUYEN GIA 
S6du'u k' 51.125.739.387 239.909.925.848 42.259.429.712 3.075.149.648 15.607.849.691 351.978.094.286 
Tang trong k' - 2.265.582.680 - 386.320.000 115.500.000 2.767.402.680 
Mua lai TSCD thuê tài chInh 142.853.000 4.500.000 - - 147.353.000 

Chuyê'n tCt tài san thuê 15.304.586.583 2.534.219.997 - 17.838.806.580 
tài chInh 
Thanh I, nhu'clng ban - (2.453.672.309) (464.852.786) - - (2.918.525.095) 
S6 du' cuôi k' 51.125.739.387 255.169.275.802 44.333.296.923 3.461.469.648 15.723.349.691 369.813.131.451 

GIA TRI I1AO MON LUY K 
Sdu k' 
KMu haotrong k' 
Chuyn tCt tài san thuê 
tài chInh 
Thanh l, nhitdng ban 
S6difcui k'  

31.679.149.538 187.622.170.953 37.476.722.023 2.901.762.065 12.131.680.465 271.811.485.044 
1.514.104.260 10.367.929.122 1.475.738.103 100.185.021 658.282.682 14.116.239.188 

8.183.486.328 1.281.188.988 - - 9.464.675.316 

(2.453.672.309) (464.852.786) - (2.918.525.095) 
203.719.914.094 39.768.796.328 3.001.947.086 12.789.963.147 292.473.874.453 33.193.253.798 

GIA TRI CON LAX 
Tai ngày d'âu k' 19.446.589.849 52.287.754.895  4.782.707.689 173.387.583 3.476.169.226 80.166.609.242 

Tai ngày cuôi k'i 17.932.485.589 51.449.361.708  4.564.500.595 459.522.562 2.933.386.544 77.339.256.998 

Nguyen giá cCia tài san c6 dinh hüt hInh ã khâu hao hêt nhu'ng vn con sct dyng cCia COng ty ti ngày 30 tháng 6 nàm 2019 là 160.828.679.440 dông (tai ngày 31 
tháng 12 nàm 2018: 124.967.976.810 dông). 

Nhir trInh bay tai Thuyt minh s6 19, Cong ty dã the chep mt sO nhà xu'Ong, vt kiOn trtc và may móc, thiet b v8i giã tr cOn li tai ngày 30 tháng 6 nàm 2019 là 
5.517.868.677 dông (tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018: 10.806.584.510 dng) d dam bâo cho các khoàn tiên vay ngân hang ngân han. 

Nhit trinh bay tai ThuyOt minh sO 21, Cong ty dã th chap mt sO nhà xu'Ong, vat kiOn tróc và may mOc, thiet bi vol gia tr cOn Ii ti ngày 30 thang 6 nàm 2019 là 
1.017.227.087 dông (tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018: 1.924.091.239 dông) d dam bâo cho các khoân tin vay ngân hang dài han. 
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THUYT MINH BAO CÁO TAI CH±NH GIcfA NIEN D (Tip theo) MAU SO B 09a-DN 

13.  TAX SAN CO DTNH  THUE TAX CH±NH 

NGUYEN GIA 

May móc 
và thit bi 

PhiWng tin 
vntài Tnq 

VND VND VND 

S6du'u k' 132.050.230.579 8.276.082.270 140.326.312.849 
Tang thuê tài chinh trong k' 4.825.139.000 6.060.818. 182 10.885.957. 182 
Chuyn sang tài san c6 nh 
hc?u hInh 

(15.304.586.583) (2. 534. 2 19.997) (17.838.806.580) 

56 di! cu6l k' 121. 570.782.996 11.802.680.455 133.373.463.451 

GIA TRI HAO MON LUY K 
S6duu k' 40.648.528.950 3.162.450.257 43.810.979.207 
KMu hao trong k' 8. 272. 109.018 700.141.849 8.972.250.867 
Chuyn sang tàl san c6 nh 
hau hmnh 

(8.183.486.328) (1.281.188.988) (9.464.675.316) 

S6 du cu6l k' 40.737.151.640 2.581.403.118 43.318.554.758 

GIA TRI CON L.AI 
TI ngày dâu k' 91.401.701.629 5.113.632.013 96.515.333.642 

TI ngày cu6l kc 80.833.631.356 9.221.277.337 90.054.908.693 

14.  TAXSANVÔHINH 

Phân mêm may tInh 
VND 

NGUYEN GIA 
S6 di! u k' và 56 di! cu61 k' 

  

450.000.000 

 

GIA TRT HAO MON LUY K 
S6ditu k' 
Kh6u hao trong k' 

280.500. 000 
45.000.000 

   

56 di! cu6i k' 325.500.000 

 

ciA TRT CON LAX 
Ti ngày dâu ki 

  

169.500.000 

   

Ti ngày cu61 k' 124.500.000 
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THIJYET MINH BAO cÁo TAT CHiN H GTU'A NIEN D (Tip theo) MAU SO B 09a-DN 

15. PHAI TRA NGL%cYI BAN NGAN HAN 

S5cuIk'' S6dukç' 
VND VND 

a. Phái trá ngtrnl ban ngãn hn 
Cong ty C Phn Kt câu Kim loi và Lap may Du 21.394.724.712 - 13.657.021.791 
khI 
Hyosung Goodsprings, Inc 10.248.384.338 - 20.461.481.377. 
VAG Armaturen GmbH 4.778.842.957 5.919.836.397 
Aqseptence Group GmbH 4.629.990.467 4.574.032.199 - 
Cong ty C Phn Glál pháp k9 thuât cong nghê Vit 5.485.712.700. 19.969.502.700 
Cong ty C Phn Du Tit Xây thing & Thu'dng mi 1.248.977.600 1.548.977.600. 
Tru'äng Thlnh 
Cong ty CP BInh Tin 2.232.114.146 2.007.301.624 - 
De Nora, Singapore 2.684.355.845 - 
Khac 176.707.774.454' 229.016.147.799 - 

229.410.877.219 297.154.301.487 - 

b. Phái trá các ben lien quan 
(Thuyt minh s6 36) 

85.951.308.097 48.538.380.093 

 

 

315.362.185.316 345.692.681.580 

     

Ti ngày 30 tháng 6 näm 2019 và ngày 31 tháng 12 näm 2018, Cong ty cO Ci khà nng thanh 
toán các khoãn phài trá khi n han. 

