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CONG TY CO PHAN LIIIAMA 18 
S 9-19 H6 Tüng Mu, Phung Nguyn Thai BInh, 
Quãn 1, Tp H ChI Minh, Vit Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM BOC 

Ban Tng Giám dc Cong ty c6 phn Lilama 18 (g9i tt là "Cong ty") trinh bay Báo cáo cüa mmnh và Báo cáo tai 
chInh gina niên d cüa Cong ty cho k5' ké toán tr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/6/2020. 

KHAI QUAT CHUNG 
Cong ty c6 phan Lilama 18 dtrqc chuyn d6i tr doanh nghip Nba rnrâc tin than là Cong ty Lp may va Xây drng 
18. COng ty hoat dng theo Giy chüng nhn dang k doanh doanh nghip s6 4103005862 ngay 04/01/2007 và 
dang ky thay dot lan thu 10 ngay 26/5/2020 do Sa Ke hoach va Dau tu Thanh pho Ho Chi Mmh cap voi ma so 
doanh nghip là 0300390921. 

Tfl1 si chInh cüa Cong ty tai  so 9-19 H6 Tüng Mu, Phuing Nguyn Thai BInh, Qun 1, Thãnh phO H ChI Minh, 
VietNam. 

KET QUA HOT BONG 
Tmnh hinh tài chInh và kOt qua hot dQng san xut kinh doanh cüa Cong ty cho k' k toán tr ngày 01/01/2020 dOn 
ngày 30/6/2020 ducic trInh bay trong Báo cáo tài chInh gita niên dO dInh kern tfr trang 5 dOn trang 31. 

HO! BONG QUAN TR, BAN K1tM SOAT VA BAN TONG GIAM DOC 
Các thành viOn cüa HOi  dOng quãn trl,  Ban KiOm soát va Ban TOng Giám dOc Cong ty dA diOu hành Cong ty trong 
k' va dOn ngày 1p  báo cáo nay gOm: 

Hi dOng quãn tij 
Ong Le Quoc An Chü tch 
Ong Trn S5 Qu'nh Phó Chü tjch 
Ong Nguyn Phircrng Anh Thành viôn 
Ong Cao Nguyen Soái Thãnh viOn 
Ong Ngô Quang fJjnh Thãnh vien BO nhim ngày 27/6/2020 
Ong TrAn QuOc Toãn Thành viên MiOn nhiOm  ngày 27/6/2020 

101 

Ni 

Ban Kim soát 
Ong Nguyn VAn BIrth 
Ong To Phi Son 
Ba Nguyn Thj Thanh Thüy 
Ong Nguyn Phü Dt 

Ban TOng Giám dOc 
Ong Ngô Quang Djnh 
Ong Phan VAn Nam 
Ong Nguyn Duy Lçii 
Ong Tr..n VAn TiOn 
Ong Nguyn Khc Thành 
Ong DO Minh TrI 
Ong Dinh Dic Trong 
Ong Cao Nguyen Soái 
Ong Pham Manh  Dfrc 
Ong Tr.n S5' Qu'nh 
Ong TrAn QuOc Toãn  

Tru&ng ban 
Thành viên 
Thành viên BO nhiOm  ngày 27/6/2020 
Thành viên MiOn nhim ngày 27/6/2020 

TOng Giáin dOe BO nhim ngày 05/3/2020 
PhO TOng Giám dOe 
PhO TOng GiAm dOc 
Phó TOng Giárn dOe 
Phó TOng Giáin dOe 
Pho Tong Giám doe 
Phó TOng Giám dOc 
Phó TOng Giárn dOe 
KO toán truthig BO nhim ngày 22/02/2020 
TOng Giám dOe MiOn nhim ngày 05/3/2020 
KO toAn tniâng Mik nhim ngày 22/02/2020 
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Tp iid ChIMinh, ngày 12 thang 8 nám 2020 
Thay mt Ban TEng Giám dEc 

.30039
Giám 

- 

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 
S 9-19 H6 Tüng Mu, Phu&ng Nguyn Thai BInh, 
Quãn 1, Tp 116 Chi Minh, Vit Nam 

KLM TOAN YLEN 
Báo cáo tài chinh gi1a niên d cho k' k toán tIr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/6/2020 cüa Cong ty duçic soát xét 
b&i Cong ty TN}IH Ki6m toán và Th.m dnh giá Vit Narn. 

CONG BO TRACH NIilM CUA BAN TONG GIAM DOC DOI V(fl BAO CÁO TAI CHIN!! 
Ban T6ng Giám d& Cong ty chju trách nhim V6 vic 1p  Báo cáo tài chinh gina nién dO phãn ánh trung thc, hçxp 
1 tmnh hInh tài chInh, k6t qua hoat dng kinh doanh và tinh hInh luu chuy6n ti6n t cüa Cong ty trong kS'.  Trong 
qua trInh Ip  Báo cáo tài chInh gita niên d& Ban T6ng Giám d6c Cong ty duqc yeu cu phâi: 

Lra chn các chinh sách k6 toán thIch hçip và ap dmg các chinh sách nay mOt  cách nht quán; 

- Drá ra các dánh giá và dr doán hcp 1 và then tr9ng; 
Nêu rö các chuAn mic k toan ducrc ap ding có duçrc tuân this hay không, có nhUng ap ding sai 1ch tr9ng y6u 
dEn mirc cn phãi cong bE và giãi thIch trong báo cáo tài chmnh gifa niôn dO hay khOng; 
Lp và trmnh bAy các báo cáo tAi chInh glia nien di tren cct s than thu các chuAn mvc  kE toán, chE dO kE toán 
và các quy djnh cO lien quan hin hAnh; 
I4p các báo cáo tAi chInh gi(a nién dO da trén c so hoat dOng kinh doanh lien tic. 

Ban T6ng Giám dEc Cong ty dam bAo rang các sE kE toán dtrçic km giü dE phAn ánh tinh hInh tAi chInh cüa Cong 
ty, vOi m(rc dO trung thrc, hçip 1 ti bt cIt thii diem nào và dAm bAo rAng Báo cáo tAi chInh giUa nien dO tuân thu 
các quy djnh hin hành cüa Nhà mràc. D6ng th&i có trách nhim trong vic bAo dAm an toàn tAi sAn cAa Cong ty Va 
thrc hin các bin pháp thIch hqp dO ngAn chn, phát hin các hành vi gian 1n và các vi phm khác. 
Ban T6ng Giám dEc Cong ty cam kEt rang Báo cáo tài chinh gitia niOn dO dA phAn Anh trung thc và hçip 1 tinh 
hInh tai chInh cAa Cong ty ti th?.ii diEm ngày 3 0/6/2020, kEt quA hoat  dng kinh doanh và tInh hinh luu chuyEn ti6n 
t cho k' kE toAn ti~ ngAy 01/01/2020 dEn ngày 30/6/2020, phü hçip vOi chuAn mrc, chE dO kE toAn Vit Nam va 
thAn thu cAc quy djnh hin hành có liOn quan. 

Phê duyt Báo cáo tài chInh 
Chüng tôi, 1101  d6ng quAn frj Cong ty CE phan Lilama 18 

phO duyt Báo cáo tài chInh cho k' kE toán tir ngày 
01/01/2020 dEn ngày 30/6/2020 cüa Cong ty. 
Tp H ChIMinh, ngày 12 tháng 8 nám 2020 

Thay mt HOI  dEng quail trj 
Chü tich 

LO QuEc An Ngô Quang Djnh 
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I 
I, 

Cong ty TNI-II-I Kim toán và Thm dunh giã Vit Nam 
Da chi: S6 3, Bièt thy' 2, K€)T Pháp Van, Hoàng Liit, 
Hoang Mai, Ha NOI. 

Tell: (+84 24) 3 7670720 (+84 24) 3 7670721 

S& 1BCKT1FC 

BAO CÁO SOAT XET THONG TIN TAI CHINH GIUA NIEN oo 

KInh fri: Các c dông, Hi dng quãn tij, Ban Kim soát và Ban Tng Giãm dc 
Cong ty c phn Lilama 18 

Chüng tôi da soát xét báo cáo tãi chInh gia niên d kern theo cüa Cong ty c phAn Lilama 18 (gQi tht là "Cong 
ty"), dtrçyc 1p ngày 12/8/2020, tr trang 5 dn trang 31, bao gOm Bang can dOi k toán gi&a niên dO t?i ngày 
30/6/2020, Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh giia nien dO,  Báo cáo liru chuyén tin t gifla niên dO cho k5' k 
toán 06 thang k& thüc cüng ngày và Bàn thuy& minh báo cáo tài chInh gitla niên dO. 

Trách nhim cáa Ban Tñng Giant i/ac 

Ban Tn Giam d6c COng ty chju trách nhim Ip  và trinh bay trung thrc và hcip 1y báo cáo tái chinh giCa niên 40 
theo chuan mvc  k toán, ché dO k toán doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp l cO lien quan dn vic 1p 
va trInh bay báo cáo tài chInh gi(a nién dO và chju trách nhim ye kiêm soát nOi bO ma Ban Tng Giám dOc xác 
djnh là cAn thit d darn bão vic Ip và trInh bay báo cáo tài chInh giüa nién dO khong có sal sot tr9ng yu do gian 
Ian hoc nhAm IAn. 

Trách nhifm cãa Kiim loan viên 
Trách nhim cüa chüng tôi là dim ra kt 1un v báo cáo tài chInh gia niên dO dra trén k& qua soát xét cüa chün 
tôi. Chüng tôi dA th,rc hin cong vic soát xét theo Chuân mrc kiêrn toán Vit Nam v hp ding djch vi,i soát xét so 
2410 - Soát x6t thông tin tài chinh gia niên dO do kim toán viCn dOe  Ip cüa dan vj thi,rc hin. 
Cong vic soát xét thông tin tài chInh gifla nién dO  bao grn vic thc hin các cuOc  phOng vAn, chü yu là phOng 
van nh0ng ngu&i chju trách nhirn v các vAn d tài chInh k toán, và thi,rc hin thu tc phân tIch và các thu tic soát 
xét khác. MOt cuOc soát xét v ca bàn có pham vi hep han mOt cuOc kiêrn toán cttiqc th!,rc hin theo các chuân mrc 
kiêm toán Vit Nam vá do 4y khong cho phép chüng tôi dat  duc sr dam bão rang chung tôi së nhn bi& duc tAt 
cà các vAn 4A trQng yu có th dtrçtc phát hin trong mOt cuOc kiérn toán. Theo dO, cháng tôi khOng dim ra ' kin 
kiAm toán. 

KEI 1un cüa Kiln, loan viên 
CAn cCr trên k& qua soát xét cüa cháng tôi, chüng tôi khOng thAy CO vAn d gi khin chüng tôi cho r&ng báo cáo tài 
chmnh gia niOn dO 4mb kern không phãn ánh trung thrc và hcp l', trén các khIa canh  trong yu, tlnh hlnh tài chinh 
cüa Cong ty t3i ngày 30/6/2020, và kt qua hoat dOng kinh doanh Va liru chuyén tin t cüa Cong ty cho kS'  k toán 
06 thang kt thüc cüng ngày, phC hp vài chuAn mrc k toán, chê dO k toán doanh nghip Vit Nam và các quy 
djnh phap l cO lien quan den vic Ip và trmnh bay báo cáo tài chInh giO'a nien dO. 

Vñn d k/uk 
Báo cáo tài chInh gifta nien dO cüa Cong ty cho k' k toán tCr ngày 01/01/2019 dn ngày 30/6/20 19 và báo cáo tài 
chInh cüa Cong ty cho nArn tâi chInh kAt thüc ngày 31/12/2019 dã duc soát xét và kim toán bôi mOt  Cong ty kiém 
toán khác vài báo cáo soát xét báo cáo tài chinh giUa nien dO de ngày 14/8/20 19 và báo cáo kiérn toán dOc  1p d 
ngày 28/3/ I I  Inh bAy két lun/ kin chAp nhn toàn phAn. 

LENGQCKIIUE 
Phó Tong Giám doe 
Giáy CNDKHNKTs0A 0665-2018-126-1 
Thay mt và dai  din cho 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VA 
THAM DINH GIA VIET NAM 
Ha N0i, ngày 12 tháng 8 nAm 2020 

math IU.,i I4, on MCI Q. t 
mgiworldwide. 4 



CONG TV CO PHAN LILAMA 18 Mus4B01a-DN 
S 9-19 H Tüng Mu, Phrông Nguyn Thai Birth, Ban hành theo Thông ttr s6 200/201411T-BTC 
Qun 1, Tp H Chi Mirth, Vit Nam ngày 22/12/2014 cUa BO Tài chfnh 

BANG CAN DOI l TOAN GIOA MEN DQ 
Tai ngãy 30 tháng 6 näm 2020 

Clii TIEU M s Thuyt 30/6/2020 
minh 

Dcinvjtlnh: ding 
01101t2020 

A. TAI SAN NGAN HAN 100 1.476.076.001.167 1.671.994.970.193 

I. Tin và các khoãn tuu'ng throng tin 110 V.1 27.077.160.204 68.105.213.964 
1. Tin 111 27.077.160.204 37.781.879.546 
2. Các khoánttrmigduangti&n 112 30.323.334.418 

II. Dâu tr tM chfnh ngn han 120 153.107.242.693 153.217.483.583 
1. Du tu nIm gift ctn ngày dáo han 123 V.2 153.107.242.693 153.217.483.583 

ifi. Các khoãn phãi thu ngn han 130 430.701.346.457 606.437.461.183 
1. Phài thu ngn han  cüa khách hang 131 V.3 365.428.249.619 524.435.684.615 
2. Trã tnràc cho ngirii ban ngân han 132 17.276.544.643 13.249.410.535 
3. Phàithungnhankhác 136 V.4 109.984.228.182 134.778.826.063 
4. Dr phOng phãi thu ngn han  kho dOi () 137 V.5 (6 1.987.675.987) (66.026.460.030) 

IV. Hang tn kho 140 V.6 862.153.583.239 843.844.382.518 
1. Hang thn kho 141 862.153.583.239 843.844.382.518 

V. TM san ngn han  khác 150 3.036.668.574 390.428.945 
1. Chi phi trãtrtràc ngnhan 151 V.7 2.612.684.051 390.428.945 
2. Thus và các khoãn khác phãi thu Nhà nuàc 153 V.14 423.984.523 

B. TA! SAN DAI HN 200 217.467.701.853 236.620.138.192 

I. Các khoãn phäi thu dãi han 210 2.277.186.367 4.869.558.898 
1. Phãi thu dài han  khác 216 V.4 2.277.186.367 4.869.558.898 

II. TM san c6 djnh 220 167.705.061.476 180.652.691.562 
1. Thi san c6 djnh hitu hlnh 221 V.8 119.972.397.004 83.524.306.923 
- Ngvyêngiá 222 460.215.529.623 378.161.434.148 
- Giá frj hao man Wy ki (',) 223 (340.243.132.619) (294.637.127.225,) 
2. Tài san c djnh thuê tai chfnh 224 V.9 47.698.164.472 97.048.884.639 
- Nguyen giá 225 5 7.859.950.922 139.284.521.42 7 
- Giá frj hao mon lfy  IcE ('*,) 226 (10.161.786.450) (42.235.63 6. 788) 
3. Tài san c dinh vô hInh 227 V.10 34.500.000 79.500.000 
- Nguyen giá 228 450.000.000 450.000.000 
- Giá frj hao mOn Wy kE ('*,) 229 (415.500.000) (3 70.500. 000) 

ifi. Bt dng san du tu 230 

IV. TM san do' dang dài han 240 453.600.000 453.600.000 
1. Chi phi xây drng ca bàn do' dang 242 453.600.000 453.600.000 

V. Du tir tãi chfnh dài han 250 V.11 10.200.000.000 10.200.000.000 
1. Du tu vào cong ty Iin doanh, lien két 252 10.200.000.000 10.200.000.000 
2. Du tir gop v6n vào dcm vj khác 253 18.000.000.000 18.000.000.000 
3. Dr phOng d&u tx tài chlnh dài han (*) 254 (18.000.000.000) (18.000.000.000) 

