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TCT LAP MAY VN-CTCP CQNG HOA xA HQI CHU NGHA V1IT NAM 
CONG TY CP LILAMA 18 Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

So: 01/BCTN 2020 Tp HCM, ngày 07 tháng 4 nárn 2021 

BAO CÁO 
Thurông niên nani 2020 

Kin/i gü'i: UYBAN CHU'NG KFIOAN NIIA NUQC 

sO GIAO DICH CHUNG KIIOAN TP HO CIII MIN1I 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khdi qua!: 
- Ten giao djch: CONG TY CO PHAN LILAMA 18- (LILAMA 18 JSC) 

- Giity chüng nhn däng k3 doanh nghiep s& 0300390921 

- Vn diu 1: 93.886.820.000 dng 

- Vn du ttr cña chü sâ hu: 93.886.820.000 dng 

- Dia chi: S 9-19 1-Is Tüng Mu — P. Nguyn Thai BInh - Qun I - Tp H Chi Minh 

- S din thoai: 028.3 8298490 — 028.38217474 

- S fax: 028.382 10853 

- Website: www.1ilama18.com.vn  

- Ma c phiu: LM8 

- Qua trInh hmnh thành Va phát trin: 

•:• Vic thành lap: Cong ty c&phn Lilama 18 tin than là Xi nghip Lp may 8 ducrc thànli 1p 

thco Quyt djnh s6 66/BXD-TCCB ngày 06/4/1977 cüa BO Xây dirng; Ngày 21/01/1982 

duc d6i ten thành Xi nghip Lien hqp L&p may 18 thuc Lien hip các xl nghip Lain may 

(nay là Tiing cOng ty Lp may Vit Nam) theo Quyt dlnh  s6 98/BXD-TCCB cüa B Xây 

drng; Ngày 27/01/1993 thành 1p lai doanh nghip Nhà rnràc: Xl nghip Lp may s6 18 thco 

Quy& djnh s 005/BXD-TCLD cüa B Xây dmg; Ngày 02/01/1996 duçic cl6i ten doaith 

nghip Nha rnràc Xi nghip Lien hqp Lp may s6 18 thành Cong ty Lp may và Xây dirng 

s 18 theo Quy& djnh S6 05/BXD-TCLD cüa B Xây dirng; Ngày 11/12/2006 Cong ty Lp 
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flay và Xây d%mg s 18 duçic chuyôn thành Cong ty c phãn Lilama 18 thco Quyét dnh s 

I 673/QD-BXD cüa B Xây dirng; 

•:• Ra dyi tr näm 1977, Cong ty c phn Lilama 18 là mt trong nhCng thành viên mtnh cüa 

T&ig cong ty Lap may Vi@ Nam - CTCP. Sau hin 40 näm hInh thành và không ngmg phát 

trin, Lilama 18 dà to duçic mt ch dCrng vftng yang trong nghành Lap dt và gia cong ch 

t?o Thit bj ca khI & Vit Nam, duçvc các d6i tác trong và ngoài nuâc tin nhim qua b dày 

kinh nghim, vài uy tin và chat lucing cao sau hang bat  các cong trinh dA hoàn thanh trong 

các linh vic sau: Xây lap các Cong trinh cong nghip, &thng day tãi din, tram bin th din, 

Lap rap may móc thi& bj cho các Cong trmnh. San xut và mua ban 4t tir, dat den, quc han, 

oxy, phi tUng, c&u kién kim loai cho xây dmg. San xuat 4t lieu xây drng. Gia công, ch 

tao, lap dt, sira chcra thit bj nãng, thit bj chju áp h1rc (binh, b, bin, &thng ng chju áp 

lirc), thikbj ca, thit bj din, két cu thép phi tiêu chu.n; giàn khoan du khi, cung cap lap 

dit thit bj và bào tn thang may. Mua ban 4t tu, thit bj (ca, din, nhit lanh,  4t  lieu xay 

thrng, 4t lieu báo on, cách nhit) các day chuyn cong ngh. Tx vAn Mu tu xay drng các 

cong trinh dan diving, cong nghip, giao thông (cAu, dixing, bn cãng, san bay). TIiI nghim, 

hiu chinh h thong din, diu khin tr dng, kim tra mi h kim 1oii. DAu Ui xay dirng, 

kinh doanh ha t.ng dO thj, khu cOng nghip. Cho thuê nhà a, van phong. Kinh doanh bAt dng 

san. Kinh doanh 1Cr hành ni dja. Kinh doanh ca sr km trü du ljch: khách san  (khong hoat 

dng tai  tri sa); 

•. Chuyn d61 sà hitu cong ty: TCr ngây 04/01/2007 Cong ty Lap may và Xây dirng S6 18 chuyn 

sang hoat dng duài hInh thCrc cOng ty C6 phn, d6i ten thãnh Cong ty c6 phn Lilaina 18. 