16. NGIRYI MUA TRA TIEN TRU'cIC NGAN HN 

a. Ngui mua trá tiên trtthc ngn hn 

S6cu6Ik S6duki 
VND VND 

Cong ty John Zlng 7.046.582.461 - 2.813.184.596 
Cong ty TNHH Danieli Vit Nam 4.634.286.625. 1.583.121.678 
COng ty Schade Lagertecnik 15.704.589.389 - 624.950.239 
Cong ty Kocks Ardelt Gmbh 19.491.975.617 - 30.918.989.643 
Cong ty TNHH Hái Linh 19.511.024.717 
Juwi Renewable Energies - - 14.457.367.969 
Tenova Takraf 16.286.640.343 V 6.785.912.850 
Lien doanh Vit - Nga Vietsovpertro 15.473.855.157 - 5.797.407.314 
Khách hang trá tiën tru'& ngan hn khãc 23.035.249.320 V 11.804.500.042 

101.673.178.912 94.296.459.048 

b. Trá tru8c t các ben lien quan 46.211.600.250 48.464.235.235 
(Thuy& minh sO 36) 

147.884.779.162 142.760.694.283 

17. CHI PHI PHAT TRA NGAN HAN 

S6cu6iky S6daukç' 
VND VND 

Chi phi tin an ca 7.244.482.000 12.961.379.000 
Chi phi lãi vay vOn luj dng 797.459.764 1.067.675.708 
Chi phi cong trInh xây dçmg 18.147.981.047 7.735.097.283 
Chi phi khác 90.000.000 V 115.000.000 

26.279.922.811 21.879.151.991 
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CONG TV CO PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIUA NIN D 

18. PHAITRAKHAC 

a. Ngn han 

(Tip theo) 

Scu6ikç' 

MALi SO B 09a-DN 

S6dâuk 
VND VND 

Phài trá 5ën bCi, chuyn nhu'qng mt bng nhà 
xu'cng (*) 

8.212.576.563 - 25.021.182.696 

Kinh phi cong oàn 763.799.058 498.634.194 
Câc khoàn bâo him phài trà 6.525.694.370 2.975.063.437 
C ti'c phâi trâ 1.158.694.380 - 1. 175.623.800 
Phãi trá Di cong trmnh (**) 70.998.716.157 94.000.607.710 
Phài trà hoàn rng nhân vien 1.428.369.117. 4.750.893.512 
Cãc khoàn phâi trá, phàl np khác 2.588.250.076 - 2.075.783.543 

b. Dài hn 

91.676.099.721 130.497.788.892 

Nhn k' cu'qc, k' qu9 300.000.000 300.000.000 
91.976.099.721 130.797.788.892 

(*) Phàl trá den bCi, chuyn nhu'ng mt bang nhà xung là khoàn tiCn chuyn myc dIch sCt dyng 
dt ti Khu dt 1,2 ha, Khu ph6 II, Phu'%ng Phu'c Long B, Qun 9, Thành ph6 H ChI Minh thuc 
dy' n di dài Cd so san xut gay ô nhim và du tu' xay dy'ng mOi Nhà may Chê to Kt cu thép 
và ThI& bl Cd khI tai tinh Blnh Du'dng cCia Cong ty ma Tang Cong ty Lap may Vlt Nam - Cong ty 
m dã thanh toán ho (giâi ngân tal Kho bc Nhà nu'Oc Thành ph6 H ChI Minh). 

(**) S6 du' phái trà Di Cong trInh là sa dii' lien quan dn hp dng khoán cho các DI cong trInh 
thy'c hin dii' an ma chu'a duc quy& toãn ti ngày 30 tháng 6 nàm 2019. S dii' nay Se du'c 
quyt toán giO'a Cong ty và câc DI cOng trInh khi các dy' an hoàn thành. 

- 
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THUYT MINH BAO CÁO TAI CHtNH RIENG GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU sO B 09a-DN 

19. VAY vA Na THUE iAi CHfNH NGAN HN 

S6duky Trongnàm S6 cu1 ky 
Giátrs Vay Thanhtoán Phân Ioai Iai Chênh Iêch t giá S6 có khá nàng 

chua thuc hiên trà lid 

VND VND VND VND VND VND 

Vay ngán hn 830.254.467.398, 893.519.534.901 (873.010.292.426) - - (141.295.817) - 850.622.414.056 
Nd dài han d&n han trá (Thuy& minh s6 21) 5.068.055.360 (3.179.027.680) - 3.589.027.680 - - 5.478.055.360 
Nd thuê tài chInh dài han dn han trâ 
(Thuyt rninh s 21) 

24.259.769.076 (13.644.548.683). 11.922.533.862 - 9.803.147 22.547.557.402 

859.582.291.834 893.519.534.901 (889.833.868.789) 15.511.561.542 (131.492.670) 878.648.026.818 

(*) Chi tit s6 du các khoân vay ngn han tai ngày kt thcic k'' hoat dng: 
S6 cu61 kç S6du ky 

VND VND 

Ngân hang Tht.tdng mai c6 phn Du tu' và Phât trin Viêt Nam - Chi nhánh Thành ph& Ho ChI Minh (I) 
Ngân hang Thu'dng mai C6 phn EOu tu' và Phãt trin Vit Nam - Chi nhánh oOng Nai (ii) 
Ngân hang Thu'dng mi C6 phn Ngoi thu'dng Vit Nam - Chi nhánh Thành ph6 HO ChI Minh (iii) 
Ngân hang Thitdng mi C phn Cong Thu'dng Viêt Nam - Chi nhânh Thc Thiêm (iv)  

123.269.735.480 
310.713.976.646 
143.433.827.167 
273.204.874.763 

850.622.414.056  

171.766.857.319 
320.050.510.956 -
127.522.527.361 - 
210.914.571.762  

830.254.467.398 

(i) Khoân vay tCt hdp COng tin dyng s6 01/2018/93018/HDTD kI ngày 11 tháng 01 nàm 2019 v8i han mü'c tin dyng thu'äng xuyên vi s6 tin ti da du'dc cap là 
600 t dOng tct Ngân hang TMCP DOu tit và Phát trin Viêt Nam - Chi nhánh Thành ph5 HO Chi Minh ("BIDV HO ChI Minh") vi myc dich b6 sung vn Iui dng, 
bâo lãnh, m L/C. Thai han cho vay du'ói 12 tháng k tà' ngày k hp dOng. Các khoàn vay ngn hn du'qc dam bâo bang càc hp dOng cm c6 giây tà có giã 
tai BIDV HO Chi Minh. 

(ii) Khoân vay t( hdp dOng tin dung s6 0301/2019/93018/HDTD ki ngày 03 tháng 01 näm 2019 v8i hn mCtc tin dyng thu'cng xuyên vói s tin t6i da du'ccc cap là 
700 t' dOng tO' Ngân hang TMCP Du tu' và Phát trign Viêt Nam - Chi nhánh DOng Nai ("BIDV DOng Nai') vói myc dIch b6 sung nhu cOu v6n lu'u dng, m?i L/C 
và cap bâo lành phyc vu hoat dng san xuàt kinh doanh. Th&i han cho vay du'8i 12 tháng k tO' ngày k hqp dOng. Các khoàn vay ngn han du'dc dam bào 
bang các hp dOng cm c giây t có giá tai BIDV DOng Nai. 

(iii) Khoân vay tO' hdp dOng tin dung s6 0101/1838-C-cTD và 0101/18381N-KD/02  kI ngày 31 tháng 7 nàm 2018 vol hn mo'c tin dyng và báo lãnh du'qc cap là 
100 t' dOng và hdp dOng tin dung s6 0101/1838/C-CTD/02 và s6 0101/1838/N-KD/01 ngày 31 tháng 07 nàm 2018 vOl han mctc tin dung và bâo Iãnh du'dc 
cp là 200 t' dOng tO' Ngân hang TMCP Ngoai Thu'dng Viêt Nam - Chi nhãnh Thành ph6 HO ChI Minh ('Vietcombank HO ChI Minh) vOl myc dich b sung v6n 
lu'u dông. ThOl han cho vay là 12 thng k tO' ngày k hp dOng. Các khoán vay ngan hn du'dc dam bào bang cãc hdp dOng cm c6 glay t có giâ tai 
Vietcombank HO ChI Minh. 