VI. TM san dM han  khác 260 36.831.854.010 40.444.287.732 
1. Chiphltratniacdaihan 261 V.7 36.831.854.010 40.444.287.732 

TONG CONG  TAT SAN 270 1.693.543.703.020 1.908.615.108.385 
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NgirOi 1p biu K toiSn trtrOiig 

Dinh Thj Thanh Hirong Pham Mnh Düc 

CONG TV CO PHAN LLLAMA 18 MusB01a-DN 
S 9-19 H Thng Mu, Phuing Nguyn Thai Blnh, Ban hãnh theo Thông ti.i s 200/2O14iTF-BTC 
Qun 1, Tp H Clii Minh, Vit Narn ngày 22/12/20 14 cUa B Tài chfnh 

BANG CAN Oi KE TOAN GLUA NIEN DQ 
Tai ngAy 30 thäng 6 nAm 2020 

(Tip theo) 
Dan vj tinh: dng 

CHI TJEU MA s Thuyt 
minh 

30/612020 01/01/2020 

C. N PHAI TRA 300 1.413.823.639.795 1.628.098314.434 

I. Nq ngn h?n 310 1.384.352.783.736 1.592.045.509.779 
1. Ph ngtrii ban ngân han 311 V.12 167.376.440.532 179.017.606.093 
2. Nguii mua trã tin tniâc ngn han 312 V.13 224.444.740.9 19 211.984.599.436 
3. Thus và các khoãn phai np Nhà nuàc 313 V.14 15.588.687.680 26.009.537.363 

4. Phãi trã ngtr&i lao dng 314 74.530.789.110 85.576.363.416 

5. Chi phi phài trã ngn han 315 V.15 17.111.600.181 4.861.459.964 
6. Doanh thu chua thrc hin ngn han 318 272.727.273 
7. Phãi trá ngân han  khác 319 V.16 63.717.898.889 52.934.741.536 

8. Vay và nq thuê tai chfnh ngân han 320 V.17 805.235.088.354 1.015.219.496.654 
9. Dir phong phâi ti-a ng&n han 321 V.18 8.322.206.494 9.902.981.412 

10. Qu khen thirâng phüc ic'i 322 8.025.331.577 6.265.996.632 

II. Nq dAi hn 330 29.470.856.059 36.052.804.655 

1. Phãi tth dài han  khác 337 V.16 300.000.000 300.000.000 

2. Vay vã nçi thuO tài chmnh dài han 338 V.19 23.724.401.048 29.575.285.397 
3. Dr phông phái trâ dài han 342 V.18 5.446.455.011 6. 177.5 19.258 

D. VON CHU SI HfJU 400 279.720.063.225 280.516.793.951 

I.V6nchüsöhthi 410 V.20 279.720.063.225 280.516.793.951 
1. V6n gop cUa chü sâ hOu 411 93.886.820.000 93.886.820.000 

- Cdphiluphd thông cO quyn biu quyut 411a 93.886.820.000 93.886.820.000 

2. Thng dii vn c phn 412 8.076.755.000 8.076.755.000 
3. V6n khác cUa chü sâ hihi 414 9.388.682.000 9.388.682.000 
4. Quy dAu ttr phát trin 418 157.504.266.558 153.104.900.246 
5. Lcii nhun sau thu chtra phân pMi 421 10.863.539.667 16.059.636.705 
- LNSTchwaphdn pMi lüy /c dIn cutf I kj' trztãc 421a 8.910.666.448 5.061.220.925 
- LWSTchztaphdnphi Ic)) nay 421b 1.952.873.219 10.998. 415. 780 

II. Ngun kinh phlvã ciSc qu khiSc 430 

TONG CQNG NGUON VON 440 1.693.543.703.020 1.908.615.108.385 

Ghi chü:  Các chi tiêu cO s 1iu iSm duçic ghi trong ngoc dan () 

Tp H Chi  Minh,  ngày 12 thiSng 8 nAm 2020 
QO • iiSm doc 
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CONG TY cO FRAN LILAMA 18 MusB02a-DN 
só 9-19 H6 TOng Mu, Phu&ng Nguyn Thai Bmnh, Ban hành theo Thông ttr s 200/2014,TF-BTC 
Qun 1,TpHCh1Minh,VitNam ngày 22/12/2014 cCia BG Tài chlnh 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH GItJA NIEN DQ 
TO ngy 01/01/2020 dn ngOy 30/6/2020 

Cifi TIEU MA s 

_______ 

Thuyt 
minh 

TO 01/01/2020 
dn 30/6/2020 

Dcm vj tlnh: dng 
TO 01/01/2019 
dn 30/612019 

1. Doanh thu ban hOng vO cung cp djch vy 01 VI.! 614.055.364.130 905.328.544.200 
2. Cäc khoOn giOm trO 02 
3. Doanh thu thuAn bn hOng 

vO cung cp djch vy 
10 614.055.364.130 905.328.544.200 

4.Giav6nhOngban 11 VI.2 568.920.060.284 841.225.023.550 
5. Lçi nhun gp v bOn hOng 

vO cung cp djch vy 
20 45.135.303.846 64.103.520.650 

6. Doanh thu hot dung tài chinh 21 VI.3 6.320.501.998 5.670.549.478 

7. Chi phi tài chinh 22 VI.4 33.233.850.179 34.119.070.243 
- Trong do: Chi phI 1Ai vay 23 32.138.705.032 33.644.305.157 

8. Chi phi ban hOng 25 
9. Chi phi quãn I doanh nghip 26 VI.5 18.140.042.655 24.887.239.627 

10. Lçi nhun thuAn tO hot dng klnh doanh 30 81.913.010 10.767.760.258 

11.Thunhpkhác 31 VI.6 6.141.916.454 5.881.740.721 
12. CM phi khác 32 VI.7 201.699.688 1.086.374.610 
13. Lçi nhun khác 40 5.940.216.766 4.795.366.111 
14. T6ng 19i nhun k toán trithc thud 50 6.022.129.776 15.563.126.369 
15. Chi phi thus TNDN hin hOnh 51 VI.8 4.069.256.557 7.155.924.658 
16. Chi phi thud TNDN hoAn 1i 52 
17. Lqi nhun sau thus TNDN 60 1.952.873.219 8.407.201.711 
18. LAi co bOn trên c6 phiu 70 VI.9 156 672 
19. LAi suy giOm trên c phiu 71 VI.9 156 672 

k 

Ngwoi Ip biu K toOn triröng 

 

Dinh Thj Thanh Hirong Phm Mnh Due Ng8 Quang D1nh 
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NgirOi ip  bi6u K6 toän trirong 

CONG TY cO PHAN LILAMA 18 MusB03a-DN 
S 9-19 H Tzng Mu, Phtrng Nguyn Thai B1nh Ban hãnh theo Thông tu S6 200/2014/TI'-BTC 
Qun 1, Tp H Chi Minh, Vit Nam ngày 22/12/2014 cUa B Tãi chfnh 

CHI TIEU 

BAO cÁo LUIJ CHUYEN TIEN T GIiYA NIEN DQ 
Theo phuong pháp gián tip 

Tfr ngAy 01/0112020 den ngAy 30/612020 

MA S6 Tü 01/01/2020 
dn 30/6/2020 

Dcm vi tlnh: dng 
Tir 01/01/2019 
den 30/6/2019 

I. Lu'u chuyen tien tfr hot dung kinh doanh 
1. Lç,i nh4n trwóc ihul 
2. Eithu chlnh cho cdc khoãn 
- Kháuhaotàisáncódjnh 
- Các khoàn d%r phong 
- i,ichenh1chtah6idoaidodanhgia1aicackhoan 

mvc tièn t có g8c ngoi t 
- LAi,itrhotdQngdAutu 
- ChiphilAivay 
3. Lçti nh4n là. hogl iing kinh doanh irwöc Ihay 6i von 

Iwu dng 
- TAng,giàmcackhoãnphãithu 
- TAng, giãm hang tn kho 
- TAng, giãm các khoàn phãi trã (không k6 lAi vay phâi trà, 

thué TNDN phãi np) 
- TAng, giàm chi phi trã tnthc 
- TiènlaivaydAtra 
- Thu6 thu nhp doanh nghip dA np 
- Ti6n chi khác cho hoat c1ng kinh doanh 
Lwu chuyén iiJn lhun là. hogl tng kinh doanh 

H. Luu chuyen tin tfr hot dng dIu tw 
1. Ti6nchd8muas&n,XDTSCDvàcáctâisândàihnkMc 
2. lien thu tir thanh 1, nhuçing ban TSCD và các tAi san dãi 

hn khác 
3. Tièn chi cho vay, mua các cong cz ncr ca dan vj khác 
4. lien thu h61 cho vay, ban 1?.i  các cOng ci ncr cüa don vj khãc 
5. Tiên thu IAI cho vay, c6 tUc và lcri nhun duqc chia 
Lwu chuyln tihi ihuàn là. hoqi d3ng du 1w 

111. Liru chuyen tien tfr hot dng thi chfnh 
1. Tiènthutrdivay 
2. Ti6n trã nçi g6c vay 
3. Tin trã nq g6c thué tãi chlnh 
4. Cc,1qnhundAtrãchochüsOh[hi 
Liru chuyht lin ihun là. hog! dng ldi ch(nh 

Lu'u chuyen tiM thuAn trong k5' 

TiM và tuong throng tiM du kj' 
Anh hiring cüa thay dM t giâ h61 doái quy d61 ngoi t 
lien và tirong duong tiM cu6i kj' 

01 6.022.129.776 

02 14.512.917.664 
03 (6.350.623.208) 
04 436.913.549 

05 (4.935.408.494) 
06 32.138.705.032 
08 41.824.634.319 

09 176.003.783.806 
10 (18.309.200.721) 
11 2.354.737.773 

12 1.390.178.616 
14 (32.494.799.088) 
15 (3.867.201.416) 
17 (1.010.149.000) 
20 165.891.984.289 

21 (249.850.000) 
22 215.618.181 

23 (27.787.973.007) 
24 27.898.213.897 
27 4.719.790.313 
30 4. 795. 799.384 

33 884.782.438.630 
34 (1.086.628.923.716) 
35 (9.650.364.672) 
36 (96.673.900) 
40 (211.593.523.658) 

50 (40.905.739.985) 

60 68.105.213.964 
61 (122.313.775) 
70 27.077.160.204 

Tp H6 

15.563.126.369 

23.133.490.055 
(1.387.9 12.5 18) 

(48. 166.013) 

(5.940.675.612) 
33.644.305.157 
64.964.167.438 

82.467.102.991 
(62.229.691.862) 
(77.384.721.921) 

13.993.191.495 
(33.886.792.549) 

(8.7 15.678.693) 
(2.117.294.461) 

(22.909.717.562) 

(3.799.278.020) 
259.090.909 

(30.748.753.574) 
39.000.000.000 

5.681.584.703 
10.392.644.018 

893.5 19.534.901 
(876.189.320.106) 

(12.873.945.383) 
(16.929.420) 

4.439.339.992 

(8.077.733.552) 

37.149.060.302 
2.854.618 

29.074.181.368 

y 12 tháng8nAm 2020 

m 46c 

Dinh Thi Thanh Throng  Phm Mnh Dfrc 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 
S 9-19 H lung Mu, Phtr&ng Nguyn Thai BInh, 
Qun 1, Ip H6 Chi Minh, Vit Nam 

x .( Mau so B 09a - DN 
Ban hành theo Thông Pr s6 200/2014iTF-BTC 

ngày 22/12/20 14 cña B Tài chinh 

THIJYET MTNH BAO cÁo TAI fflNH 
Tfr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/6/2020 

I. DAC DIEM bAT BONG DOANH NGHIP 
1. Hmnh thfrc s& hfru vn 

Cong ty c phn Lilaina 18 dtrçic chuyn d& tr doanh nghip Nba ntràc tiM than là Cong ty Lp may và Xây 
drng 18. Cong ty hoat dn theo Giy chfrng nhn dang k doanh doanh nghip s 4103005862 ngày 
04/01/2007 và däng k thay dôi lAn thu 10 ngày 26/5/2020 do S& K hoach va DAn Pr Thãnh pM H Chi Minh 
cp vài mA s6 doanh nghip là 0300390921. 

'Fri sâ chinh cüa Cong ty ti s 9-19 H Thng Mu, Phung Nguy&i Thai BInh, Qun 1, Thành pM H Chi 
Minh, Vit Nam. 

Tng s can b cong nhãn viôn cüa Cong ty tai  ngày 30/6/2020 là 3.533 ngir&i (tai ngày 01/01/2020 là 3.508 
ngu&i). 

2. Ngành ngh kinh doanh và hot dng chInh 
Nganh ngM kinh doanh cüa Cong ty bao gm: 

Lp dt may mOe và thi& bj cong nghip. Chi ti&: 1p rap may moe, thit bi cho các cong trinh; 1p dt 
thit bj nâng, thi& bj chju ap lrc (blnh, b& Mn, thrmg ng chju áp lc), thit bj ca, thit bj din, ket CAn 
thOp phi tiêu chuM; giàn khoan dAn khi; cung cp lap dt thang may; 
San xuAt khác chua dirçie phân vào dâu. Chi ti&: San xuAt 4t Pr, dAt den, que han, ôxy; 
Ban buôn chuyén doanh khác chira dtrçic phãn vào dâu. Chi tit: mua ban 4t Pr, dAt den, que han, ôxy; 
phi tüng, cAn kin kim loai  cho xay drng. Mua ban vt Pr, thit bj (ca, din, nhit, lanh,  4t lieu xây di,mg, 
4t lieu bão On, each nhit), các day chuyM Cong ngh; 
San xuAt các cAn kiin  kim loai. Chi ti&: san xuAt ph tüng, cAn kiin  kim 1oi cho xây di,rng; thit bj cci, 
thit bj din, k& cAn thép phi tiêu chuAn; gian khoan dAn khI; 
San xuAt cac thit bj nâng, h và b6c xp. Chi tik Gia cOng, ch to thiAt bj nãng, thit bj ehju áp lc 
(binh, be, bon, dtr&ng ong chju áp 1rc); 
Sua chtla may moe, thi& bj. Chi tit: sua cha thit bj nãng, thit bj chju áp 1re binh, b& b6n, dtrng ng 
chju áp lrc), thit bj co, thit bj din, k& CAn thOp phi tiôu chuAn; giàn khoan dAu khI; bâo tn thang may; 
Hoat dng M trçl djch vi,i tài chInh chua duqc phãn vao dâu. Chi ti&: liz vAn dAu Pr xây dimg các cong 
trinh dan dirng, cOng nghip, giao thông (cAn, thrOng, bAn cãng, san bay); 
Kim tra và phãn tich k5 th4t. Chi tit: ThI nghim, hiu chinh h th6ng din, diM khiM tir dng, ldm 
tra mi han kim loai; 
Kinh doanh bAt dng san, quyM su ding dAt thuOc  ehü s& hthi, chü sir ding hoc di thue. Chi tiAt: DAu Pr 
xây drng, kinh doanh ha tAng do thj, khu cong nghip. Cho thué nhà O, vAn phOng. Kinh doanh bAt dng 
san; 
DiM hành tua du ljch. Chi tit: Kinh doanh liE hành ni dja; 
Djeh vi tim trui ngAn ngày. Chi tit: kinh doanh co sâ liru tril du ljch: kháeh san  (phài  dat  tiêu chuM sao va 
không hoat  dng  tai  trii sâ); 
Hoat dng djch vi M trq khác lien quan dAn 4n tái (tth hOa lông khi d vn ehuyM và hoat dng liOn 
quan dn vn tãi hang khOng); 
Bc xp hang hOa (trr Mc xp hang hOa cãng hang khOng); 
Vn tài hang hOa bAng dirmg b (trr v.n chuyM rác thai, hóa lông khI d vn chuyEn); 
Hoat dng kiM true và Pr vAn k5 thut cO liOn quan; 
Xây dmg cong tr'mh thüy; Xay d%mg cong tr'mh khai khoáng; Xây drng cOng trInh eM biAn, cM tao;  Xây 
drng cOng tninh k thut dan ding khác. 