(Theo giAy chüng nh.n dàng k kinh doanh s6 4103005862 ngày 04 tháng 01 näm 2007; s6 

0300390921 dang k thay d61 1.n thi:r 10 ngày 26 tháng 5 nam 2020); 

•:• Niêm y&: Ngày 05 tháng 11 nAm 2010 Cong ty nhn di.rcic Quy& djnh S6 237/2010/QD-

SGDHCM cüa Sà Giao djch Chirng khoan thành ph6 H6 Chi Minh v vic chap thun niêm 

y& c6 phiu; Ngày 15 tháng 11 nAm 2010 Cong ty chinh thCrc giao djch 8.050.000 c6 phiu 

tal Sci Giao djch Chng khoán thành ph6 H6 Chi Minh vài mA giao djch LM8. 

- Các sir kin khác: 

•:• Ngày 06 tháng 02 nàm 2010 tai  thành ph6 i-i6 ChI Minh, cong ty vinh dr don nhn chrng 

chi ISO 900 1:2008 do Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) cAp. D dat  dtrqc chcrng 

chi ISO 9001:2008 Lilama 18 dA xây drng và chuAn hOa h th6ng các quy trinh tác nghip 
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di.rçic thrc hin thng nhât trong toàn cong ty. Ben ctnh do, vlic kim soái. chit ch chtt 

hr(yng san phm djch vi, Lilama 18 không ngüng cái tin và nâng cao chit krng san phin 

djch vv, dáp crng nhu cAu ngày càng cao cOa khách hang, do hthng sij thOa man cüa khãch 

hang dôi vài san pharn djch vii, dáp crng dOng yCu câu v cãi tin cña ISO 900 1:2008. Sau 

khi nhn chCrng chi ISO 9001:2008 trong hoat dng quàn l chAt h.rçmg, Lilama 18 së tiëp [Uc 

ma rng phm vi áp ding h thng quãn 1 chAt 1iing sang các linh virc hoat dng khac. Tü 

d, Lilama 18 tto dng hjc d phát trin ngày câng lan mtnh và bn vtrng; 

. Cong ty c phân Lilama 18 dirçic Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) dánh giá Va 

cAp giAy chtrng nhn theo tiêu chuAn ISO900 1:2015 có hiu 1irc tr 06/3/2018 d&i nay; 

•:• Ngoài ra cOng ty can nhn duçic các chfrng clii: U; U2; S cüa t6 ch(rc I-Iip hi kS' sir c klii 

Boa KS'  (ASME) cAp ngày 26/10/20 10 và các chtrng chi nhu: NB; R cüa t chtrc National 

Board cap trong tháng 10 näm 2010. Các ch(rng chi nay là sir báo dam cho cOng vic: Gia 

công, ch t?o  thit bj c khI, sira ch&a thit bj và xuAt khAu thi& bj chju áp hrc cao; 

+ TiCu chuAn ISO9001-2008: 1-Ic thng quán I chAt luçing Chüng clii ISO9001: 2008 do 

Lloyds cAp cO hiu 1%rc ngày 06/02/2016 dn ngày 14/9/20 18; 

+ i'iCu chuAnISO9001-2015: I-Iê thông quán iS' chAt lirçmg dã dirçic LRQA lhái Lan dánh giá 

t& ngãy 12/01/2018 dn ngày 19/01/2018. K& qua dánh giá dã duçic LRQA chAp nhtn và dI 

cAp chrng nhn cho Lilama 18 tr ngày 23/01/2019 dn ngây 05/02/2022; 

•:• Tiêu chuAn ISO45001 H th6ng an toàn - Src kliOe ngh nghiêp do Tp doàn BSI cAp co 

hiu 1c tr ngày 25/06/20 19 dn ngày 24/06/2022; 

•• H thông quãn iS' mOi triiang theo tiêu chuAn ISO145001:2015 dä dirqc cap chtThg chi có 

hiu iictrngày 12/11/2018 c1nngày 11/11/2021; 

+ Tiêu cliuAn ASME: 

+) Ti nhà may ch t?o  Kt câu thép và Thit bj c khi: 

*) Ch&ng chi "U và U2" Ch tao  bn b ap içrc tai  nhà may vâ cong truang do I-1ip hi KS' 

six ca khI Hoa KS'  cAp có hiu hjc ngáy 30/08/2016 dn ngày 20/10/2019 và dii cAp Iai 

chüng chi Co hiu 1irc tir ngày 20/10/20 19 dn ngày 20/10/2022; 

*) ChCrng chi "S" Ch tao  và t hcip là hoi tai  nhà may và cong truang do F1ip hi KS'  six 

c khi I-ba KS'  cAp cO hiu 1irc ngày 30/08/20 16 dn ngày 20/10/20 19 vã dii cAp !ii chtrng 

chi CO hiu lirc t& ngày 20/10/20 19 dn ngày 20/10/2022; 

*) Chcrng clii "R" Scxa ch&a va thay tli các hang iiiic chju áp 1irc tai  nhã mziy vã cOng 
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tru?ng do National Board cap có hiu 1irc ngày 07/9/2016 dn ngày 20/10/20 19 và dä cp 

lai chüng chi có hiu 1irc tfr ngày 28/8/20 19 dn ngày 20/10/2022. 