(iv) Khoân vay tO' hdp dOng tin dung s6 17/2019-HDCVHM/NHCT9O3-ULAMA18 k ngày 21 tháng 01 näm 2019 vOl hn mo'c tin dyng và bâo lành du'qc cap là 300 
t' dong tO' Ngân hang TMCP Cong Thu'dng Viêt Nam - Chi nhánh ThO Thiêm ("Vietinbank Thci Thiêm") vOi myc dIch b sung vn lu'u dng. Thai hn cho vay là 
12 tháng k tO' ngày k? hp dOng. Câc khoán vay ngan hn du'qc dam bão bang cc hp dOng cm c tài san, giay tO có gi tai Vietinbank Thci Thiêm. 

Nhu' trInh bay tai Thuyat minh s6 35, Cong ty có dO khâ nàng thanh toán cc khoân nd khi d&n hn. 
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THUVT MINH BAO CÁO TA! CHINH RIENG GIUA NIEN D (Tiê'p theo) MAU SO B 09a-DN 

20. cAc KHOAN D($ PHÔNG 

DII phàng bào hành 
cong trInh 

VND 
S d du näm tru'óc 13.415.277.154 
TrIch Ip dy' phàng b6 sung trong nãm 9.560.924.619 
Hoàn nhp dy' phàng (8.059.862.208) 
S du' dâu k nay 14.916.339.565 

Trich Ip dy' phông b sung trong k' 3.804.786.874 
Hoàn nhp dy' phàng (4.164.728.539) 
S6 du' cu6i ki nay 14.556.397.900 

S6cu6ikç S6dâuky 
VND VND 

Chi tit: 
Dy' phông ngn hn 8.722.616.421 - 7.115.086.668 
Dy' phông dài hn 5.833.781.479 - 7.801.252.897 

14.556.397.900 14.916.339.565 

Dy' phàng báo hành Cong trinh itc trIch Ip theo t' I là 3% (näm 2018: 3%-5%) trên giá tr 
quy& toän Cong trinh cho thai hn bâo hành t1t sáu (06) tháng dn nàm (05) nm thy theo cam 
k& cCia tCtng hdp ông xây dy'ng. 

\. 

p 
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CONG TV CO PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN D (Tiêp theo) MAU SO B 09a-DN 

21. VAY vA riq THUE TA! CHINH DAI HN 

S6 dâu ky Trong ky S6cu6i ky 
56 có khà nàng 

Giá tr! S6 có khà nãng trã nçl Vay Phân Ioai lai Giá tn trá nçi 
VND VND VND VND VND VND 

Vay dài hn (*) 7.803.440.269 - 7.803.440.269 - 3.589.027.680 4.214.412.589 4.214.412.589 
Nd thuê tài chInh dài hn (**) 26.547.178.217 26.547.178.217 - 8.540.431.200 11.922.533.862 23.165.075.555 23. 165.075. 555  

34.350.618.486. 34.350.618.486 8.540.431.200 15.511.561.542 27.379.488.144 27.379.488.144 

(*) Vay dàl han th hin khoán vay tCt càc ngân hang sau dày: 

Vay dài han BIDV H ChI Minh: 

Hdp dng tin dung s6 54/2015/93018/HDTD k ngày 15 tháng 12 näm 2015 vi han mCtc tin dung  là 10.361.0000.000 dông dudc sCt dyng d mó rng Nhà may Ch 
tao K& cäu Thép và Thi& b Cd khI Xã An Diën, Thi xã Bn Cat, tinh Blnh Dttdng. Thôi gian trà nd vay là 5 nàm, chia thành 60 k' trá nq. Lâi suât vay bang lãi su& tiêt 
kiêm cá nhân k' han 12 tháng trà li sau cüa Ngân hang cong biên 3.5%/nàm. Thi ngày 30 thâng 6 näm 2019, du' nd g6c con li là 2.446.596.883 dng. Khoàn vay 
difqc dam bào bài nhà xu'Ong, vat kin trtic và may móc, thi& b nhi( trinh bay a thuyt minh s6 12. 

• Vay dàl hn BIDV Dng Nai: 

Hçp döng tin dung  s 1010/2016/93018/HDTD k ngày 10 tháng 10 nãm 2016 và Van bàn sCs d6I b6 sung hcp dông tin dung ngày 10 thàng 7 näm 2017 vol hn 
m(i'c tin dung là 7.136.580.470 dng dudc sCr dyng d du tu mU rng kho chci thi& b Nhà may Ch tao K& cu Thép và Thiêt b Cd khi. Thai glan trà nd vay là 07 
nàm, chia thành 84 k' trá nd. Lãi suät là 11%/näm du'dc diëu chinh 6 thãng/ln theo thông báo lãi suit ngân hang tal thai dim diëu chinh. Tal ngày 30 tháng 06 nàm 
2019, di.! nç g6c cOn lai là 4.045.871.066 dng. Khoàn vay du'dc dam bào bUl nhà xu'Ung, vt kin trüc và may móc, thit b nhu' trinh bay a Thuy& minh s6 12. 

• Vay dài han ngân hang TMCP Bc A - Trung tam kinh doanh HI sO: 

Hdp dông tin dung s6 139612/2018/HDTD - Bac A Bank k ngày 14 tháng 3 nàm 2018 vOl han mü'c tin dyng là 9.800.000.000 d6ng di(dc sCt dyng d bci dp chi phi 
vôn hot dông thi cong cong trinh nhà may Xi mang Dng Lam. ThOl gian trà nd vay là 24 tháng, chia thành 4 k' trà nd. Lãi suät vay bang lãi sut ti& kiêm Ca nhân 
k' hn 12 thâng trà lài sau cia Ngãn hang cong biên 3,5%/näm. Ti ngày 30 tháng 6 nãm 2019, di! nc% gOc cOn lai là 3.200.000.000 dng. Khoán vay du'dc dam báo 
bOi quyên dOi nd phát sinh tct Hdp dông kinh t s 01/12/HDLD/D9LSG/ULAMA 18 ngày 11 tháng 01 nãm 2012 k giü Cong ty C6 phn Lilama 18 và Cong ty c6 
phn Xi mäng Drig Lam. 06ng thOl, khoán vay nay sè du'dc thanh toàn bOi Cong ty C6 phn Xi màng Dng Lam. 
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(**) Các khoân nd thuê tài chInh dài hn ti ngày 30 tháng 6 nàm 2019 th hin khoán vay tt 
Cong ty Cho thuê Tài chInh TNHH BIDV-Sumi Trust Chi nhnh Thành ph6 H Chi Mlnh, Cong ty 
TNHH Cho Thuê Tài chinh Qu6c tè Chailease ("CILC"), Cong ty Cho thuê Tài chIrth QU6C tè Via 
Nam ("VILC") và Cong ty Cho thuê Tài chinh Ngâri hang TMCP Ngoi thu'dng Vit Nam ("VCBL"). 
MYC Ich vay dê nâng cao näng lyt san xu6t kinh doanh. Lãi suât và thai hn vay theo tmg hp 
dng cy th. Chi tit s6 di! các khoán nç thuê tài chInh tI ngày kt thic k'' hot ng rihil sau: 

S6cuôik S6dâukç' 
VND VND 

Cong ty Cho thuê Tài chInh TNHH BIDV-Sumi Trust Chi nhánh 14. 139.643.532 10.133.744.283 
Thành ph6 H Chi Minh 