Hoat dng chInh cüa Cong ty là xây di,mg, gia công, cM tao,  1p dt, sua cha thit bj và cong trInh cOng 
nghip. 
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CONG TY CO PHAN LUAMA 18 Mu s B 09a - DN 
S6 9-19 H Tüng Mu, Phtthng Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông tir s6 200/2014iT1'-BTC 
Qun 1, Tp Ho Chi Mmh, VietNam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

H. NIEN DO KE TOAN, DON V4 TIEN T SIY D1JNG TRONG icE TOAN 
1. K5 k toán, don vj tin t sfr dtzng trong k toán 

K' k toán gifla nin d cOa Cong  ty bt du ttr ngay 01/0 1 và kt thuic vào ngày 30/6 hang  näzn. 
K$' k toán näm cüa Cong ty bt dAu tr ngày 0 1/01 và kt thzc vào ngày 3 1/12 hang näm. 
Don vj tin t s dzng trong ghi ohép k toán là dng Vit Nam (ding). 

ifi. CHUAN irçc vA CuE oQ KE TOAN A DJNG 
1. Ch d k toán áp dyng 

Cong ty áp ding ch d k toán Vit Nam ban hành theo Thông tu s6 200/20141TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa 
B Tài chInh huàng dan ch d k toán Doanh nghip va cáo van bàn pháp l sra dii, bô sung khác theo qui 
djnh cüa nhà nuâc. 

2. Tuyên b v vic tuân thu ChuAn myc k toán và Ch d k toán 
Cong ty dA áp dirng cáo ChuAn mvc  k toán Vit Nam và cáo vAn bàn huóng dn Chu.n mvc  do Nhà rnrâo dA 
ban hành. Các báo cáo tài chinh duqc 1p và trinh bay theo dung mpi quy djnh cia t&ng chu.n micro, thông tx 
huãng dan tho hin chu.n mirc và Ch d k toán hin hành dang áp diing. 

IV. CAC CIIINH SACH KE TOAN AP DI1JNG 
1. U&ctInhktoán 

Vic 1p báo cáo tai chinh tuân thu theo chu&i mvc  k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy 
djnh pháp 1 có lien quan dn vic 1p và lrinh bay báo cáo tài chInh yêu cAu Ban Tong Giáin cMc phài có 
nhUng uâc tInh va giã djrih ânh hucng dn s 1iu báo cáo v tài san, cong nci và vic trinh bay cáo khoãn tài 
sAn, cOn nçi tim tAng tai  ngày 1p báo cáo tài chInh ciing nhu cáo s6 lieu báo cáo v doanh thu và chi phi 
trong suot k' hoat dng. Mc d cáo uàc tinh k toán thrçic Ip bang tt cà sr hiu bit ci'ia Ban Ttng Giám .2 
d&, s thrc t phát sinh cO th khác vài cáo uâc tInh, giâ djnh dt ra. 

1 
2. Nguyen tAc ghi nhn các khoãn tin và các khoãn tiro'ng throng tin 

Cáo nghip vi kinh t phát sinh bang ngoai t duqc quy dsi ra dng Vit Nam theo t' giá giao djch thirc th ti 
th&i dim phát sinh nghip vy. Tai  thai dim cu& ks', cáo khoAn mo tin t oó gc ngoi t duqc quy d6i theo 
t) giá mua vao cüa ngân hang thtrong mai  noi Cong ty ma tAi khoAn cong b vào ngày k& thüc nién dO k 
toán. 
Cáo khoán tixang dircmg tin là cáo khoán du tir ng.n han  không cuá 03 thang có kM nãng chuyn Mi d dAng 
thAnh tin và không cO nhiu rüi ro trong chuyén di thAnh tin ke tr ngày mua khoAn dan Pr dO tai  th&i dim 
báo cáo. 

3. Nguyen the k toán các khoãn du tir tài chInh 
ác khoán diu 1w nm giü dIn ngày ddo hçzn 

Cáo khoán dAu Pr n.m gi( dn ngày dáo han  bao gm cáo khoAn du Pr ma Cong ty cO y djnh và khA nAng gift 
dn ngày dáo han.  Cáo khoAn du tu nam gift dn ngày dáo han  là khoAn tiM gth ngãn hAng có k5' han. 
Cáo khoAn du Pr n.m gift dn ngày dáo han  duqc ghi nhn bt dAu tü ngày mua và &rçrc xac djnh giá frj ban 
ctu theo giá mua và cáo chi phi liOn quan dM giao djch mua các khoAn dM Pr. Thu nhp lAi tfr cáo khoãn du 
Pr näm gift dn ngày dáo hn sau ngày mua dtrcic ghi nhn trOn Báo cáo kt qua hoat dOng  kinh doanh trOn co 
sâ dir thu. LAi duçio huông truàc khi Cong ty nm gift duc ghi giâm trfr vào giá g& ti th&i dim mua 
Các khoàn du Pr n&n gift dn ngày dáo hn dtrcic xác djnh theo giá g6c trir di dir phOng phAi thu khó dOi. 
Dr phOng phài thu khó dOi cüa cáo khoán du Pr n.m gift dn ngày dáo hn di.rqc trich 1p theo cáo quy djnh 
k toán hin hAnh. 
Lu Eu vào Cong ty lien kit 
Cong ty liOn kt là mOt  Cong ty ma Cong tycó Anhhuâng dáng k nhung không phái là Cong ty con hay Côn 
ty liOn doanh cüa Cong ty. Anh hirâng dáng k the hin ô quyM tham gia vAo vio thEa ra cáo quyt djnh ye 
chinh sách tài chInh va hoat dOng  cüa ben nhn dan Pr nhtrng không 06 ành hirOng v mt kim soát hoo ding 
kim soát nhftng chInh sách nay. 
Cong ty ghi nhn ban dM khoAn dan Pr vào Cong ty lien kt theo giá g6c. Cong ty hach  toán vào thu nhp trOn 
báo cáo kt qua hoat  ctng kinh doanh khoAn ducTc chia tr lci nhu.n thuan lüy ké cfta ben nhn dan Pr phát sinh 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Mau so B 09a - DN 
S 9-19 H Tüng Mu, Phuyng Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông ttr s6 200/20141FT-BTC 
Quãn 1, Tp H ChI Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh 

sau ngày du tu. Cáo khoãn khác ma Cong ty nhn dtrcic ngoài lqi nhun dxçic chia thrcrc coi là phn thu hi 
cáo khoàn du tu và ducic ghi nhn là khoãn giãin tr& giá gc clu ttx. 
Khoán du Vu vào C8ng ty lien kt ducic trTinh bay trong bang can d6i k toán theo giá gêc tth di cáo khoãn d 
phông giãin giá (nu có). Dr phông giám giá dAu Vul vào Cong ty lien kt duçcc trich 1p theo các quy djnh k 
toán hin hãnh. 
Dàu 1w vào cong cy vñn cüa d071 vj khdc 
Du Vur vào cong cx v6n cüa clan vj khác phãn ánh cáo khoán du Vux cong ciii vn nhung Cong ty không có 
quyn kim soát, ding kim soát hoc cO ãnh hu&ng clang k d& vài ben ducic dAu tu. Khoãn du Vux vào cong 
ci vn cáo clan vj khác dtrçic phãn ánh theo nguyen giá trir cáo khoán d phông giâm giá du tu. 

4. Nguyen the k toán nq phãi thu 
Nq phái thu là s tin cO th thu Mi cüa khách hang hoc cáo dM tiçing khác. Nçi phâi thu dtrqo trinh bay theo 
giá tij ghi s trr di các khoán d phông phái thu khó dôi. 
Dir phông phãi thu khO dôi &rçio trIch 1p cho nhthig khoán nçx phài thu cIA qua h?n  thanh toán, hoc cáo khoãn 
nçi phâi thu ma ngtrii nq khO có khà näng thanh toán do bj thanh 1, phá san hay cáo khO khän tuang tr. 

5. Nguyen the ghi nhn hang tn kho 
Hang tn kho duçio tInh theo giá gc, tnthng hcrp giá tzj thu.n có th thrc hin dtrcic thp han giá g6c tlil tmnh 
theo giá trj thu.n có th thirc hin duqc. Giá góc hang t6n kho bao gm chi phi mua, chi phI cM bin và cáo 
chi phi lien quan trrc tip khác phát sixth d 06 ducio hang t6n kho i dja dim Va trang thai hin tai. 
Phucxng pháp tmh giá hang xuat kho duçic xao dinh  theo phuang pháp thi,rc te dich danh. Giá trj thuan oO the 
thirc hin dtrçic dtrçic xác cljnh bang giá ban uâo tinh trfr cáo chi phI trâc tInh d hoàn thành san phâm ci'rng chi 
phi tip thj, ban hang và phan phi phát sinh. 
Hang tn kho duc hach  toán theo phuang pháp kê khai thir&ng xuyên. 
Dir phOng giám giá hang tun kho duçc trIch 1p theo cáo quy djnh k toán hin hành. 

6. Nguyen thc ghi nhn va khu hao tài san c dlnh 
Nguyen 1c kilodn TSCJ) hfru hInh, TSCF) vô kink 
TAi san cö cljnh hflu hlnh, tài san c djnh vo hInh duqo ghi nhn theo giá g&. Trong qua trinh sfr dxng, tài san 
c6 djnh hihi hinh, tài san c djnh vO hlnh duçic ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn hi k và giá trj cOn lii. 
KMu hao ducic trich theo phucing pháp dumg tMng. Th&i gian khu hao ducic tInh theo thii gian kMu hao 
quy cljnh ti Thông tu s 45/2O13iTF-BTC ngày 25/4/2013 cüa B Tài chinh và cáo vAn bàn pháp l sCra dM, 
bô sung kháo theo qui djnh cüa nhà nuâc, cii  the nhxr sau: 

Loai tài sAn S nAm 
Nba oCra, 4t kin trüc 6 -25 
May mOc, thi& bj 8 - 15 
Phuang tin van tAi 10 - 15 
Thitbjquãnl 3-8 
Tài san o djnh hihi hinh khác 5 - 10 
Tài san có djnh vô hlnh 2 - 5 
Nguyen lác kitodn TSCJ) lhuê Mi chink 
Hçrp ctng thuê tài san duçrc phân loai là thue tAi chInh nu ben cho thue cO sir  chuyn giao ph.n lan rüi ro và 
lçii Ioh gAn liM vài quyn sâ hftu tAi san cho Cong ty. Cong ty ghi nhn tài san thuê tài chlnh theo giá tij hcrp 1 
cüa tài san thuô tai  th&i dim khâi du thuO tài san hoc theo giá frj hin tai  0Cm khoân thanh toán tiM thuê toi 
thiêu, nM giá trj nay thp han. Nq phãi trA ben cho thuê tuclng (mg dtrçic ghi nhn trén bang can d& k toán 
nhxr mt khoãn ncr phãi trâ v thuê tAi chInh. Cáo khoãn thanh toán tiM thuê duçic chia thAnh ohi phi tài chinh 
va khoan phãi trâ nq gc nhAm dam báo t' l lAi sut djnh k' o djnh trên s dtr ncr cOn lai.  Chi phi thue tai 
ohInh dirçro ghi nhn vAo báo cáo kt qua hoat dung  kinh doanh trong k5'. 
Tài san c djnh thuê tAi chInh ducrc trich kMu hao nhtr tài san c djnh hIlu hInh cCia Cong ty. Di vài tài san c 
djnh thuO tài chInh khOng ohAo chAn s dirge mua li thi s duçco tInh trich kMu hao theo th&i hn thue khi th&i 
han thue ngAn han thOi gian sCr dung  hthi Ioh ciia no. 
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CONG TY cO PHAN LILAMA 18 Mau so B 09a - ON 
S 9-19 H6 Thng Mu, PhuingNguyn Thai BInh, Ban hãnh theo Thông ttr s 200/2014iT1'-BTC 
Qun 1, Tp H ChI Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh 

7. Nguyen tc ghi nhn chi phi xây dtpig co ban do dang 
Cáo tài san clang trong qua trinh xay di,rng phvc viii mic dIch san xut, cho thuO, quãn 1 hoc cho Mt k' mic 
dIch nào khác duçic ghi nh.n theo giá gc. Chi phi nay bao gm chi phi djch vii, chi phi lAi vay dircic von hóa 
va chi phi khác có lien quan phü hçip vài chInh sách k toán cüa Cong ty. Vic tInh kMu hao cüa cáo tai san 
nay ducc áp drng gi6ng nhu vài cáo tái san khac, bat dAu tir khi tài san & vào trng thai sAn sang si'r ding. 

8. Nguyen tc k toán chi phi trã trw&c 
Chi phi trá trtr&c bao gm cáo chi phi thrc t da phát sinh nhtrng có lien quan dn kt cuà hoat  dng san xuAt 
kinh doanh cüa nhiu k' k toán. Chi phi trã truâc bao gm khoãn trá truâc tin thuO dat, chi phi náng op tài 
san thuê, giá lrj cong ci, dung ci dA xut dung và cáo khoán chi phi trã truàc khác duqc coi là có khã nAng 
dem ii  lçii ich kinh t trong liio'ng lai cho Cong ty. Cáo chi phi nay thrcic vn hóa du&i hlnh thrc cac khoãn trã 
tnràc và duçc phân b6 vao Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh, sCr ding phuang pháp du&ng thAng theo cáo 
quy djnh k toán hin hành. 

9. Nguyen tc k toán nq phãi trã 
Tiêu chi phân loai cáo khoãn phãi trá 
- Phái trâ ngtrii bAn g6m các khoàn phái trâ mang tInh cMt thircmg mai  phát sinh tir giao djch cO tInh cht 

mua ban hang hOa, djch v, tài san. Khoán phái trã bao gm cáo khoãn phài trá khi nhp kMu thông qua 
ngithi nhn üy thác. 