Cong ty TNHH Cho Thuê Tài chInh Qu6c t Challease ("CILC") 4.679.960.536 - 6.823.909.120 
COng ty Cho thuê Tài chInh Qu6c t Via Nam ("VILC") 13.538.399.614 21.094.843.347 
Cong ty Cho thuê Tài chInh Ngân hang TMCP Ngoi thung Vit Nam 
("VCBL") 

13.354.629.275 12.754.450.543 

45.712.632.957 50.806.947.293 

Các khoàn vay dài hn duqc hoàn trá theo llch  biu sau: 

S6cuôik' S6dâu k 
VND VND 

Trong vOng mt nm 5.478.055.360 5.068.055.360 
Trong nãm thCt hal 1.139.027.680 4.728.055.360 
TCI näm th(t ba dn nm thCt nàm 2.989.513.843 2.989.513.843 
Sau nm näm 85.871.066 85.871.066 

9.692.467.949 12.871.495.629 

TrCf: s6 phái trá trorig vOng 12 tháng 5.478.055.360 5.068.055. 360 

(uc trInh bay a phn Vay và nq thuê tài chInh ngân hn - Thuy& minh s6 19) 

56 phài trá sau 12 tháng 4.214.412.589 7.803.440.269 

Cãc khoán n dài hn do thuê tài chinh du'dc hoàn trâ theo lch bi&i sau: 

Gla tn hin tal cüa 
Các khoán tin thuê t6i thIu các khoàn tln thuê t61 thigu 
S6cu6ik' S6dâuk' S6 cu61 k 56 cl'au 

VND VN D 
Các khoán phài trá 
do thuê tài chInh: 

VND VND 

Trong vOng mt nm 24.609.760.414 26.835.728.266 22.547.557.418 24.259.769.076, 
T& nm thC( hal 
den nm thit näm 24.734.284.744 - 28.051.859.800 23.165.075.555. 26.547.178.217 - 

'1500 49.344.045.158 54.887.588.066 45.712.632.973 50.806.947.293 

Trcl: Cäc khoán phi tài chInh 
trong tu'dng al (3.631.412.185) (4.080.640.773) 

- Hil 
,HG 

Giá trl hin ti cüa các khoãn 
thuê tài chinh phái trà 45.712.632.973 50.806.947.293 45.712.632.973 50.806.947.293 

Trt: s6 phài trâ trong vOng 12 tháng 
ducc trinh bay a phn Vay và nç thuê tài chinh ngân hn (22.547.557.418) (24.259.769.076) 
(Thuyêt mlnh 19) 
$6 phál trá sau 12 tháng 23.165.075.555  26.547.178.217 

26 



CONG TY CO PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO iAi CHINH RIENG (Tip theo) MAli SO B 09-DN 

22. VONCHUSàHC%U 

V6n gop cüa chu s!% hü'u 

Theo Giây ChCrng nhân Dàng k Kinh doanh cIiêu chinh ln 8, vn diu Iê cia Cong ty là 
93.886.820.000 dông. S6 c6 phn &tc duyêt, cia phât hành Va cia gop v6n cia Cong ty nhu' sau: 

SO c phiu 
C phn 
- S6 lu'dng c phn cia bàn ra Cong ching 

S5cu6ik'' S&duk'' 
VND SO c6 phi&J VND 

+ C phn ph thông 
- So lu'clng c6 phn dang lu'u hành 

9.388.682 93.886.820.000 9.388.682 93,886,820.000 

+ C phn ph thông 9.388.682 93.886.820.000 - 9.388.682 93.886.820.000 

C phn ph thông có mnh gi là 10.000 dng. Cong ty chi phát hành mt loi c phn ph 
thông không huOng li ttrc cO dnh. c6 dông sà htiti c phn ph6 thông du'qc nhn c6 trc khi ciu'qc 
Cong bO Va có quyn bigu quyt theo t l mtt quyên biu quyêt cho mi c phn s hü'u ti các 
cuc hçp c dông cCia Cong ty. Tht Ca cãc c phn du CO quyn theta hung nhit nhau d51 vOl sO 
tài san thun cCia Cong ty. 

Chi tit cc c6 dông ti ngày kt thic kS' hoat dng nhu'sau: 

SO dâu k' SO cu6i k' 
VND % VND % 

Ten c dông 
Tang Cong ty Lp may 47.886.550.000 51,005 33.799.250.000 36,000 
Vit Nam 

I 

Ong Nguyen Ng9c Song 7.889.610.000 8,403 14.946.490.000 - 15,920 
Càc c dông khác 38.110.660.000 - 40,592 45.141.080.000 - 48,080. 

93.886.820.000 100 93.886.820.000 100 

(*) T6ng Cong ty Lp may Vit Nam quyt dnh thoài vOn khOi COng ty C phn Cilama 18 giàm 
tCi 4.788.655 c6 phiu (chim 51,005% vOn diu l) xuOng 3.379.925 c6 phi&i (chim 36% vOn 
diu lê) theo Nghi quy€t sO 35/NQ-HDQT ngày 16 tháng 01 nam 2019. Vic thoái vOn duc hoàn 
tat vào ngày 23 thäng 5 nm 2019. 
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Chi tiêt thay dôi ye von chü s hü'u trong ky nhu sau: 

Cho ky hoat dông 6 tháng 

Von gop 
cua chü sd hü'u 

Thäng du 
von côphân 

Von khác 
cüa chü Sd htu 

Qudâutu 
phát triên 

Ldi nhuân 
sauthuê 

chua phân phOi T6ng công 
VND VND 

kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2018 
VND VND VND VND 

Tai ngày 01/01/2018 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 134.772.489.107 36.208.964.227 282.333.710.334 
C6 tt'c cong b6 - - (11.266.418.400) (11.266.418.400) 
Lcii nhuâri trong k' - 4.717.771.273 4.717.771.273 
TrIch lap cc qu9 - 10.673.061.311 (14.942.285.835)- (4.269.224.524) 
Tai ngày 30/06/2018 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 145.445.550.418 14.718.031.265 271.515.838.683 

Cho ki hoat dông 6 tháng kêt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2019 
Tai ngày 01/01/2019 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 145.445.550.418 27.021.037.387 283.818.844.805 
[di nhuãn trong k' - 8.407.201.711 8.407.201.711 
TrIch lap qu9 trong k ,  () - - 7.659.349.828 (13.105.998.594) (5.446.648.766) 

Tai ngày 30/06/20 19 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 153.104.900.246 22.322.240.504 286.779.397.750 

(*) Theo biên bàn hop Oai hôi dng C6 dOng thuing niên nim 2019, Cong ty dâ trich lap b6 sung Qu9 du tu pht trin vOi sO tiên là 7.659.349.828 öng và Qu9 
khen thtfOng, phc IdE vol sO tEen là 5.446.648.766 dông tt li nhuân cOn lai cOa nm 2018. 

Theo Nghi quyOt Sal HoE dông có clOng thtrOng niên ngày 20 thng 4 näm 2019 ye phudng n chia c6 ttc cho nm 2018 là 10% trên vOn cliêu lê vOl t6n9 giá tn là 
9.388.682.000 dOng. Tai ngày 01 tháng 7 nàm 2019, Cong ty cong bO viêc chi trO c6 ti(c theo Nghi QuyOt cüa HOE dOng Quàn tn Cong ty ban hành ngày 30 thàng 6 
nàm 2019 trên Cng thông tin diën tif cüa Uy ban Chng khoán Nhà nuOc và SO giao dich chtrng khoán Thành phO Ho ChI Minh. Theo dO, viec ghi nhân c6 tifc phài trá 
cho c6 dOng dLfdc thifc hiên trong tháng 7 nàm 2019. 
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23. NGUÔN K!NH PHI 

Ngun kinh phi th hin s6 tin Cong ty nhân tCt Tang Cong ty Lp may Vit Nam thtic hin 
các ni dung cong vic thuc D tài Khoa h9c và Cong ngh: "Nghiên cC(u thi&t k, ch tao và &ia 
vào vn hành he thong nu'c lam mat cho Nhà may Nhit n 6t than có cong sut t may n 
khoâng 600MW" - D tài s 07 thuôc Dy an Khoa h9c và Cong nghê: "Nghiên cctu thit kê, ch 
tao và &ta vào van hành h thong nu'& lam mat cho Nhà may Nhit in t than có cong suât 
t may n khoáng 600MW". 

24. BÔ PHAN THEO LINH VIIJ'C KINH DOANH vA B PHN THEO KHU VIJC DA L 

B phn theo lTnh vIc kinh doanh 

Hoat 5ng san xut kinh doanh chinh cüa Cong ty là xây dying, gia cong1  ch to, 1p it, sl:ta 
cha thit b và cong trInh Cong nghip. Trong ks', hot dng san xut kinh doanh khác chi chi&m 
t' trQng nhó trong tng doanh thu và k€t qua hot ng ccia Cong ty, theo do thông tin tài chinh 
trinh bay trên Bang can di kê toán giOa niên d ti ngày 30 tháng 6 nàm 2019 và toàn b doanh 
thu, chi phi trInh bay trên Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh gic?a niên do là lien quan dn 
hot c5ông kinh doanh chInh. Toàn b doanh thu phát sinh trong näm cia Cong ty là doanh thu 
lien quan dn hoat dng chInh, vi vây Cong ty xác dinh khOng có sçt khác bit v linh vic kinh 
doanh cho toàn b hot dng cia Cong ty. 

B phn theo khu vyc dia  l 

Nhm phyc vu cong tác quãn l, Cong ty t chrc theo dOi các b phn kinh doanh diia trên linh 
vctc da l bao gem: Mien Nam, MiCn Bk, Mien Trung và Tây Nguyen. 

Báo cáo theo khu vifc dla  l cho k'' hoat dng kêt thCic ngày 30 tháng 6 näm 2019: 

Doanh thu thuân 

Ky nay Ky tru'óc 
VND VND 

Mien Nam 443.636.959.080 - 592.753.138.368 
MiCn Bk, MiCn Trung và Tây Nguyen 461.691.585.120 - 249.975.798.223 

905.328.544.200 - 842.728.936.591 

Giá v6n hang ban 
MiCn Nam 375.279.508.151 - 536.032.102.218 
MiCn Bk, MiCn Trung và Tây Nguyen 465.945.515.399- 251.829.127.904 

841.225.023.550. 787.861.230.122 

Li nhun gp 
MiCn Nam 68.357.450.929 - 56.721.036.150 
MiCn Bk, MiCn Trung và Tây Nguyen (4.253.930.279)' (1.853.329.681) 

64.103.520.650 54.867.706.469 

25.  KHOAN MC NGOAI BANG CAN DO! K TOAN 

Ngoi t các Ioi 

S6 cu61 k'c S6dâu k' 

- Do Ia M ("USD") 18.021,86 - 185.852,01 
- Euro ('EUR) 1.178,88 - 4.093,88 

26.  DOANH THU THUAN 

Ky nay K'' tru'óc 
VND VND 

Doanh thu hp dng xây dy'ng 905.155.362.382 - 842.294.982.045 
Doanh thu khác 173.181.818 - 433.954.546 

905.328.544.200,  842.728.936.591 

- 

- 
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27. GIA VON 

Ky nay 
VND  

K' truthc 
VND 

Giá v6n hp 6ng xây dy'ng 841.225.023.550 787.805.923.951 
GIá v6n khác 55.306.171 - 

841.225.023.550 787.861.230.122 

28.  CHI PHI SAN XUAT, KXNH DOANH THEO YU TO 

Ky nay Ky tru'óc 
VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vt Iiu 225.251.620.471 - 185. 206.9 14.334 
Chi phi nhân cong 281.330.710.949 269.237.244.105 - 
Chi phi khu hao tàl san c6 dlnh 22.874.741.970 - 23.108.604.955 
Chi phi dch vy mua ngoàl 303.066.399.042 - 277.476.332.274 
Chi phi khãc bang tIn 63.299.555.820 - 39.259.948.915 - 

895.823.028.252 794.289.044.583 - 

29.  DOANH THU HOAT DNG TAX CHIN H 

Ky nay K'' trulóc 
VND VND 

Lãi tin gCil 4.774.407.289 - 4.632.421.588 - 
C6 tirc, Iqi nhun &rqc chia 510.000.000 714.000.000 - 
Lãi chênh Ich t'' giá 181.177.805 - 237.791.970 - 
Doanh thu hot dng tài chinh khác 204.964.384 - 279.232.877 

5.670.549.478 5.863.446.435 

30.  CHI PHI TAX CH±NH 

K' nay K' tru'äc 
VND VND 

Li tin vay 33.644.305.157 - 28.998.115.589 - 
L chênh Ich tç'  giá 474.765.086 447.312.947 - 
TrIch Ip dy' phông giãm giá cäc khoán dâu tu' 2.414.090.550 - 
Hoàn nhâp do thanh I khoân du tu' (2.464.656.839) - 

34.119.070.243 29.394.862.247 

31.  CHI PHI QUAN L' DOANH NGHXP 
5O0-, 

HHA 
MG I 

Ky nay Ky tru'óc 
VND VND 

--aLT 

Chi phi nhân viên 15.164.448.164 - 15.175.862.093 - 
Chi phi dlch  vy mua ngoài 3.213.929.396 2.961.569.260 TP. 
Chi phi khác 7.536.832.920 8.014.251.179 
(Hoàn nhp)/trIch Ip dy' phàng phâi thu khó dài (1.027.970.853) - 2.217.252.341 - 

24.887.239.627 28.368.934.873 
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32. CHI PHI THU THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH 

Chi phi thug thu nhâp doanh nghiêp hiên hành trong k' duc tInh nhu sau: 

K nay Ky tr.thc 

VND VND 
Lqi nhun tru'óc thuê 15.563.126.369 5.88 1.800.759 
Diêu chinh: 
TriY: Thu nhâp không ch/u thuê (510.000.000) (714.000.000) 

Cong: Các khoán chi phi không du'dc 
khâ'u tnY 

20.726.496.920 642.631.670 

Thu nhp tInh thuê' k' hin hành 35.779.623.289 5.810.432.429 
Thuê' suâ't 2oic 20% 
Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp 7.155.924.658 1.162.086.486 
- Diêu chinh Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp 
cüa các nãm tru'c vào Chi phi thuè' thu nhâp hiên 
hành k' nay 

1.943.000 

Tong chi phi thuê' thu nhâp doanh nghiêp hin 
hành 

7.155.924.658 1.164.029.486 

Cong ty có nghia vu phài nôp thug thu nhôp doanh nghiêp theo t' Iê 20% tinh trên thu nhâp tInh 
thuê 

Cong ty không ghi nhân tài san thud thu nhp hon al và thug thu nhâp hoän li phài trà vi 
không Co chênh Iêch tam thai dáng k ga giá tn ghi sO c1ja các khoàn muc tài san hoc n phài 
trá trên bang can dôi k toán và cd sà tInh thuè thu nhâp cOa các khoán muc nay. 