- Phài trã khác là cáo khoãn phài trà cOn lai  không dtrcio phán loai là phãi Ira khách hang, phài Ira ni hO. 
KhoAn phãi trã dtrcrc hach  loan chi tit cho tirng d6i t.rçrng, tirng nOi  dung phài frã, theo dOi chi tit k' hn trá, 
theo dOi chi ti& theo nguyOn t. 
Cáo khoãn phái trá có th&i gian dáo hn cOn lai  duâi 12 tháng (dtrài mOt  chu  kS'  san xut kinh doanh) ti thO'i 
dim 1p BCTC thI cluçxc phan loai là nci ngAn han; cáo khoàn phài trâ cOn lai  không dtrçic phân loai là nçir ngAn 
h?n thi duqo phân loai  là nçi dài han.  Khi 1p BCTC, cáo khoãn phâi trâ &rcio tái phân loai lai  theo nguyen täc 
nay. 
Cong ty thrc hin dánh giá li cáo khoán phài Ira ngthi bAn cO go ngoai t ti tt cá cáo th&i dim 1p Báo cáo 
tài chInh. T giá giao djch thro th khi dánh giá lai  khoAn phãi Ira ngu&i bAn là t giá bAn ngoai t cáa ngân 
hang thucmg mai  nai Cong ty chi djnh khách hang thanh toán ti th&i dim 1p Báo cáo tài chInh, hoc nai 
Cong ty thtthng xuyên Co giao djch. 
Cong ty së ghi nhn ngay mOt  khoàn phài trâ khi 00 bang oh(rng cho thy mOt  khoãn tn tht chac cMn xày ra, 
theo dung nguyen tAo then  trQng. N phái Ira khOng duqc ghi nhn thAp han giá tn nghia vi phài thanh toán. 
Dr phOng nçi phái Ira dirçic 1p  ti thii ctim 1p BCTC theo dung qui djnh hin hành. 

10. Nguyen tc ghi nhn vay và nq phãi trá thuê tài chInh 
Giá trl khoán vay duçic ghi st theo tirng ian giâi ngAn và trã nçi. Giá trj khoè.n nci thuê tài chInh là tng s6 tin 
phãi trã ducic tInh bAng giá Irj hin tei  cüa khoàn thanh toán tin thuô t6i thiu hoc giá trj hçcp l cüa tâi san 
thue cOn phai trà tai  th&i dim 1p BCTC. 
Cáo khoãn vay va ncr thuê tài chinh duçrc hch toán chi tit và theo dOi lung d6i tuqng cho vay, cho ncr, tirng 
khe irâc vay nq, lung loai  tài san vay ncr,  k' hn vay nq và ding tin vay nq. 
Khi 1p BCTC s du cáo khoãn vay, nç thuê tài chInh bang ngoi t ducrc dánh giá lai  theo 15' giá bAn cüa ngân 
hang nai Cong ty cO giao djch vay, thuê tài chInh. 

ii. Nguyen tc ghi nhn và vn hOn các khoãn chi phi di vay 
Chi phi di vay duçic ghi nhn vào chi phi sAn xut, kinh doanh trong nAm khi phát sinh, trur khi drcrc vn boa 
theo quy djnh cua Chuan mrc k toán "Chi phi di vay". Theo do, chi phi di vay lien quan trrc tip dn vic 
mua, dau tir xây drng hoc sAn xut nhQng tài sAn cAn mOt  th&i gian tucrng di dài d hoàn thành dtra vào sfr 
di,ing hoc kinh doanh dtrçrc cong vào nguyen giá tài sAn cho dn khi tài san do thrçrc dua vào sr di,mg hoc 
kinh doanh. Cáo khoán thu nhp phAt sinh tir vic dan tr tern  th&i các khoãn vay dtrqc ghi giãrn nguyen giá tài 
sAn cO lion quan. D6i vâi khoãn vay riOng phic vçi vic xay drng tài san có djnh, Mt dng sAn clan tu, lAi vay 
dtrqc v6n hOa k cà khi th&i gian xây drng dual 12 thAng. T5' l vn hOa chi phi di vay trong k5' ia 0%. 
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12. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 
Phãn anh các khoán phài trã cho hang hóa, dch vi dA nhn ducc tir ngtthi ban hoc cia cung cp cho ngir1i 
mua nhun thrc t chua chi trã do chua có h6a don hoc chua ctü h so, tài 1iu k toán, duçic ghi nhn vào chi 
phi san xuat, kinh doanh tren co s& dam bão nguyen tAc phü hcip gilIa doanh thu và chi phi. Khi có d h6 so, tai 
1iu k toán, nu có chênh 1ch vài s6 cia trich, k toán tin hãnh ghi b6 sung hoc ghi giam chi phi tirong ng 
vài phn chênh 1ch. 

13. Nguyen tc và phiroiig pháp ghi nhn dc khoãn dy phông phài trã 
Giá tn duçc ghi nhn ca mt khoãn dr phông phãi trà là giá trj dtrcrc uâc tInh hçip l nht v khoãn tièn s 
phài chi d thanh toán nghia vit ncr hin ti tai  ngày 1p BCTC. 
Chi nhUng khoân chi phi lien quan dn khoân dir phông phái trã cia ip ban du mài dtrçrc bà dp b&ng khoãn 
di,r phôngphãi trã do. Khoãn chênh 1ch gila s6 dr phông phài trá ciA 1p & kS' k toán tnrâc chtra si'r di.mg ht 
IOrn hon so dir phông phAi trA 1p & k' báo cáo dtrcrc hoàn nhp ghi giàm chi phi san xut, kinh doanh trong kS' 
trr khoân chênh lch Ian han cüa khOan dir phóng phAi trA v bâo hành cong trInh xây lap citiçrc hoàn nhp vào 
thu nhp khác trong k5'. 

14. Nguyen tc ghi nhn vu chü s& hüu 
Nguyen t& gui nhn v&z gop cáa chá só hfru, thng dir von cOpJun, vOn khdc cáa chü so' hi?u 
Vn du tir cüa chü s& hüu dtrqc ghi nh.n theo s vn thc gOp cüa chü s& hüu. 
Thng thr vn c phn ducic ghi nhn theo s6 chénh lch l&n han hoc nhO hon giOa giá thc t phát hãnh và 
mnh giá cO phiu khi phát hãnh c6 phiu ln du, phát hãnh b sung hoc tái phát hành c phiu qu. 
Vn khác cüa chü s& hüu ducre ghi theo giá tij cOn 1i gli1a giá trj hçip 1 cüa các tAi san ma doanh nghip duqc 
các t chirc, cá nhãn khác tng, biu sau khi trr (-) các khoán thud phãi nOp  (nu cO) lien quan d&i các tài sAn 
duqc tng, biu nay và khoãn b6 sung tr két quA hoat dung kinh doanh. 
Nguyen kfcghinh1n lØnhuIn chwapkOnphOi 
Lçii nh4n sau thus chua Fhan  ph61 là s6 lçri nhun tr cac hoat dng cüa doanh nghip sau khi trr (-) các khoãn 
diu chlnh do Ap ding hoi t thay di chinh sách k toán và diu chinh hi tó sai sOt tr9ng yu cüa các näm 
tnrâc. Lqi nhun dtrçic phán ph& cho các chü s& hihi theo nghj quyt hang näm cüa di hi dng cô dong. 

15. Nguyen tc va phwo'ng phAp ghi nhn doanh thu 
Doanh thu cung cOp djch vy 
Doanh thu cung cp djch vy duçic ghi nhn khi kt qua cia giao djch dO duçic xác djnh mt each dáng tin cay. 
Tnthng hqp vic cung cp djch vi lien quan dn nhiu k5' thi doanh thu &rçc ghi nhn trong k' theo kt qua 
pMn cong vic ciA hoãn thành vào ngày 1p Bang Can d6i k toán cOa k5' dO. Kt quA cia giao djch cung cp 
djch vi thrcic xác djnh khi thOa man các dieu kin sau: 
- Doanh thu duc xAc djnh ttrang di chic ch.n; 
- CO khA näng thu duçrc icri Ich kinh t tr giao djch cung cp djch viii do; 
- Xác djnh duçic phn cong vic ciA hoán thành vào ngAy Ip Bang cAn di k toán; và 
- Xác djnh ducrc chi phi phát sinh cho giao dlch  và chi phi d hoãn thành giao djch cung cp dch viii do. 
Doanh thu hço dngxây drng 
Doanh thu hqp dong xay d%rng ducic ghi nhin khi ket quA thi,rc hiçn hqp dong xay drng duçrc xac dnh mçt 
cách dáng tin cy và duçxc khách hang xác nhn thi doanh thu vA chi phi lien quan dn hçrp dng duçrc ghi nhn 
tuong ing v&i phn cong vic ciA hoàn thành trong k5' phãn ánh trên hOa don cia lap. 

J)oanh thu hoçzt dng tài chmnh 
Là doanh thu phát sinh tr lAi tin gCri ngãn hAng, c tire lçri nhu.n duçrc chia và cAc khoàn lAi do chénh lch t' 
giá ngoi t, &rçrc ghi nhn trên cci s& thông báo ye lAi tin gi'ri hAng tháng cüa ngân hAng, thông báo chi trA c 
tfrc, khoán lAi do thay di t' giá h6i doái cüa cAc nghip v%i phát sinh lien quan dn ngoai t. 

16. Nguyen tc k toAn giA vn hang bAn 
Khi ghi nhn mt khoán doanh thu, thi së Mng th&i ghi nhn mt khoãn chi phi (giá vn) ttrang irng cO lien 
quan dn vic to ra khoãn doanh thu do. Chi phi nay gm chi phi cüa kS'  to ra doanh thu và chi phi cüa cAc 
k' tnrOc hoc chi phi phAi trA nhtrng lien quan dn doanh thu cüa k' do. 
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17. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn chi phi tài chInh 
Các khoan chi phi thrcic ghi nhn vào chi phi tài chInh gm: Chi phi cho vay và di vay vn và các khoãn 1 do 
thay di t giá hi doái cüa các nghip v1 phát sinh lien quan dn ngoai t. 
Các khoàn irén dtrçrc ghi nhn theo tng s6 phát sinh trong kS',  không bü trtr vâi doanh thu hoat dng tài chfnh. 

18. Nguyen thc k toán chi phi quãn I doanh nghip 
Chi phi quãn 1 phãn ánh toãn b chi phi chung cia Cong ty nhu: hrcing vâ các khoãn bào him cüa nhân viên 
quãn 1 Cong ty, khu hao TSCD dung cho quãn 1 doanh nghip, tin thuê dat, thus mon bài, d phOng phãi 
thu khO dOi, djch vt mua ngoài phc vi khM quan l Cong ty. 

19. Nguyen the và phiroiig pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 
Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành &rqc xác djnh trén co sâ thu nhp chju thus và thu suit thus 
thu nhp doanh nghip trong näm hin hành. 
Vic xác djnh thus thu nhp cüa Cong ty can dr vào các quy djnh hin hành v thus. Tuy nhien, nhüng quy 
djnh nay thay d& theo trng thri k' và vic xác dnh sau cüng v thus thu nhp doanh nghip tuy thuc vào k& 
qua kim tra cüa co quan thu cO thni quyn. 
Các loi thu khác duçrc áp diing theo các lut thus hin hành ti Vit Nam. 

20. Cong cy tài chInh 
Tài san tài c/zInh 
Tai th&i dim ghi nhn ban du, tài san tãi chInh dirqc xác djnh theo giá gc cong vài chi phi giao djch trrc 
tip lien quan dn vic mua sAm tài san tài chInh do. Các tài san tài chInh cCa Cong ty bao gm tin và các 
khoãn tuang throng tin, dAu tis nAm gi dn ngày dáo han,  các khoãn phãi thu khách hang và các khoán phài 
thu khác. 
NYphái Ira Iài chlnh 
Tt cã các khoán nçi phai trà tài chInh thrçic ghi nhn ban dAu theo giá g6c cong vài các chi phi iao djch trrc 
tip lien quan dn vic phát hành cong ncr tài chInh dO. Ncr phái trã tài chlnh cüa Cong ty bao gom các khoãn 
phái trà ngu&i ban và các khoán phài ti-a khác, cac khoán vay và chi phi phài ti-a. 
Giá Irj sau ghi nhn lin dAu 
Hin ti, chira cO quy djnh ye dánh giá 13i giá trj cüa các cOng ci tài chinh sau ghi nhn ban du. 

21. Các ben lien quan 
Các ben dLrqc xem là cO lien quan dn mt ben phát sinh các mM quan h trrc tip hay gián tip, de kiem soát 
các ben khác hoc cO khã nang gay ãnh hu&ng dáng ke dn các ben lien quan neu cO mM quan h kiem soát 
thung xuyen hoc cO the gay ành hu&ng dáng k& Nghip vi,i vài các ben lien quan dtrcrc Cong ty trinh bay 
trong Thuyet mmh báo cáo tá chink 
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V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KBOAN TRINH BAY TRONG BANG CAN oOi KE TOAN 

1. Tin và các khoàn tirong throng tin 
- Tinmt 
- Tin gri ngân hang không k5' han 
- Cáo khoãn t.rang throng tin 

Cong 

2. Du to nm gi& dn ngày dáo han 
Cáo khoàn du tu nm gill ctn ngày dáo hn gOm các khoãn tièn gCri có k5' han  ttr 6 tháng dOn 12 tháng tal  cáo ngân hang 
thucmg mi cO phn, lai suAt tr 4,9%/nm dOn 6,8%/nAm (tai ngày 01/01/2020 tr 5,3%/nAm dOn 6,8%/nm). 
Nhtr dA trinh bay tai  thuyOt rninh sO V.17, ti ngày 30/6/2020, toàn b4 các khoãn tiOn giri cô k$' hn cô giá trj 
153.107.242.693 dOng (tai ngày 01/01/2020 là 153217.483.583 ding) d 
các khoân vay ng.n han tai cáo ngán hang. 

thrçTc dmg lam tài san the chip do dam bào cho 

Phãi thu khách hang 30/6/2020 01/01/2020 
a) Phái thu khdch hang là ben th& ha 213.018.383.835 257.339.512.531 
- Cong ty CO phOn Thép HOa Phat Dung QuOt 9.387.661.162 35.581.434.438 
- COngtyc6phO.nBtgiAyVNT19 30.000.000.000 
- Cong ty TNHH Kamadhenu Ventures Ltd 28.729.490.549 28.795.529.551 
- COng ty TN}{H Jurong Engineering Ltd 38.163312.562 24.994281.828 
- Côngty TNHH Danieli 18.414.748.499 22.732.416.415 
- LiOn doanh Vit - Nga Vietsovpertro 20.781.765.585 22.379.088.6 12 
- Cong ty cO ph.n Xi mäng Vicemt Hài Van 15.857.337.164 21.857.337.164 
- Cong ty TNHH MTV Ton HOa Phat - 9.777.461.071 
- Cong ty Siam 11282355.174 7.089.166.167 
- Cáo khách hang khác 70.401.713.140 54.132.797285 

b) Phdi thu khdch hang là ben lien quan 152.409.865.784 267.096.172.084 
- Clii tiOt tai  thuyOt minh sO VIII.2 152.409.865.784 267.096.172.084 

Cong 365.428.249.619 524.435.684.615 

Phãi thu khác 30/6/2020 01/01,2020 
a) NgJn hgn 109.984.228.182 134. 778.826.063 
- ThuO GTGT cüa tài san thuO tài chfnh 2,517,684.511 3.560.082.317 
- Phài thu IAi tiOn gfri 3.722.899.780 2.701.335.527 
- Phãi thu COng ty TNHH Djch vi và Du tu HOng Phát 4.171.174.000 4.171.174.000 
- Phài thu di cOng trinh 88.975.947.240 114205219343 
- Ky ctrçrc, k qu 116.979.297 3.974.890.892 
- TamfrngchonhãnviOn 655.935.610 754.617.719 
- Phài thu khác 9.823.607.744 5.411.506.265 

b)Dàlhzn 2.277.186.367 4.869.558.898 
- K cuqc, ky' qu5 2.277.186.367 4.869.558.898 

Cong 112.261.414.549 139.648.384.961 

Phài thu COng ty TNHH Djch v%i và Du tir HOng Phát thO hin khoán gOp vOn du tir vào dr an Nhà may thüy din Däk 
Mek H nhung không thijc hin. Khoãn phãi thu nay dOn nay vn chum thu hOi dtrqc, Cong ty da 1p d phOng cho khoán 
phài thu nay theo cáo quy djnh hin hành (xem thuyOt minh sO V.5). 