33. LAI CO BÀN TREN CO PHIEU 

Viêc tInh toán li cd bàn trên cO phiu cO th phân ph6i cho các CO dông sà hC!u CO phn ph6 
thông cüa Cong ty diidc tam tinh trong k' trên cd sO các s6 lieu sau: 

Ky nay tru'óc 

VND VND 

Ldi nhuân sau thud phân bO cho CO dông cüa Cong ty 8.407.201.711 4.717 .77 1. 273 

Tr(: Trich lap Qu9 khen thtfOng, phCic ldi trong k" (*) (2.690.304.548) (1.509.686.807) 

Li nhuân d tinh lãi cd bàn trên CO phu 5.716.897.163 3. 208. 084.466 
CO phiu phO thông dang luu hành blnh quân trong 
k' 

9. 388. 682 9.388.682 

609 342 

(*) Tai ngày 20 tháng 4 nm 2019, theo Nghi quyt s6 12/NQ-DHCD ci.'ia Di hi dOng CO dông 
thu'Ong niên nám 2019, k hoch trIch qu9 khen thuOng phOc li cho nàm tài chinh kt thtc ngày 
31 thOng 12 nOm 2018 là 32% ldi nhuân sau thug cho nm tài chInh kt thüc ngày 31 thOng 12 
nOm 2018. 

Läi cd bàn trên CO phiê'u cho k' hoat dông 6 thàng kê't thtic ngày 30 thOng 6 nm 2019 du'dc tInh 
trên cd sO cOa Idi nhuân sau thuê' tr s lieu u'Oc tinh Qu9 khen thu'Ong, phüc di trIch bng 32% 
di nhuân sau thud, tu'dng 1fng vOl t' lê trIch cTh du'dc phê duyt cho näm 2018. Viêc tinh toOn läi 
Cd bàn trên cO phiu vOl Cd sO nèu trén nhàm phuc vu cho vic so sOnh thông tin giCta hal k' do 
Cong ty chtfa CO k hoach cho viêc trIch Qu khen thu'dng, phCc Idi cho nám 2019. 

34. CAM KET THUE HOAT DÔNG 
Ky nay Ky tru'äc 

VND VND 

Chi phi thuê hoat dông tôi thigu dã ghi nhân vào 
BOo cáo kê qua hoat dông kinh doanh trong k" 

1.636.363.638 1,587,272.727 

    

Tal ngày kêt thüc k" hoat dông, COng ty CO cOc khoán cam k& thuê hoat dông khOng hOy ngang 
vOi lich thanh toän nhu' sau: 

S6 cuô'i k So dâu k" 
VND VND 

Trong yang môt nOm 1,636,363.638 1,854,545.455 

  

COc khoàn thanh toOn thuê hot dng th hiên s6 tiên cam kê't thuê VOn phông lam vic ti LOu 7 
vO mt phOn LOu 8, Nhà s6 9 - 19, Ho TOng Mâu, Quân 1, thành ph6 HO ChI Minh, Vit Nam. 
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35. CONG CV TAX CHINH 

MAU SO B 09a-DN 

Quán I rái ro v6n 

Cong ty quàn I nguôn v6n nhm âm bâo rang Cong ty có th vCta hot ng lien tyc vcia tGl da 
hóa li Ich cCia cãc c dông thông qua tôi itu hóa s dit ngun von V Cong n. 

Cu trlc vOn cCia Cong ty gm Co các khoán n thun (bao gôm các khoán vay và n thuê tài 
chInh ngn hn Va dài hn nhu' ä trInh bay ti Thuyt minh sO 19 và 21, tr( di tin và các khoán 
tu'dng du'dng tin), phn vOn thuc s hL?u các c dông ca Cong ty (bao gôm vOn gOp ca chü sà 
hQ.i, thàng du' vOn c6 phn, vOn khác cüa chü sà hütj, qu9 du tu' phát trin và li nhun sau 
thuê chu'a phân phOl). 

H s6dOn My tài chInh 

H sO don by tài chinh ccia Cong ty tai ngày k& th1c k'' hot dông nhu' sau: 

S5cu6Ik S6dâukc 
VND VND 

Các khoân vay và n thuê tài chInh 906.027.514.962' 893.932.910.320 

Trit: Tin và cãc khoán tu'ng &tdng tin 29.074.181.368 - 37.149.060.302 

N thun 876.953.333.594 856.783.850.018 
VOn chi sä hOu 287.887.813.750 - 284.931.690.805 

Ty I n thuân trên vOn chci th hü'u 3,05 3,01 

Các chInh sách k toán chLl yêu 

Chi tit các chInh sách k toán cht yu và các phu'dng pháp ma Cong ty âp dyng (bao gm các 
tiêu chI d ghi nhn, ccJ sà xác dnh giá tr và cd sc ghi nhn các khoán thu nhâp và chi phi) dOl 
vói t1tng loai tài san tài chinh và cong n tài chInh du'c ttlnh bay ti Thuyt minh sO 3. 

Các Ioi cong cy tài chInh 

Tài san tài chInh 

GIá tn ghi s6 
SO cu5i ky S5dâu k' 

VN D VND 

Tiên và các khoán tLtdng du'dng tin 29.074.181.368 - 37.149.060.302 
Phái thu khách hang và phái thu khác 442.868.465.552 - 475.360.216.094 

Du tu' nm gi'a dn ngày dáo han 152.467.879.439 - 160.719.125.865 
624.410.526.359 673.228.402.261 

Cong n tai chInh 
Các khoân vay và nc thuê tài chinh 906.027.514.962 893.932.910.320 
Phâi trâ ngu'l ban và phál trá khác 327.621.706.335 374.265.271.619 

Chi phi phâi trá 26.279.922.811 21.879.151.991\ç 
1.259.929.144.108 1.290.077.333.930 

Cong ty chu'a dánh giá giá tr hqp l ciia tài san tài chInh và cong n tài chinh ti ngày kt thCic kiJ, 
hot dtng do Thông tu' sO 210/2009/TT-BTC ç'Thông tit 210") ngày 06 tháng 11 nàm 2009 cngA 
nhu' các quy dnh hin hành chu'a CO hu'Ung dan cy th v vic xác dinh giá tr hp l' cüa các tàY 
san tài chInh và cong n tàl chInh. Thông tu' 210 yêu cu áp dung Chugn mu'c báo cáo tàl chinh 
QuOc t v vic trinh bay bão cáo tài chInh và thuyt mlnh thông tin dOi vói cong cy tài chinh 
nhu'ng không du'a ra hu'óng dn tu'dng du'dng cho vic dánh giá và ghi nhn cong cy tài chinh bao 
gm cá áp dung glá trl hp l, nhâm phà hqp vi Chun my'c báo cáo tài chInh QUOC t. 

Myc tiêu quán iç' rczi ro tàl chInh 

COng ty d xây dy'ng h thOng quOn l rOi ro nhm phát hin vO dánh giá các rii ro mO COng ty 
phãi ch!u, thIt 1p các chlnh sách và quy trinh kigm soát rüi ro ó mü'c chap nhn du'c. N thOng 
quân l rtii ro du'qc xem xét li dnh k' nhâm phán ánh nhü'ng thay d61 cCia diéu kin th tru'?lng và 
hoat dông ccia Cong ty. 

RCii ro tài chinh bao gôm rCil ro th tru'ng (bao gôm rCii ro t' giá và rCii ro Iâi suât), rCii ro tin dung 
và rii ro thanh khoán. 
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Ru! ro thj trtrang 

Hot ng kinh doanh cCia Cong ty së chü yu ch!u rüi ro khi có Si! thay di v t' giã hi doäi Va 
Iãi suit. COng ty không thyt hiên các bin pháp phông ngCta rüi ro nay do thiu th trung hot 

ng giao dch các cOng cy tài chInh nay. 

Quán I a)! ro t)' giá 

Cong ty thy'c hiên mt s các giao dch CO g6c ngoi t, theo ó, Cong ty sé chu ri1 ro khi có bin 
ng ye t giâ. Giä tr ghi s cüa cc tài san bang tiCn và cong nq bang tiCn cO g& ngoi t ti 

thai im cuOi k' nhu'sau: 

Tài san Cong nq 
S6 cu61 k' S dâu k' S6 cu6i k' S6 ctâu k'' 

VND VND VND VND 

Do Ia M? ("USD") 55.050.330.613 76.147.078.918 92.373.400.263 81.193.499.764 
Euro (EUR") 31.063.755 108.201.248 9.408.833.424 61.993.602.891 

55.081.394.368 76.255.280.166 101.782.233.687 143.187.102.655 

Phân tIch d nhy d51 vài ngoi t 

Cong ty chCi yu chu ânh hung cCia thay i t' giá cCia Do Ia M và Euro. 

Bang sau ây th hin phân tich ô nhay dOI vOl ngoi t cia Cong ty trong truOng hdp t' giá 
Dng Vlt Nam tng/giám 3% so vOl càc ng tiCn trên. T" I thay di 3%  duc Ban T6ng Gim 
d& sCt dyng khl phân tich rüi ro t giâ và th hln ãnh giá cüa Ban Tang Glám äc ye müt thay 
di cO th có cüa t' gla. Phân tIch d nhy vOl ngoi t chi äp dyng cho các s di! ccia các khoàn 
myc tiCn t bang ngoi t tl thOl im cui k'/nm và diCu chinh vic dánh gla Ii cac khoãn myc 
nay khl cO 3% thay di cta t giá. N€u t' giä các dng ngol t du'Ol day so vOl Dông Vit Nam 
tng/giám 3% thi II nhun tru'Oc thug trong k'/nàm cCia Cong ty së tàng/giâm câc khoán tudng 
img nhu'sau: 

S6cu5lk'' Sdâuk' 
VND VND 

DO Ia M9 ('USD") (1.119.692.090) (100.928.417) 
Euro ("EUR") (281.333.090) (1.237.708.033) 

(1.401.025.180) (1.338.636.450) 

Quàn I)' rt1f ro Ia! suit 

Cong ty chIu rüi ro Iãi suât phât sinh tCt cãc khoàn vay ch!u Iãi suât dã du'cic k' kt. RCii ro nay sè 
duqc COng ty quán I) bang cách duy tn 0 mU'c do hp I' các khoán vay và phân tIch tmnh hInh 
cnh tranh trên thi tru'Ong dê có duc Iãi suât CO Idi cho Cong ty tt các ngun cho vay thich hdp. 

D nhay c)a Ia! suit 

D nhy cCia các khoán vay d61 vOl su' thay di Iãi sut cO thg xây ra 0 mctc d hqp I' trong lal 
suit. VOl giá dlnh  ia cãc bin s6 khäc không thay dci, n€u Iai suât ccia các khoán vay vOl Iãi suât 
thá nI tng/giâm 200 dlgm cd ban thl Idi nhuân truc thug cCia Cong ty cho k' hot d,ng kt 
thiic ngáy 30 tháng 6 nàm 2019 sè giâm/tng 18.120.550.299 dng (nàm 2018: giàm/tàng 
17.878.658.206 dng). 

Ru! ro tin dyng 

RL:ii ro tin dyng xáy ra khi mt khách hang hoàc d61 tâc khOng däp Ci'ng du'ccc các nghia vy trong 
hqp dng dan dn các t6n that tài chInh cho COng ty. COng ty có chInh sách tin dyng phà hqp va 
thu'Ong xuyên theo dOl tlnh hInh d dnh gla xem Cong ty cO ch!u rCil ro tin dyng hay khOng. 
Ngoàl trct các tru'Ong hp dã Ip dy phOng phái thu khO dOl, COng ty khOng cO bat k" rüi ro tin 
dung tr9ng yau nao vOl cãc khách hang hoàc dOi tác bOl vi các khoán phái thu dan t11 chi) yau tt1 
cc ben lien quan và phn cOn Ii dan tCr mt sG Iu'ng IOn khách hang hot dng trong nhiCu 
ngành khác nhau và phãn b6 0 càc khu vy'c da I? khác nhau. 
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Quán I rüi ro thanh khoán 

MYC dIch quán l rüi ro thanh khoàn nhâm dam bào thi ngu6n v6n d dàp ng các nghia vy tài 
chInh hin ti và trong tudng lal. TInh thanh khoãn cüng du'qc Cong ty quàn l nhâm dam bâo 
mCic phu tri gici'a cong nq den han và tài sOn d€n hn trong k' ó mci'c có th ducc kim soát d61 
vol s6 v6n ma Cong ty tin rng có thg to ra trong k" do. ChInh sâch cCia Cong ty là theo dOi 
thu'Ong xuyên các yêu cu ye thanh khoOn hin ti và dy' kiè'n trong tu'dng lai nhm dam bOo 
COng ty duy tn1 dii mi(c dy' phOng tiCn mat,  cOc khoOn vay và dC vn ma c dông cam ket gOp 
nhm dâp Cfng các quy djnh ye tInh thanh khoOn ngn hn và dOi hn hdn. 

Các bOng du'Oi dày trInh bOy chi tl& cac mtrc do hn theo hp dông cOn li d6i vOi tOi sOn tOi 
chInh và cong nc$ tOi chInh phi phài sinh và thci hn thanh toOn nhu' d du'çc thOa thun. COc 
bOng nay du'qc trInh bOy dy'a trên dOng tiCn chu'a chiet khu cia tài sOn tOi chInh vO dOng tiCn 
chu'a chiet kheu cüa cOng nq tOl chInh tInh theo ngày sOm nht ma Cong ty phOi trO. Vic trinh 
bOy thông tin tOi sOn tàl chInh phi phOi sinh là cCn thlêt d hiu thrc vic quOn l rCil ro thanh 
khoOn cta Cong ty khl tInh thanh khoOn thqc quOn l trên Cd sO cong n vO tOi sOn thun. 