Phài thu di cOng trinh là sO dir liOn quan dOn hçip dOng khoán cho cáo di cOng trInh thc hin d an ma chua dticio quyOt 
toán. sO dir nay s dixçro quyOt toán vâi cOng ncr phài trá (xem thuyOt minh sO V.16) gilla Cong ty và cáo di cOng trinh khi 
cáo d an hoàn thành. 
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3.  

4.  

Dan vj tfnh: ding 
30/6/2020 01/01/2020 

1250.112.246 1.118.109.794 
25.827.047.958 36.663.769.752 

30.323.334.4 18 
27.077.160.204 68.105.213.964 
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5.  Dy phông phãi thu ngn hn khó dôi 30/6/2020 
Giátrjco 

Giágc th thu hói D,r phông 
Giátrjcó 

Giá góc th thu h61 

01/01/2020 

Dr phông 
- Phài thu ngñn hn 66.911.446.671 13.408.464.036 53.502.982.635 

cOa khách hang 
80.206.531.868 22.664.765.190 57.541.766.678 

- Trá truOc nguäi 650.026.953 650.026.953 
ban ng.n han 

650.026.953 650.026.953 

- Phài thu ng.n han 4.660.102.645 - 4.660.102.645 
khác 

4.660.102.645 - 4.660.102.645 

- Tmixng 3.174.563.754 - 3.174.563.754 3.174.563.754 - 3.174.563.754 
Cong 75.396.140.023 13.408.464.036 61.987.675.987 88.691.225.220 22.664.765.190 66.026.460.030 

6.  Hang tn kho 30/6/2020 01/01/2020 
Giá gc Dir phông Giá g6c Dy phông 

- Hang mua dang di dtrmg 6.307.950.532 
- Nguyen 1iu, vt 1iu 25.208.166.574 24.8 10369.480 
- Cong cy, ding ciz 774.420.685 1.122.002.685 
- Clii phi SX kinh doanh d& dang 836.170.995.980 811.604.059.821 

Cong 862.153.583.239 843.844.382.518 

Clii ti& clii phi san xut kinh doanh d& dang nhu sau: 30/6/2020 0 1/01/2020 
- NhàmáyNhit din SOng Hu 1 188.763.507.273 190.495310.040 
- Nhà may Nhit din Duyan Hái 3 23.759.998.702 63.210.854.427 
- Nhà may Nhit din Nghi San 2 107.674.823.899 64.132.245.766 
- Nhà may Nhit din Thai Blnh 2 37.387.339.669 39.645.985.607 
- Nhà may Bt giy VNT19 190.503.274.471 164.159.624.813 
- Di4r an Tenova Takraf 109.328.212381 91.248.759.147 
- Các côngtrinh, drán khác 178.753.839.585 198.711.280.021 

Cong 836.170.995.980 811.604.059.821 

7.  Chi phi trã trtr6rc 30/6/2020 01/01/2020 
a) NgJn hgn 2.612.684.051 390.428. 945 
- COngcy,dyngci,ixutdüng 1.874.749.427 287.950.055 
- Clii phi bào lnh ngân hang, báo him, chi phi khác 737.934.624 102.478.890 

b) Dàihizn 3 6.831.854.010 40.444.287.732 
- Tièn thu6 dt trã truàc 21.402.093.984 21.674.931.956 
- Cong ciii, ding cy xuAt dimg 9.450.848.838 13.670.078.167 
- Chi phi lántri 2.474.163.584 1.195.862.062 
- CM phi b lanh ngán hang 2.095.540.206 2.536.749.876 
- Clii phI ttr v.n và c&p cháng chi ASME 1.409.207.398 1.354.065.671 
- Các khoãn clii phi khác 12.600.000 

Cong 39.444.538.061 40.834.716.677 

Tin thuO dat trà tnthc th hin các quyn sCr ding dat tai: 

- ThCra dat s 78 tai  Ding s6 9, Khu ph 4, Nguyn Van Ba, Phi.thng Binh Th9, Qun Thu Dtc, Thành ph H Chi 
Minh vti din tIch là 1.426,8 m2 cho mic dich xây drng nhà lam vic. Th?ii han  thuO dat duçic tlnh tr khi hai bOn k 
biOn bàn bàn giao mt bang den hét ngày 31/10/2062. 

- Thira dAt s6 398 và 420 ti XA An Dién, Thj xà Ben Cat, Tinh Blnh Dtrcmg vài din tich ten luçit là 12.150,3 m2 và 
10.212,7 m2 cho myc dich phic v1 hot dng san xuAt kinh doanh. Th&i han  thuê dAt thrcvc tInh tir khi hai bn k biên 
bàn bàn giao mt beng den hét ngày 23/6/2053. 

- ThCra dat s6 51, 54,61,98 và 99 ti Xã An Dién, Th xA Ben Cat, Tinh BInh Duang v&i téng din tich là 68.191,2 m2 
cho myc dich xây di,rng cOng trinh Cong nghip. ThOi han  thuê dAt dtrçic tInh tir khi hai ben k? bien ban bàn giao mt 
beng den hét ngày 23/6/2053. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY CO PHAN LIIJAMA 18 
S 9-19 H Tüng Mu, PhtthngNguyn Thai Birth, 
Qun 1, Tp H6 Chi Minh, Vit Nam 

Ban hánh theo Thông tir s 
ngày 22/12/2014 

MAusBO9a-DN 
200/2014/TT-BTC 

cCta BE Tài chinh 

8. Tang, giãm tài san c djnh hOu hlnh 

Khoãn mijc 
Nhà xiremg 

vt kin trüc 
May moe 

thiet bi 
Phirong tin 

vn tãi 
ThiOt bj 
quãn 1 

Tàisãn 
CO djnh khác 

Dan vi tinh: ding 

Tang cong 

Nguyen giá TSCD 
S6dtrduk' 51.125.739.387 267.045.566.711 40.676.631.438 3.510.146.921 15.803.349.691 378.161.434.148 
S6 tang trong k 77.224.901.734 5.764.956.349 82.989.858.083 
-Muatrongk5 506.850.000 506.850.000 
- Mua lçi TSCD thuê tài chInh 392.760.775 23.094.076 415.854.851 
- Chuyln tft TSCD thuê tat chIn/i 76.325.290.959 5.741.862.273 82.067.153.232 
S giâm trong k5 798.846.108 136.9 16.500 935.762.608 
- Thanh I nhwçrng ban 798.846.108 136. 916.500 935.762.608 
So thrcu6ik5' 51.125.739.387 344.270.468.445 45.642.741.679 3.510.146.921 15.666.433.191 460.215.529.623 
Giá trl hao mon lily kO 
SOthrdukr 34.707.358.058 208.114.156.905 35.706.658.776 3.006.917.553 13.102.035.933 294.637.127.225 
sO tang trong kS' 1.5 14. 104.260 41. 194.300.016 3.265.104.570 74.010.770 494.248.386 46.541.768.002 
- Khdu hao trong k3) 1.514.104.260 6.959.398.134 667.948.361 74.010.770 494.248.386 9.709.709.91) 
- ChuyEn tz TSCD thuê tat chIn/i 34.234.901.882 2.597.156.209 36.832.058.091 
S6giâmtrongkr 798.846.108 136.916.500 935.762.608 
- Thanh l, nhwctng ban 798.846.108 136.916.500 935.762.608 
SO dir cu6i k 36.221.462.318 249.308.456.921 38.172.917.238 3.080.928323 13.459.367.819 340.243.132.619 
Gig trl cOn 1I 

Tingàyduk5' 16.418.381.329 58.931.409.806 4.969.972.662 503.229.368 2.701.313.758 83.524.306.923 
Ti ngày cuOi k5' 14.904.277.069 94.962.011.524 7.469.824.441 429.218.598 2.207.065.372 119.972.397.004 

Nhtr da trinh bay tai  thuyOt minh sO V.17, Cong ty cia thO chp mt sO tài san cO djnh hu hinh vài giá tr cOn lai tai ngày 30/6/2020 là 79.799.560.118 dOng (ti ngày 
01/01/2020 la 8.820.251.498 dong) de dam báo cho cáo khoãn tien vay ngan hn ti ngan hang. 

Nhtr ciA trinh bay ti thuyOt minh sO V.19, Cong ty ciA thO chp mt sO tài san cO djnh htlu hlnh vài giá tij cOn lai tai ngày 30/6/2020 là 4.179.831.576 ding (tii ngày 
01/01/2020 là 734.456.984 dOng) dO dam báo cho cáo khoán tiOn vay dài h?.n  t3i ngán hang. 

Nguyen giá tài san cO djnh hOu hinh cia hOt khu hao nhtrng vn cOn sfr dung cüa Cong ty tai  ngày 30/6/2020 là 130.070.485.064 dOng (ti ngày 01/01/2020 là 
128.237.657.402 ding). 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Mu s B 09a - DN 
S8 9-19 H Tüng Mu, Phtr&ng Nguyn Thai Birth, Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Qun 1, Tp H Chi Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chfnh 

9.  Tlng, giãm tel sIn c djnh thuê tIi chinh 
Kholn myc 
Nguyen gil TSCD 

Mly móc 
thiet bi 

Phrong tin 
vn tIl 

Cong 

S dir du k' 124.380.338.244 14.904.183.183 139.284.521.427 
S thng trong k' 642.582.727 642.582.727 

- Thuê tài chfnh 642.582.727 642.582.727 
S6 gilxn trong k5' 76.325.290.959 5.741.862.273 82.067.153.232 

- Chuydn sang TSCD hü'u hInh 76.325.290.959 5.741.862.273 82.067.153.232 

s6 dLrcu6i kS' 48,055,047.285 9.804.903.637 57.859.950.922 

Gil tij hao mon lily k 
So dir thu ky 39.371.109.540 2.864.527.248 42.235.636.788 

S6 thng trong k 4.173.795.687 584.412.066 4.758.207.753 
- Khduhaotrongk 4.173.795.687 584.412.066 4.758.207.753 
Sgiãmtrongk' 34.234.901.882 2.597.156.209 36.832.058.091 

- Chuyin sang TSCD hüu hInh 34.234.901.882 2.597.156.209 36.832.058.091 

s6 dir cu6i k' 9.310.003.345 85 1.783.105 10.161.786.450 

Gil tij cOn Il 
Tai ngày dAu k 85.009.228.704 12.039.655.935 97.048.884.639 

Tai ngày cui k' 38.745.043.940 8.953.120.532 47.698.164.472 

10.  Tang, giIm tIi sIn c djnh vô hlnh Phn mm 
KhoIn myc may tmnh Cong 
Nguyen gil TSCL) 
S dir du k' 450.000.000 450.000.000 

S dir cu6i k$' 450.000.000 450.000.000 

Gil trj hao mOn lily k 
S dir du k5r 370.500.000 370.500.000 

S tang trong kS' 45.000.000 45.000.000 
- KMu hao trong k 45.000.000 45.000.000 
S,ducu6ik' 415.500.000 415.500.000 

Gil frj cOn ll 
Tai ngày dAu k 79.500.000 79.500.000 
Ti ngày cu6i k5' 34.500.000 34.500.000 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Mus6B09a-DN 
S6 9-19 H Tüng Mu, Phumg Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông tir s6 200/2014/U-BTC 
Qun 1,TpHCh1MinhVitNam ngày 22/12/2014 cüa B Tài chlnh 

11. Du hrtui chlnh dli hn 30/6/2020 
Gil g6c DrphOng Gil g6c 

01/01/2020 
DrphOng 

a) Thu he vdo Cong ty lien kIt 10.200.000.000 10.200.000.000 
- COngty ci phn Lilama 18.1 10.200.000.000 10.200.000.000 

b) D4u twgóp von vào dim vi khdc 18.000.000.000 (18.000.000.000) 18.000.000.000 (18.000.000.000) 
- COng ty c phn Ch to Gun 

khoan Du kM 
18.000.000.000 (18.000.000.000) I8.000.000.000 (18.000.000.000) 

Cong 28.200.000.000 (18.000.000.000) 28.200.000.000 (18.000.000.000) 

COng ty chtra dánh gil gil trj hçip 1 cüa dc kholn d&u tir tai chlnh ti ngày kt thüc kS'  k toán do dc quy djnh hin hành 
chua cO hi&ng dn ci,i th v vic xác djnh gil tij hçrp 1y' cüa các kholn du tir tài chlnh. 

Thông tin chi tiit v Cong ty lien kt cüa COng ty nhir sau: 
- TOn Cong ty liOn k&: COng ty c8 phn Lilama 18.1. 
- Dja chi: S6 204 - 206 Vu lông Phari, Phuing An Phü, Qun 2, Thành ph6 H CM Mirth, Vit Nam. 
- Hot dng chlnh: Xly drng, gia cong. ch tao, Ip dt, sfra chQa thit bj và cong trinh cOng nghip. 

- Tinh hlnh gOp vn và t' l sâ htlu: 30/6/2020 01/01/2020 
+ V6n dthu l 
+ Vdn gop cüa COng ty 
+ Vdn gOp cra cOc cd dOng khOc 
+ T))l so hiiu cña C'Ong ty 

24.900.000.000 
10.200.000.000 
14.700.000.000 

40,96% 

24.900.000.000 
10.200.000.000 
14.700.000.000 

40,96% 

12. Phãi trã nguri bIn 30/6/2020 01/01/2020 

a) Phãi Ira ngwài bàn ngJn hgn 145.024.328.878 158.815.824.935 
- Cong ty c6 phn K& cAu Kim lo3i và LAp may Du kM 5.906.349.520 7.406.349.520 
- Hyosung Goodsprings, Inc 10.2 17.680.854 10.189.170.476 
- VAG Armaturen GmbH 2.439.364.199 2.434.596.77 1 
- Aqseptence Group GmbH 2.276.577.402 2.272.128.120 
- COng ty c6 phn Gili phlp K5 thut Cong ngh Vit (Sotec) 5.680.628.459 5.574.738.047 

KI 

- De Nora, Singapore 2.732.280.461 2.682.623.631 tH 

- Cong ty C6 phn Blo fri là Vit Nam 1.046.467.792 4.417.377.900 vI 
- COng ty TNHH Thép IPC Sài GOn 1.989.997.198 5.260.202.194 
- COng ty c6 phn Djch vz K$' thut KVA 6.744.232.218 
- Các nhl cung cAp khác 105.990.750.775 118.578.638.276 

b) Phãi Ird ngwt'ii bàn là cdc ben lien quan 22.352.111.654 20.201.781.158 
- CM ti& t?i  thuyt minh s6 VIH.2 22.352.111.654 20.201.781.158 

Cong 167.376.440.532 179.017.606.093 

T3i ngly 0 1/01/2020 và 30/6/2020, Cong ty cO dü khã nng thanh toán dc kholn ncr phli trl khi d6n han. 

13. NgLrOi mua trI tin tnthc 30/6/2020 01/01/2020 
a) NgwOi nwa Ird tin IrwOc ng6n hczn 120.829.879.081 148.108.432.812 
- COng ty John Zing 8.325.900.000 8.719.199.176 
- Cong ty Schade Lagertecnik 22.141.093.076 
- COng ty Kocks Ardelt GmbH 17.485.349.926 10.496.888.682 
- COngtyTNHHHli Linh 10.318.459.911 
- Juwi Renewable Energies 14.457.367.969 
- TenovaTakraf 74.784.183.805 44.293.155.931 
- LiOn doanh Vit - Nga Vietsovpertro 1.506.390.906 6.879.644.179 
- Các khách hang khlc 18.728.054.444 30.802.623.888 
b) Ngithi muo Ird thn IrwOc là cdc ben lien quan 103.614.861.838 63.8 76.166.624 
• Chi tit ti thuyt minh s6 VIIL2 103.614.861.838 63.876.166.624 

Cong 224.444.740.9 19 211.984.599.436 
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CONG TY cO PHAN LILAMA 18 
S 9-19 H Tüng Mu, Phtr&ng Nguyn Thai Blnh, 
Qun 1, Tp H Chi Minh, Vit Nam 

Mu s B 09a - DN 
Ban hành theo Thông tu s 200/2014,TF-BTC 

ngày 22/12/20 14 cUa B Tài chinh 

14. Thus và các khoãn phãi np Nhà nir&c 01/01/2020 só phài np s6 dâthrc 30/6/2020 
trong k5' np trong 1(5' 

a) Pithi n5p 26.009.537.363 28.702.987.796 39.123.837.479 15.588.687.680 
- Thugiátrjgiathnghàngbánnidja 18.388.101.999 20.013.437.928 27.886.295.118 10.515.244.809 
- ThuégiatrjgiatAnghangnhpkhu 237.851.708 237.851.708 
- Thué xut, nhp khu 188.564.097 188.564.097 
- Thus thu nhp doanh nghip 3.867.201.416 4.069.256.557 3.867.201.416 4.069.256.557 
- Thuthunhpcánhfin 3.537.709.441 3.818.081.808 6.351.604.935 1.004.186.314 
- ThuE nhà dat, tin thuê d&t 92.0 11.9 14 92.011.914 
- Thué khác 216.524.507 283.621. 196 500.145.703 
- Các khoàn phãi np khác 162.588 162.588 

Cong 26.009.537.363 28.702.987.796 39.123.837.479 15.588.687.680 

b) Phái Ihu 423.984.523 423984.523 
- Thus nhà dt, ti&n thuê dAt 423.984.523 423.984.523 

Cong 423.984.523 423.984.523 

15. Chi phi phãi trã ngn hn 30/6/2020 01/01/2020 
- Chi phi tiAn an ca 5.163.000.000 
- ChiphIlaivay 674.699.674 1.118.370.358 
- Chiph1cáccôngtrinhxâydirng 11.273.900.507 3.743.089.606 

Cong 17.111.600.181 4.861.459.964 

16. Phãi trã khãc 3 0/6/2020 01/01/2020 
a) Ngdn hgn 63.717.898.889 52.934.741.536 
- Kinh phi cong doàn 1.003.532.449 855.509.709 JIC 

- Bão hiAm x hi, bào hiAm y tA, bão hiAm tht nghip 2.961.138.879 2.621.613.294 'J G 
- Phàitrãc6tiic 1.060.170.245 1.156.844.145 NIH 

- Phâ.i trà di cOng trinh 55.089.904.195 42.033.028.578 
- Phãitràhoán(mgnhânviên 170. 130. 162 3.108.973.842 
- Các khoân phài trã, phài np khác 3.433.022.959 3.158.771.968 [1 

b)Dàih1zn 300.000.000 300.000.000 
- Nh.n k ctrqc, k qu5' 300.000.000 - 300.000.000 

Cong 64.017.898.889 53.234.741.536 

Phãi trá di cOng trmnh là s6 thr 1in quan dAn hcrp ding khoán cho các di cOng trInh thrc hin dr an ma chra dtrçrc quyAt 
toán. s8 dtr nay sè dtrçic quyAt toán gifla COng ty và các di cong trinh khi các dr an hoàn thành. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY cO PILAN LILAMA 18 
S6 9-19 H Tüng Mu, Phu&ngNguyn Thai Binh, 
Qun 1, Tp H ChI Minh, Vit Nam 

Mau so B 09a - DN 
Ban hành theo Thông Pr s 200/20 14/TT-BTC 

ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh 

17. Vay vã ncr  thuê tài chlnh ngln h3n Dcm vj tInh: dng 
01/01/2020 Trong kjr 30/6/2020 

SO cé khã Chênh loch t5 giá SO có khã 
Khoãn myc 

näng trã ncr Tng Giãm Phãn Ioai chira thi1rc hin näng trã ncr 
- Vay ngn hn 992.216.502.629 884.782.438.630 (1.084.689.896.036) 311.963.028 792.621.008.251 
- Vay dài hn dn hn trã (xem phit 1c 3.078.055.360 (1.939.027.680) 

s6 2 trang) 
789.513.843 1.928.541.523 

- Nci thuê tài chInh dài h?n  dn hn trã 19.924.938.665 (15.306.921.730) 
(xem phi 1ic so 2 trang) 

5.909.227.886 158.293.759 10.685.538.580 

Cong 1.015.219.496.654 884.782.438.630 (1.101.935.845.446) 6.698.741.729 470.256.787 805.235.088354 

Chili!! st dir các khoãn vay ngn hgn nhw sau: 30/6/2020 01/01/2020 
- Ngan hang TMCP Du Pt và Phat triOn Vit Nam - Chi nhánh Thành phO HS ChI Minh 199.564.952.409 206.510.277.050 
- Ngan hang TMCP Du hr và Phat frin Vit Nam - Chi nhánh Dng Nai 349.046.263.539 327.914.423.276 
- Ngân hang TMCP Ngoai thtrang Vit Nam - Chi nhánh Thành ph6 H Chi Minh 34.280.078.903 125.014.864.699 
- Ngân hang TMCP Cong thirang Vit Nam - Chi nhánh Thu Thiêm 209.729.713.400 332.776.937.604 

Cong 792.621.008.251 992.216.502.629 

- Vay Ngãn hang TMCP Du hr và Phat triOn Vit Nam - Chi nhánh Thành phO H6 Chi Minh ("BIDV H Chi Minh") theo Hçrp ding tin dvng han mtc sO 
01/2020/93018/HDTD ngày 2 5/3/2020, han  mfrc là 600 t ding, myc dich dO bO sung von liru dng, ma L/C và báo lânh. Thai han  c0p han  m(rc tIn diing dOn ngày 
31/12/2020. Ui suit theo timg ln giâi ngãn, trâ läi hang tháng. Các khoãn vay ngn han  &rcrc dam b bang các hcrp dOng thO chOp, c.m cO giOy tr có giá tai  BIDV HO Chi 
Minh. 

- Vay Ngan hang TMCP Du Pr vâ Phát triOn Vit Nam - Chi nhánh DOng Nai ("BJDV DOng Nai") theo Hçrp dOng tin d%Ing han  murc sO 01/2020/930181HDTD ngày 
3 0/3/2020, han  mIrc là 700 t' dOng, myc dIch dO hO sung vOn liru dng, mi L/C và bào lãnh. Th&i han  cOp han  mcrc tin dimg dOn ngày 31/12/2020. Ui suOt theo tang IOn giài 
ngân, Ira lAi hang tháng. Các khoãn vay ngAn han  duçrc dam bâo bang các liqp dOng thO chOp, cOrn cO giOy tô cO giá tai  BIDV DOng Nai. 

- Vay Ngân hang TMCP Ngoai thirong Vit Narn - Chi nhánh Thành phO HO ChI Minh ("VCB HO Chi Minh") theo Hcrp dOng cOp tin dyng sO 0127/1938/N-CTD ngày 
12/11/20 19, han  mirc là 350 t dOng, myc dich dO bO sung vOn luu dng, ma L/C và bão lãnh. Thai han  cOp han mrc tin dijng là 12 tháng kO tr ngày hcrp dOng có hiu lirc. 
Ui suOt theo tang IOn giãi ngan, trá lAi hang tháng. Các khoãn vay ngOn han  dtrcic dam bão bang các hqp dOng thO chOp, cOrn cO giOy t& cO giá tai  VCB HO ChI Minh. 

- Vay Ngân hang TMCP Cong thixcmg Vit Narn - Chi nhánh ThO Thiêm ("Vietinbank Thu Thiêm") theo Hcrp dOng cho vay han  mCrc sO 070/2020-HDCVHM1NHCT903-
LILAMA18 ngày 16/4/2020, han  m(rc là 700 t' dOng, mic dich dO bO sung vOn hru dng, ma L/C và bão lAnh. Th&i han  cOp han mCrc tin ding là 12 tháng kO tir ngày hcrp 
dOng cO hiu 1rc. Ui suOt theo tang iOn giãi ngãn, trà lAi hang tháng. Các khoãn vay ngan hn dircic dam b bOng các hcrp dOng thO chOp, cOrn cO giOy ta co gia tai 
Vietinbank Thu Thiêm. 

21 



I 
I CONG TY cO PHAN LILAMA 18 Mu s B 09a - DN 

S6 9-19 H Thng Mu, Phuông Nguyn Thai Binh, Ban hành theo Thông ttr s 200/2014,TT-BTC 
Qun 1, Tp H Chi Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh 

18. Dy phông phãi trã	 Dy phông bão 
hành cong trInh  

I s6 dir du nm trirc 14.916.339.565 
- TrIch 1p dr phông trong nm tnrâc 8.293.716.859 
- Roan nhp d phông trong nm trithc (7.129.555.754)  

I S dir du näm nay 16.080.500.670  
- Trich 1p dr phông trong k5' 3.584.068.798 
- Hoannhp dy phông trong kS' (5.895.907.963)  
S dir cui kS' 13.768.661.505  

Chi tit: 30/6/2020 01/01/2020  

I - Dr phông bão hãnh cong trinh ng.n han 8.322.206.494 9.902.981.412 
- Dy phOng bão hành cong trinh dài hn 5.446.455.011 6.177.519.258 

I
Cong 13.768.661.505 16.080.500.670  

19. Vay vä nç thuê tài chInh dài hn 
01/01/2020 30/6/2020 

I S cO khà Trong k5 s6 cO khã 

Khoãn myc näng trã nq Tang Giàm Phân '°a1 näng trâ nq 
- Vay dài han 3.075.384.909 - (789.5 13.843) 2.285.871.066 

I - Ncr thuê tài chinh dài han 26.499.900.488 847.857.380 - (5.909.227.886) 21.438.529.982 
Cong 29.575.285.397 847.857.380 - (6.698.741.729) 23.724.401.048  

I Chi tiiisá dir cdc khoãn vay dàl hzn nhir sau: 30/6/2020 01/01/2020  
- Ngãn hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam - CN TP H CM Minh 1.048.541.523 1.747.569.203 
- Ngân hang TMCP Dâu ti và Phát trin Vit Nam - CN Dng Nai 3.165.871.066 3.605.871.066 

I - NgánhãngTMCPBcA 800.000.000  
Cong 4.214.412.589 6.153.440.269  

Trongdó: 

I + SphàitratrongvOng 12thang(trmnhbayâthuytminhs6V.17) 1.928.541.523 3.078.055.360 
+ S phài trã sau 12 tháng 2.285.871.066 3.075.384.909  

I
- Vay dài han  Ngãn hang TMCP Du ti' và Phát trin Vit Nam - CN TP H CM Minh theo Hqp ding tin dung s 

54/2015/93018/HDTD ngày 15/12/2015 vài han  müc tin ding là 10.361.000.000 dng, mzc dIch vay d mô rng nhà 
may ch tao  k& cu thdp và thit bj ca khI tai  XA An DMm, Th x Bn Cat, Tinh Blnh Duang, thri han  vay là 60 tháng 
k tir ngày giãi ngãn, lAi suit vay b.ng lai sut tit kim cá nhãn k5' han  12 tháng trà lai sau ciia Ngãn hang cong biôn d 

I	 3,5%Inäm, lAi su& dtrçrc diu chinh 6 thangf1.n. Khoãn vay thrçic dam bão b&ng nhà xu?mg, vt kMn tric, may mdc thit 
bj nhi.r trinh bay tai  thuy& minh so V.8. Tai  ngày 30/6/2020, dir ncr gOc cOn Iai là 1.048.541.523 ding. 

I
- Vay dài han  Ngãn hang TMCP Du ti.r và Phát trin Vit Nam - CN DOng Nai theo Hçrp d6ng tin dyng sO 

101012016/930181HDTD ngày 10/10/20 16 và vn ban sira d6i, bO sung hçrp ding tin ding ngày 26/5/2017 vài han  mtrc 
tin ding là 6.060.871.066 dng, mic dich vay dO m rng kho chira thiOt b Nhà may chO tao  kOt cOu th6p và thiOt bj cci 

I
. ' n' vay là 84 tháng kO ngày giãi iigãn, lài suit vay ti th&i dMm k h dong là 1 1%/njn, ' dtrcrc diOu 

chinh 6 tháng(lOn. Khoân vay thrçrc dam bão bang nhà xtrOng, 4t kiOn trc, may móc thit bj nhtr trInh bay tai  thuyOt 
minh sO V.8. T.i ngày 30/6/2020, dirnqgOc cOn lai là 3.165.871.066 dOng. 

1 
I 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Mu s B 09a - DN 
S 9-19 H Thng Mu, Phtr&ngNguyn Thai Bmnh, Ban hành theo Thông ttr s 200/2OI4PVT'-BTC 
Qun 1, Tp H Chi Minh, Vit Nam ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh 

19. Vay và n thuê tài chlnh dài hn (tip theo) 
Chi ti1ts6 dwcdc khoãn Nç'thuê tài clilnh dài hçzn nhwsau: 30/6/2020 01/01/2020 
- COng ty cho thuê Tài chfnh TNHH BIDV-Sumi Trust - Chi ithánh 16.685.568.056 18.643.041.002 

Thãnh Ph6 H Chi Minh 
- COngty cho thuê Tài chInh TNHH MTV Qu6c t Chailease 6.476.573.898 9.246.130.706 

- Cong ty TNHH cho thus Tài chfnh Qu6c th Vit Nam - 7.639.103.045 
- Cong ty TNHH MTV cho thuê Tài chInh Ngán hang TMCP Ngoi 8.961.926.608 10.896.564.400 

thucmg Vit Nam - Chi nhánh Thành Ph6 H CM Mirth 
Cong 32.124.068.562 46.424.839.153 

Trong dO: 
+ S6 phãi trã trong vOng 12 tháng (trinh bay & thuy& minh s V.17) 10.685.538.580 19.924.938.665 

+ S6 phãi trã sau 12 tháng 21.438.529.982 26.499.900.488 

Các khoãn ncr thuê tài chmnh ti ngày 3 0/6/2020 th hin khoãn thuê tài chinh tr COng ty cho thuê Tài chinh TNHH BIDV-
Sumi Trust - Chi nhánh Thành Ph H Chi Minh; COng ty cho thuô Tài chInh TNHII MTV Qu6c th Chailease; Cong ty 
TNHH cho thuê Tài chinh Qu6c t Vit Nam và Cong ty TNHH MTV cho thuê Tài chInh Ngân hang TMCP Ngoi 
thucrng Vit Nam - Chi nhánh Thãnh Ph6 H Chi Mirth. Mc dich thuO d nang cao nng 1rc san xu&t kinh doanh. Lai 
suit và thi hn thud theo tfrng hcrp dng thuO tài chInh ci th. 