S& cu&i k' Dtthl 1 nàm TÜ' 1-5 nãm lông 
VND 

Tài san tài chInh 
VND VND 

TiCn vO cOc khoOn tu'dng du'dng tiCn 29.074.181.368 - 29.074.181.368 
OCu tu' tOl chInh ngn han 152.467.879.439 - 152.467.879.439 
PhOi thu khOch hOng vO 438.163.843.190 
phOi thu khác 

4.704.622.362 442.868.465.552 - 

619.705.903.997 4.704.622.362 624.410.526.359 

Cong nc tài chInh 
Cãc khoOn vay vO n thuê tài chInh 878.648.026.818 - 27.379.488.144 - 906.027.514.962 - 

PhOl trO ngu'Oi bàn vO phâi trO khOc 327.321.706.335 - 300.000.000 - 327.621.706.335 

Chi phi phOl trO 26.279.922.811 - 26.279.922.811 - 

1.232.249.655.964 27.679.488.144. 1.259.929.144.108 
Chênh Ich thanh khoán thuân (612.543.751.967) (22.974.865.782) (635.518.617.749) 

Dtthi 1 näm TÜ 1-5 nàm Sau 5 näm lông 
S6d'âukç' VND VND VND VND 

TiCn V tu'dng 37.149.060.302 
du'dng tiCn 

37.149.060.302 - 

PhOi thu khOch 
hOng vO phOi thu 466.843.114.808 8.517.101.286 
khOc 

475.360.216.094 

DaU tu'nm gilt
160.719.125.865 

dn ngOy dOo hn 
160.719.125.865 

664.711.300.975 8.517.101.286 - 673.228.402.261 

COc khoOn vay và 859.582.291.834 34.264.747.420 
n thuê tàl chlnh 

85.871.066 893.932.910.320 25Ol 

PhOi trO nguOi bàn 
373.965.271.619 - 300.000.000 

vO phOi trO khàc 
- 374.265.271.619 

NH 
JNG 

Chi phi phOi trO 21.879.151.991 - - 21.879.151.991 - HlEi 
1.255.426.715.444 34.564.747.420 85.871.066 1.290.077.333.930 _oI • 

1.  I 
Chênh Ich thanh (590.715.414.469) (26.047.646.134) 
khoán thun 

(85.871.066) (616.848.931.669) 
JP. H 

Ban Tang Giàm dOc tin tu'Ung rng vOi nguôn tiCn to ra tCt hot dng sOn xut kinh doanh vO tCt 
ngun vay ngân hn, Cong ty cO th to ra dü nguôn tiCn d dàp mg cOc nghia vy tOl chInh khi 
den han. 
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36. NGHIP VV vA Sd DIJ vax CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sách các ben lien quan: 

Ben lien quan M6i quan h  
Tang Cong ty Lp my Vit Nam Cong ty m 

Cong ty C6 phn Lilama 18.1 Cong ty lien kt 

Ông Nguyn NgQc Dông C ông 

Trong ks',  Cong ty dã có các giao dch chü yu sau vOl cãc ben lien quan: 

Ky nay Ky trc 

Ban hang 
VND VND 

Tang Cong ty Lp my Vit Nam 361.743.984.735 - 370.693.612.866 

Mua hang, dich vu 
T6ng Cong ty Lp may Viêt Nam 28.002.493.738 - 9.265.236.654 
Cong ty C6 phn Ulama 18.1 112.498.208.669 - 12.693.845.784 

C6tác cong b 

Tang Cong ty Lp may Vit Nam 5.746.386.000 

Cong ty TNHH Chng khoán Ngân hang Thu'dng 
mi C6 phn Ngoi thu'dng Vit Nam 

12.000 

Ông Nguyn Ng9c Dông - 946.753.200 

ThO lao ca Hôi ng Quân tr, Ban kigm soát 
và Ban Tang Giâm c 

3.140.272.849 2.983.840.140 

S di! chü yu vOl cac ben lien quan tai ngày kt thic k'' hot ng nhi! sau: 

Sâcu6iki S6dâukc 
VND VND 

Các khoán phái thu 
T6ng Cong ty Lap may Via Nam 161.328.805.209 151.181.829.396 

NgLtôi mua trà tin trtthc 
Tang Cong ty Lap may Via Nam 46.211.600.250 48.464.235.235 

Phãi thu khác 
Tang Cong ty Lap may Via Nam 1.653.043.364 638.550.594 
Cong ty C6 phn Lilama 18.1 120.000.000 

Phài trâ ngi!i ban 
T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam 30.331.115.893 - 9.436.982.713 
Cong ty C phn Lilama 18.1 55.620.192.204 39. 101.397. 380 

85.95 1.308.097 48.538.380.093 

Trà truóc cho ngtthi ban 
Cong ty C phn Lilama 18.1 512.638.384 1.855.569.997 
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37. THÔNG TIN 86 SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR±NH BAY TRONG BAO CÁO LIIU CHUYN 
TIN T 

Thông tin b6 sung cho các khoán phi tin t 

Tiên thu lãi tiên giil trong k'' không bao gm 2.277.458.059 dng (ti ngày 31 tháng 12 nãm 
2018: 2.628.032.308 dông), là Iãi tin gui phàt sinh trong k' nhimg chua nhn du'c. Vi vy, mt 
khoán tin tu'dng Thg dã du'qc diu chinh trên myc thay dI các khoán phái thu. 

Tiên chi trá lãi vay trong k' không bao gôm 797.459.764 d8n9 (ti ngày 31 thãng 12 nàm 2018: 
1.067.675.708 dng), là chi phi lãi vay phát sinh trong k' nh.mg chifa thanh toán. VI vy mct 
khoán tiên tudng üng dä du'c diêu chinh trên myc thay di các khoàn phài trà. 

S tiên di vay thyc thu trong k' là tin thu tCt di vay theo kM uc thông thung, không bao gm 
cäc khoán vay phát slnh thông qua nghip vy cho thuê tài chInh. 

S6 tiën dã thyt trà g6c vay trong k' là tiên trà nc g6c vay theo khê uc thông thu'ng. 

S6 tiên dã thy'c trá nq g6c thuê tài chInh trong k' là tiên trà nq g6c vay, khong bao gm cãc 
khoán cn tr1f vâi s du tin dt cpc, k' qu9 ban dâu khl thilc hin nghip vu di thuê tài chinh vói 
s6 tin là 770.603.300 dng (nàm 2018: 982.600.494 d6ng). 

Tin chi trâ c tüc trong k' không bao gm 1.158.694.380 dông (ti ngày 31 tháng 12 nàm 
2018: 1.175.623.800 dông), là s6 tin c tCtc trong k' nhimg chtfa thanh toán. Vi vây môt khoân 
tiên tung tThg dã duc diu chinh trên myc thay d61 các khoàn phài trá. 

Các khoàn tiên do Cong ty nm giu nhu'ng không duc%c st dyng 

Nhu trinh bay ti Thuy& minh s6 5, ti ngày 30 tháng 6 nàm 2019 tang các khoàn tiën gui có k' 
hn có giá tn 152 t' dng (ti ngày 31 tháng 12 nàm 2018,

.- .4rVJang) dã du'c dàng lam tài 
san tMcMp d dam báo cho các khoàn vay ngn hn 

7cONc TY"S-, 
'j" COPHAN 

L1LMA 1/ 

Nguyen . nh 
Nguô - p bigu 

Trân Qu6c Toán 
Ktoán tru'c%ng 

Trân Sy Qucnh 
Tang Giám d6c 
Ngày 14 tháng 8 nam 2019 
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