Cdc khoân nf thuê tài ch(nh dwp'c hoàn (rd lheo ljch bthu sau: 
30/6/2020 

ThOl hn Tong khoãn 
thanh toán tin Trã tin 

thuI tài chlnh 1Ai thuê Trã nq g6c 
- Tr 1 nAm trô xu6ng 12.863.499.391 2.177.960.811 10.685.538.580 
- TrOn 1 nàm dn 5 23.434.251.813 1.995.721.831 21.438.529.982 

01/01/2020 
Tong khoãn 

thanh toán tin Trã tin 
thuê thi chInh IAi thuê Trã nq gc 

23.636.849.161 3.711.910.496 19.924.938.665 
30.446.011.816 3.946.111.328 26.499.900.488 
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- - - - - - - - - - - - 
CONG TY CO PHAN L111AMA 18 
S6 9-19 H Tüng Mu, Phung Nguyn Thai Binh, 
Qun 1, Tp H6 Chi Minh, Vit Nam 

- - - - - - - - - 

x Mau so B 09a - DN 
Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/20 14 cüa BO Tài chInh 

20. VOn chü s& hü'u 
a) Bang d6i chilu bun d5ng cña von cliü sô hItu 

Khoãn myc VOn gop cüa 
chü s?rhfru 

Thing dir 
£ 1 1 

VOfl Co phan 
VOn khác 

cüa chü s&hu'u 
Qu du ti.r 

phát trin 
LN sau thuO 

Chira phân phOi 

Dcin vj tinh: dOng 

Tng cong 

SO dir du näm trir&c 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 145.445.550.418 27.555.901.519 284.353.708.937 
- LAi trong nAm tniOc 10.998.415.780 10.998.415.780 
- TrIch 1p qu trong nAm truâc 7.659.349.828 (13.105.998.594) (5.446.648.766) 

- Chia cO tCrc trong näm trLrâc (9.388.682.000) (9.388.682.000) 

SO dir du nm nay 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 153.104.900.246 16.059.636.705 280.516.793.951 
- LAitrongk' 1.952.873.219 1.952.873.219 

- TrIchlpqu9trongk' 4.399.366.312 (7.148.970.257) (2.749.603.945) 

sO dir cuOi k5' 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 157.504.266.558 10.863.539.667 279.720.063.225 

TrIch 1p qu5 trong kS'  theo Nghj quyOt Dai  hi dOng cO dông thu?mg niOn 2020 sO 131NQ-DHCD ngày 27/6/2020 nhu san: 

- TrIch qu5 Mu tir phát trMn: 4.399.366.312 dOng 
- TrIch qu khen thLr&ng, phüc lçri: 2.749.603.945  dOng 

Cong 7.148.970.257 

Theo Nghi quyOt dai hOi dOng cO dông thu&ng niOn näm 2020 sO 13/NQ-DHCD ngày 27/6/2020 v phtrcmg On chia CO tirc cho nAm 2019 là 3% trên vOn diu l vài tOng giá trj 
là 2.8 16.604.600 dOng. Tai  ngày 08/7/2020, Cong ty cong bO vic chi trO cO t(rc theo Nghj quyOt cüa Hi dOng quOn trj Cong ty ban hành ngày 08/7/2020 trén cOng thông tin 
din t* cüa Uy Ban chirng khoan Nhà nuâc và S?i Giao djch chrng khoan Thành phO HO Chi Minh. Theo do, vic ghi nh.n cO tire phOi trà cho cO dong &rqc thrc hin trong 
thOng 7/2020. 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MusB09a-DN 
s6 9-19 H Tiing Mu, Phirting Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông ttr s6 200/201411T-BTC 
Qun 1, Tp H ChI Mirth, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cza BG Tài chinh 

20. Vn chü so' hihi (tip theo) 
b) Ciii tiEt von gop cüa clsü so' hfr.0 30/6/2020 01/01/2020 

Giátrj % Giátrj % 
- T6ng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 33.799.250.000 
- Ong Nguyn Ng9c DOng 10.696.490.000 
- Các c dông khác 49.391.080.000 

36,0% 33.799.250.000 36,0% 
11,4% 14.946.490.000 15,9% 
52,6% 45.141.080.000 48,1% 

Cong 93.886.820.000 100,0% 93.886.820.000 100,0% 

c) Cdc giao djch v vOn viii chü so' hiu và phân phOi cd tá'c KS' nay K5' tnrâc 
+ V6n d&u tii cUa chü so' hO'u 
- V6n gop du k' 93.886.820.000 93.886.820.000 
- V6n gOp tang trong k' 
- V6n gOp cu6i k5' 93.886.820.000 93.886.820.000 

d) COphulu 3 0/6/2020 01/01/2020 
s6 hrçmg c phiu dang k phát hành 9.388.682 9.388.682 
S lucing c phiu dä ban ra cOng chmg 9.388.682 9.388.682 
- d philu phd thông 
s6 luqng c phiu thrçic mua 1i 

9.388.682 9.388.682 

S6 hrcmg c phiu dang hru hành 9.388.682 9.388.682 
- d phiduphd thông 9.38& 682 9.388.682 
Mnh giá C6 ph16u dang hru hãnh 10.000 d6ng/1 c6 phiEu 

21. Các khoãn mc ngoài Bang can d6i k toán 30/6/2020 01/01/2020 
a) Ngo.i t cáe ba1 
- Do la M (USD) 3 11.506,22 355.348,41 
- Euro (EUTR) 1.847,54 2.170,62 

'TI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUIOAN M1JC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOIST DQNG 
KINH DOANII 

Danvjtinh: d6ng 
1.  T6ng doanh thu ban hang và cung cp dlch  vi Tr 01/01/2020 Tr 01/01/2019 

dn 30/6/2020 dn 30/6/2019 
- Doanh thu hçip d6ng xây drng 608.730.446.447 905.155.362.382 
- Doanh thu khác 5.324.917.683 173.18 1.818 

Cng 614.055.364.130 905.328.544.200 

2.  Giav6nhangbán Tr 01/01/2020 Tr 01/01/2019 
d6n 30/6/2020 dn 30/6/20 19 

- Giá v6n hçip d6ng xây drng 565.728.011.055 841.225.023.550 
- Giá v6n khác 3.192.049.229 

Cong 568.920.060.284 841.225.023.550 

3.  Doanh thu hoot dng tài chinh Tfr 0 1/01/2020 Tr 0 1/01/2019 
dn 3 0/6/2020 dn 30/6/2019 

- UI tin gCri, tiM cho vay 4.979.986.210 4.774.407.289 
- C6 t(xc, lçii nhun duçic chia 765.000.000 510.000.000 
- Ui chênh 1ch tS'  giá 575.5 15.788 181.177.805 
- Doanh thu hoat dng tài chInh khác 204.964.384 

Cong 6.320.501.998 5.670.549.478 

25 

vA 



CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Mus6BO9a-DN 
S 9-19 H Tüng Mu, Phu&ng Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông tu s6 200/20 14/TT-BTC 
Qun 1, Tp H Chi Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

4. 

5. 

Chi phi tài chinh Tü01/01/2020 
dn 30/6/2020 

Tr0I/01/2019 
dn 30/6/20 19 

- Li tin vay 32.138.705.032 
- chêh1cht'gá 1.095.145.147 

33.644.305.157 
474.765.086 

Cong 33.233.850.179 34.119.070.243 

Chi phi quãn 1 doanh nghip 1ir0l/01/2020 
den 3 0/6/2020 

Tlr01/01/2019 
den 30/6/2019 

- Chi phi nhân viên 14.640301.088 15.164.448.164 
- Clii phi djch vi mua ngoài 3.562.703.464 3.213.929.396 
- (Hoãn nhp)/trich Ip dr phông phái thu khó dôi (4.038.784.043) (1.027.970.853) 
- Chi phi khác 3.975.822.146 7.536.832.920 

Cong 18.140.042.655 24.887.239.627 

6. Thu nhp khác Tr01/01/2020 Tr01/01/2019 
den 3 0/6/2020 den 30/6/2019 

- Thu nhpthanh I>" tài san c djnh, cong ci dirng ci 215.618.181 259.090.909 
- Hoàn nh.p d phOng bão hành cong trinh xây dimg 5.895.907.963 4.164.728.539 
- Thu nhp khác 30.390.310 1.457.921.273 

Cong 6.141.916.454 5.881.740.721 

7. Chi phi khác Tr 01/01/2020 Tr 01/01/2019 
den 30/6/2020 den 30/6/2019 

- Clii phi khác 201.699.688 1.086.374.610 
Cong 201.699.688 1.086.374.610 

8. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành Tr 01/01/2020 Ttr 01/01/2019 
den 30/6/2020 den 30/6/20 19 

a. Tng lcri nhun k toán trirâc thué 6.022.129.776 15.563.126.369 
b. Các khoãn dièu chinh thng (+), giãm  (-) lqi nhun tinh thu 14.324.153.009 20.216.496.920 

- DIJu chinh tang ('các khoán chi phi không dwçrc khdu trz) 15.089.153.009 20.726.496.920 
- DiJu chinh giám (c6 tá, lcii nhun thtçc chia) (765.000.000) (510.000.000) KI 

c. Lqi nhun tinh thué thu nhp doanh nghip (a+b) 20.346.282.785 35.779.623.289 
d. Thue suat thue thu nhp doanh nghiçp hien hành 20% 20% 
e. Thud thu nhp doanh nghip phii np (c*d) 4.069.256.557 7.155.924.658 

9. 

I., 

Li c ban trên c phiu Tir 01/01/2020 Tir 01/01/2019 
den 3 0/6/2020 den 30/6/20 19 

- Lcii nhun sau thué thu nhp doanh nghip 1.952.873.219 8.407.201.711 
- Tth s trich qu khen thuông, phac lcii tm tInh/thc th (488.218.305) (2.101.800.428) 
- Lçii nhun hoc 1 phân b cho c dông si hthi c phieu ph thông 1.464.654.9 14 6.305.401.283 
- c6 phieu ph6 thông dang km hành binh quân trong k' 9.388.682 9.388.682 
- Ui cct ban tren ce phieu 156 672 
- s6 hrqng c phieu ph6 thông di,r kien duçc phát hành them 
- UI suy giâm trên ce phieu 156 672 

Theo Nghj quyet d3i hOi  ding ce dông thuäng niên nm 2020 s6 13fr4Q-DHCD ngày 27/6/2020, t l trich qu khen 
thu&ng, phüc Iqi là 25% lçii nhun sau thue ca näm tài chinh ket thüc ngày 3 1/12/2019. Cong ty dA tInh Iai  s6 tien trIch 
qu5 khen thu&ng, phic lqi tuclng irng cho k' ke toán tr ngày 01/01/2019 den ngày 30/6/2019. Theo dO lài ca bàn tren c6 
phieu k5 trirOc duçic trInh bay 1i là 672 deng/ce phieu (s6 d trInh bay k5' truàc là 609 dng/c6 phieu). 
Lqi nhu.n de tinh lAi ca b trên C6 phi6u cüa kS'  nay cüng dA tth di s6 ixOc tinh s trIch cho qu khen thtr&ng, phic lcii 
b.ng 25% lçii nht4n sau thu6 cUa nm 2020, tirclng (mg vOi t' l trich da thrçic phê duyt cho näm 2019. Vic tInh toán lâi 
cci bàn trên c6 phi6u vài ca s& nêu trén nh1m phic vi cho vic so sánh thông tin gilla hai k' do COng ty chtia cO k6 hoach 
trich qu khen thir&ng, phic lçii nAm 2020. 
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170.774.356.579 
239.991.796.425 

14.370.320.080 
129.995.051.694 
56.495.514.320 

225.251.620.471 
281330.710.949 
22.874.741.970 

303.066.399.042 
63.299.555.820 

611.627.039.098 895.823.028.252 

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Mus6B09a-DN 
S6 9-19 H Tüng Mu, Phir?ing Nguyn Thai Blnh, Ban hành theo Thông ttr s 200/20141TT-BTC 
Qun1, Tp H Chi Minh, Vit Nam ngày 22/12/2014 cCia B Tài chlnh 

10. Chi phi san xut klnh doanh theo yu t Tfr01/0112020 ThO1/01/2019 
dn 30/6/2020 dn 30/6/2019 

    

- Clii phi nguyôn 1iu, 4t 1iu 
- Chi phi nhãn cong 
- Chiph1khuhaotàisáncdjnh 
- Chi phi djch vi mua ngoài 
- Chi phi khác bang tièn 

Cong 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc luloAN MIJC TRINH BAY TRONG BC LUU CHUYEN TIEN T 
Thông tin b sung cho các khoãn phi tin t 
- Tin 1.i vay dA trá trong k5' không bao gm s6 tin ti ngày 30/6/2020 là 674.699.674 dng (ti ngày 01/01/2020 là 

1.118370.358 ding), là clii phi lii vay phát sinh trong kS'  nhtmg chtra thanh toán. Vi 4y, mt khoãn tièn tucnig urrig dA 
duqc diu chinh frén m1c thng giàm các khoàn phài trâ. 

- TiM thu lAi cho vay, c tCrc và lçri nhun dtrçic chia trong k5' không bao gm s6 tiM ti ngày 30/6/2020 là 3.722.899.780 
ding (ti ngày 01/01/2020 là 2.701.335.527 dMg), là lâi tiM gCri dr thu nhung chua nhn dtrçic. VI 4y, mt khoán tiên 
ttrang (mg dâ dtrçic diM chinh trén mic tang giám các khoán phâi thu. 

- c6 tfrc, lçmi nht4n dA trã cho chü sâ hflu trong k' khOng bao g6m s6 tiM ti ngày 3 0/6/2020 là 1.060.170.245 d6ng 
ngày 01/01/2020 là 1.156.844.145 dMg), là tiM c t(rc phãi trá nhung chtra thanh toán. VI 4y, mt khoãn tiM ttrcmg 
(xng dA dtrçic dièu chlnh trên mi1zc tAng giâm các khoán phãi trà. 

- 
thrc hin nghip vi di thuê tài chlnh vài s6 ti&n là 5.656.557.058 d&ig (kS' tnthc là 770.603.300 ding). 

VIII. NHtfl'G THONG TIN KHAC 
1. NhU'ng sy kiin phét sinh sau ngAy kt thüc kj' k toán 

Khong cO sr kiin tr9ng y&i nào xày ra sau ngày kt thüc k' k toán dôi hOi dtrçrc diM chinh hay cOng b6 frén Báo cáo tai 
chinh. 

2. Thông tin v các ben lien quan 
Danh sách các ben lien quan 
Ben lien quan 

 

Mi quan h 

 

- Tng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 
- Côngtyc6phMLilama 18.1 
- Ong NguyM Ngc DOng 

 

C6 dOng gop vn 
Cong ty lien két 
C dông gOp vn 

    

Trong ks', Cong ty âä có các giao dlch  chü yu vOi các ben lien quan nhu sau: Dan vj tinh: dMg 
Bánhàng T(m01/01/2020 T(m01/01/2019 

dEn 30/6/2020 dEn 30/6/20 19 
- Tng COng ty Lp may Vit Nam - CTCP 248.743.282.849 361.743.984.735 
- COngtycphnLilama 18.1 3.067.853.890 

Mua hang, dlch  vy Tr 01/01/2020 Tr01/0lt2019 
dEn 30/6/2020 dEn 30/6/20 19 

- Tng COng ty lAp may Vit Nam - CTCP 32.350.063.349 28.002.493.738 
- COngtyc6phMLilama18.1 22.381.558.146 112.498.208.669 

TAng/(Giãm) v6n gOp cüa chü s& hfl'u Tr 01/01/2020 T(m01/Ol/2019 
dEn 30/6/2020 dEn 30/6/2019 

- Ong NguyM Ngcc Dông (4250.000.000) 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Mus6BO9a-DN 
s8 9-19 H6 Tüng Mu, Phurng Nguyn Thai Binh, Ban hành theo Thông tii s6 200/2OI4iTT-BTC 
Qun 1,TpHChiMinhVitNam ngày 22/12/2014 cCia B Tài chInh 

2. Thông tin v các ben lien quan (tip theo) 
Trong k5', COng ty d5 cO các gino djch chü yu vói các ben lien quan nhu' sau: 
Tin hrong, thô lao Tfr 01/01/2020 

dn 30/6/2020 
Tr 01/01/2019 
dn 30/612019 

- Ti&n luang, thu lao Hi ding quàn frj, Ban kim soát và Ban Tng 
Giám d6c 

3.083.028.997 3.140.272.849 

S dLr chü yu vOl cOc ben lien quan ti ngày kt thüc k5' k toán nhu sau: Dcm vj tinh: c1ng 
Phãi thu ngn hn cüa khách hông 30/6,2020 01/01/2020 
- T6ng COng ty Lp may Vit Nam - CTCP 151.850.183.705 267.096.172.084 
- COng ty c phn Lilama 18.1 559.682.079 

Cong 152.409.865.784 267.096.172.084 

Trã trirOc cho nguOi ban ngn hn 30/6/2020 01/01/2020 
- Cong ty C6 phn Lilama 18.1 3.555.789.585 680.202.022 

Cong 3.555.789.585 680.202.022 

Phii thu kbãc ngn hn 30/6/2020 01/01/2020 
- T6ng COng ty lAp may Vit Nam - CTCP 6.663.783.842 2.009.050.49 1 
- Côngty C6 phn Lilama 18.1 318.164.475 

Cong 6.981.948.317 2.009.050.491 

K cuçrc, k qu5 dài hn 30/6/2020 01/01/2020 
- T6ng COng ty lAp may Vit Nam - CTCP 333.000.000 333.000.000 

CQng 333.000.000 333.000.000 

Phãi tn ngtrOi ban ngn hn 30/6/2020 01/01/2020 
- T6ng COng ty lAp may Vit Nam - CTCP 3.564.688.508 1.164.158.511 
- Côngtyc6plthiLi1ama 18.1 18.787.423.146 19.037.622.647 

Cong 22.352.111.654 20.201.781.158 

NgLrOi mua trã tin tnr&c ngn hn 30/6/2020 01/01/2020 
- T6ng COng ty LAp may Vit Nam - CTCP 103.614.861.838 63.876.166.624 

Cong 103.614.861.838 63.876.166.624 

3. Báocáobphn 
a) Theo ITnh v(rc kinh doanh 
Hoat dng san xu& kinh doanh chfnh cUa COng ty là xây dlng, gia cOng, ché too, 1p dt, sra cht1a thiét bj và cOng trinh 
cOng nghip. Trong kS',  hoat dng san xut kinh doanh khác chi chiém t tr9ng nhO trong t6ng doanh thu và két qua hot 
dng cüa COng ty. Theo do, thông tin tài chlnh trinh bay trôn bang can d61 ké toán t.i ngày 30/6/2020 và toàn bii) doanh 
thu, chi phf trmnh bay trên báo cáo két qua hoot dng san xut kinh doanh cho k' ké toán 6 tháng két thCic cing ngày là lien 
quan den hot dng kinh doanh chfnh. VI vy, COng ty xác djnh khOng cO sr khác bit ye linh vrc kinh doanh cho toàn b 
hoat dng cüa Cong ty. 

b) Thea khu v(rc dja lfl 
Nhm phic vi1i cOng tác quãn l', COng ty t6 chCrc theo döi các b phn kinh doanh dra trén khu virc  dja 1y bao g8m: Mien 
Bc, Mien Trung, Mien Nam và Tây Nguyen, Báo cáo b phn theo khu vrc dja 1 cho kS'  ké toán tr ngày 01/01/2020 den 
ngày 30/6/2020 nhu sau: 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 
s6 9-19 H lung Mu, Phu&ng Nguyn Thai Blnh, 
Qun 1, 1p H Chi Minh, Vit Nam 

Mu s B 09a - DN 
Ban hinh theo Thông tir s 200/20 14/T1'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B Tài ch1nh 

3.  Bio cáo b phn (tiEp tbeo) 
Doanh thu thun bin hang và cung cp djch vy 

- Khu vrc Min Nam 
- Khu vrc Mien Bc, Mien Trung và Tây Nguyen 

Tr01/01/2020 
c1n 30/6/2020 

Tr01/01/2019 
dn 30/6/2019 

433.929.287.234 
180.126.076.896 

443.636.959.080 
461.691.585.120 

Cong 614.055.364.130 905.328.544.200 

Gli vn hang bin Tfr01I01/2020 Tr01/01/2019 

- dn 30/6/2020 den 30/6/2019 
- Khu vrc Mien Nam 399.035.558.242 375.279.508.151 
- Khu vrc Mien Bc, Mien Trung và Tây Nguyen 169.884.502.042 465.945.515.399 

Cong 568.920.060.284 841.225.023.550 

Lçrinhun gpve bin bàngvà cung cep djch vy Tr01/01/2020 Tfr01/01/2019 
den 30/6/2020 den 30/6/2019 

- Khu vrc Mien Nam 34.893.728.992 68.357.450.929 
- Khu vrc Mien B.c, Mien Trung và Tây Nguyen 10241.574.854 (4253.930.279) 

Cong 45.135.303.846 64.103.520.650 

4.  Cong cy tãi chinh Dan vj tfnh: deng 
Tà1 san lài ch(nh 30/6/2020 01/01/2020 
- iien và cic khoin tirang dirang tien 27.077.160.204 68.105.213.964 
- DAu tir n.m giO den ngày dio h?n 153.107.242.693 153.217.483.583 
- Phài thu khách hang và phài thu khác 416.352.015.134 598.707.636.499 

Cong 596.536.418.03 1 820.030.334.046 

Cong np lài ch(nh 30/6/2020 01/01/2020 
- Phái trã nguri bàn và phãi trà khác 231.394339.421 232.252.347.629 
- Chi phi phâi trã 17.111.600.181 4.861.459.964 
- Các khoàn vay và nçi thuê tài chinh 828.959.489.402 1.044.794.782.051 

Cong 1.077.465.429.004 1.281.908.589.644 

Cong ty chtra dánh giá giá frj hqp l cüa tài san tài chInh và cong nq tài chfnh tai ngày két thüc k' ke tom do Thông til 
210/2009/TT-BTC yêu cu áp dung chun mrc Báo cáo tài chInh Qu6c te ye vic trInh bay Báo cáo tai chfnh và thuyet 
minh thông tin d6i vài cOng cii tai chfnh nhung kliOng dtra ra huàng dn tucmg thrcing cho vic dánh giá và gii nhn cOng 
ci tal chfnh bao gem cà áp dyng giá frj hcip l, nhâm phü hcrp vài chuen mirc Báo cáo tai chinh Qu6c té. - 

Ráiro lhj trw?rng 
Rüi ro thj tru&ng là rOi ro ma giá frj hçip 1 hoc các iueng tién trong tuclng lai cCta cong cy tài chInh sê bién dng theo 
nhong thay dei cüa giá thj trir&ng. Rüi ro thj trtrmg bao gem rüi ro ngoi t, rCii ro lai suet và rUi ro ye giá khác. 
Rüi ro ngogi t 
Riii ro ngo3i t là rüi ro ma giá tn hçnp 1 hoc cáo iueng tién trong tirang lai cüa cong ci tài chlnh sê bién dng theo 
nhtlng thay d6i cüa t5 giá h61 doái. Ngoi t cO rüi ro nay chu yéu là deng Do Ia M' (USD). COng ty quin l rüi ro ngoi 
t bang cách xem xét thi trir&ng hin hành và dir kién khi Cong ty 1p k hoch cho cáo giao djch trong tlrcnng lai bang 
ngoi t. Cong ty gum sat các rüi ro d6i v&i các tâi san và nq phãi trã tài chInh bang ngoi t. 
Ri ro 151 sudt 
Rüi ro lAi suet là rüi ro ma giá trj hqp 1 hoc cáo tueng tièn trong tirang lai cia mt cong ci tài chinh sê bién dng do 
thay dei lãi suAt thj tru?yng. Rüi ro ye thay dei lâi suet thj tnrmg cüa COng ty chü yéu lien quan den các khoãn ti&n gfri 
ngan hen, cáo khoin vay. 
Cong ty quán l rüi ro lãi suet bAng cách theo döi cht chë tinh hInh thj tnthng cO lien quan dé xác djnh các chfnh sách lAi 
suet hçip l' cO lcni cho cáo mic dich quãn l giâi han  rUi ro cia COng ty. COng ty không thrc hin phân tich d nhy d6i 
vO'i I.i suet vi rüi ro thay dei lAi suet ti ngày 1p báo cáo là khOng dáng ké. 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MusBO9a-DN 
s6 9-19 H Thng Mu, Phtrmg Nguyn Thai Blnh, Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Qun 1, Tp H ChI Mirth, Vit Nam ngay 22/12/20 14 cUa B Tài chinh 

4. Cong cy tài chlnh (tip theo) 
Rñiro v giá khác 
Rüi ro v giá khác là rüi ro ma giá trj hçip l hoc cáo lung tiM trong tuang lai cüa mt cong ciii tài chlnh s bin dng 
theo nhtthg thay dM cCia giá thj trurng ngoài thay d6i cCia lAi suit và giá hi doái. 

Rüi ro tin dung 
Rii ro tin ding xãy ra khi mt khách hang hoc d61 tác khOng dáp (mg dtrcic các nghTa vi trong hcip ding dn dn cáo thn 
that tài chlnh cho COng ty. Cong ty có chlnh sách tm dmg phu hcip và thu&ng xuyen theo doi tlnh hmnh de dánh giá xem 
Cong ty có chju rCii ro tin dung hay không. Cong ty không cO bt k$' rài ro tin ding trçng yu nào vài cáo khách hang hoc 
dM tác có liOn quan. 

Quán If nil ro thank khoãn 
Mzc dich quãn 1 rüi ro thanh khoãn nhm dam bào dU ngun v&i d dáp (mng các nghTa vi tài chInh hin tai  và trong 
ttrclng lai. Tinh thanh khoãn ciing dircic COng ty quàn l nhm dam báo müc phii tri gi0a Cong nçi d&n hn và tài san dn 
hn nmn a m(rc có th dirqc kim soát d& vài s6 von ma Cong ty tin rang có the to ra trong nm do. Chfnh sách cia 
Cong ty là theo dOi thu&ng xuyOn các yOu cu vO thanh khoãn hin ti và d kien trong tiiang lai nhm darn bào COng ty 
duy tn dü m(rc d phOng tiOn mt, các khoàn vay và dü vOn ma các chü sâ hUu cam ket gOp nhlm dáp üng các quy djnh 
vO tInh thanh khoãn ng&i hn và dài hen. 

Các bang dthi dày trinh bay chi tiOt các m(rc dáo hn theo hçip dOng cOn li d6i vài tai san tai chInh và cOng nq tài chinh 
phi phái sinh và thmi hn thanh toán nhtr da duçrc thOa thun. Các bang nay dirçic trInh bay dra trOn dOng tièn chua chiOt 
khAu cüa tai san tai chlnh và cOng nq tai chlnh tlnh theo ngày sam nMt ma Cong ty phãi trà. Vic trinh bay thông tin tai 
san tài chinh phi phái sinh là cen thiOt dO hiM thrçic 
dirçic quân 1 trOn ca sa cOng nçi và tâi san thuM. 

30/6/2020 

vic quán l rüi ro thanh khoàn cüa Cong ty khi tinh thanh khoãn 

Dir&i0lnäm Trên0lnãm TOng cong 
Tài san tài chink 594.259.231.664 2.27Z186.367 596.536.418.031 
- TiM và cáo khoãn tuang di.rcrng tiM 27.077.160.204 27.077.160.204 
- D&u tim nm gi1 dOn ngày dáo hn 153.107.242.693 153.107.242.693 
- Phài thu khách hang và phai thu khác 414.074.828.767 2.277.186.367 416.352.015.134 
Cong nçi tài chink 1.053.441.027. 956 24.024.401.048 1.07Z465.429.004 
- Pháitrãngithibánvapháitrãkhác 231.094.339.421 300.000.000 231.394.339.421 
- Chi phI phài trà 17.111.600.18 1 17.111.600.181 
- Cáo khoân vay và ncr thuO tài chInh 805.235.088.354 23.724.401.048 828.959.489.402 

01/0 1/2020 DinSiOl näm Trên 01 nm TOng cong 
Tài san tal chink 815.160.775.148 4.869.558. 898 820.030.334.046 
- TiM và các khoán tucrng dining tiOn 68.105.213.964 68.105.213.964 
- Du tin nmn gli1 dOn ngày dáo hn 153.217.483.583 153.217.483.583 
- Phài thu khách hang và phái thu khác 593.838.077.601 4.869.558.898 598.707.636.499 
Cong np tài ch(nh 1.252.033.304.247 29.8 75.285.397 1.281.908.589.644 
- Phâi trà ngu&i ban và phãi trà khác 231.952.347.629 300.000.000 232.252.347.629 
- Chiphlphàitra 4.861.459.964 4.861.459.964 
- Cáo khoàn vay và nq thuO tài chinh 1.015.219.496.654 29.575.285.397 1.044.794.782.051 

Ban TOng Giám dOe Cong ty tin tuOng rMg müc d tp trung rCri ro dOi vai vic trã nq là tMp. Cong ty cO khã nng thanh 
toán cáo khoán ncr  dOn hn tin dOng tiOn tin hot dng kinh doanh và tiOn thu tin các tai san tãi chInh dáo hen. 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 Mus6BO9a-DN 
S6 9-19 H Thng Mu, Phung Nguy&i Thai BInh, Ban hânh theo Thông ttr s 200/2014,TT-BTC 
Qun 1, Tp H Clii Minh, Vit Nam ngày 22/12/2014 cüa B Tài chinh 

5. Thông tin so sánh 
só du dAu kS'  trên bang can d& k toán dtrcrc 1y theo s 1iu trên báo cáo thi chfnh cho nni tài chfnh kt thuic ngày 
31/12/2019 dA duçic kim toán b&i Clii nhánh Cong ty TNI{H Deloitte Vit Nam. S lieu so sánh phn kt qua hoat dung 
san xut kinh doanh giü'a niên d và tlnh hlnh itru chuyn tièn t giQa niOn d thrqc 1y theo báo cáo tài chInh tir ngày 
01/01/2019 den ngày 30/6/2019 dä duçic soát xdt b&i Clii nhánh Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam. 

Tp He Chi Minh, ngày 12 tháng 8 nm 2020 
.2 NgirO'i 1p bieu 

Dinh Thj Thanh Hwing 
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