+) Tii Xirâng Lilama 18-3: 

*) ChCrng chi "U và U2" Ch tio bn b ap lirc tii xuing và cong triirng do F1ip hi K5 su 

c khi I-ba K' c'ip cO hiu 1rc ngày 02/09/2016 dn ngày 02/09/2019 và dã cLip lti diCing 

clii có Iiiu lijc tCr ngày 03/9/2019 den ngày 02/09/2022; 

*) Chrng chi "S" Ché tio vâ. t hçip là hoi ti xu&ng và cong trung do Hip hi K su cci 

khi Hoa KS'  cp có hiu hc ngây 02/09/20 16 dn ngày 02/9/20 19 và dä ctp 1i chrng clii 

có hiu 1irc tr ngày 03/9/20 19 dn ngày 02/09/2022; 

*) ChCrng chi "R" SCra cha và thay th các hang rniic chju áp 1irc ti xuing và cong trLr&ng 

do National Board cp cO hiu 1irc ngày 09/9/20 16 dn ngày 02/9/20 19 dà Ca1) hti clung clii 

có hiu lijc tr ngày 30/8/20 19 dn ngày 02/09/2022. 

• COng ty c phAn Lilama 18 dã dircc cp churng chi: Gia cOng kt cu thép thco tiêu chuin 

Châu Au EN-1090 cO hiu lirc ttr ngày 09/09/2020 dn ngãy 15/04/2023; 

. COngty côphãn Lilama 18 dã duçic cp chCrng clii: Tiêu chuin han ISO-3834 có hiu Ic Ur 

ngày 21/05/2019 dn ngày 21/05/2022. 

2. Ngành ngIu và dja bàn kin!, doa,z!,: 

- Ngành nghi kinh doanh: Lap dt thit bj, gia cong ch tio và bão trI báo duug t1iit b. 

- Dja bàn kinh doanh: Các tinh thành trong cá nuâc. 

3. Thông tin v mo limit qudn trj, 16 cl,ác kim,!, doanlz và b5 may qua:: ly: 

- Mo hInh quãn trj: Cong ty c phAn Lilarna 18 thirc hin rnO hInh quati trj cCia nt cong 
ty dai  chüng niêrn yet churng khoán theo quy dinh cüa Lut doanh nghip và Luãt ch(mg khoãn 
bao gôrn: 

•. Di hi &ng c dOng cOng ty; 

•:• I-1i dng quán trj; 

• Ban kirn soát; 

•• Ban Lông giám doe; 

+ Các can b quán 1. 

- Ca cau bO may quán 1: Cong ty c phn Lilama 18 dn ngày 3 1/12/2020 grn: Bun 
Tong giám dOe; 07 phOng ban; 03 chi nhánh và 06 Di cong trmnh trirc thuc cii the nhu sau: 
+ Ban tng giám dOe; 

•. Phàng T chirc - I-Iành chInh; 

+ PhOng Kinh t - KS'  thut; 
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'. Phông Tài chInh - Kê Loan; 

•:• PhOng Cung Crng - Vt tu; 

•. PhOng Quãn 1 may; 

•:• Ban Quãn i chat luvng; 

•. Ban An toAn lao dng và phOng ch6ng cháy n6. 

+ Clii nhãnh ti VUng Tan; 

+ Chi nhánh tai Blnh Dwrng; 

•:• Chi nhanh tai Kiên Giang; 

+ 06 Dôi cong trinh trrc thuc. 

- Các cong ty con, cong ty lien kt: (Neu danh sách, dja chi, linh vtrc san xut kinh doanh 
chInh, von diêu l thi1rc gop, t' 1 s hüu cOa Cong ty tai các cong ty con, cong ty lien két). 

+) Danh sách các cOng ty con: KhOng 
+) Danh sách các cong ty lien kêt: 

Don vi NhIn )n 

Ten cong ty Dja chi Nghânh ngh kinh 
doanli 

V6n diu l 
T l sr 
htu cüa 

Lilatna 18 
TT 

COng ty cô 
phn Lilama 
1S.1 

s6 204-206 
durng Vu Tong 
Phan, phr?ng An 
Phü, Quãn 2, Tp 
Ho Chi Minh. 

Dich vi bâo tn, bào 
dung cac nhà may 
cong nghip. Ch6ng An 
mon kim loi. Bâo on 
thi& bj và cung cp 
djch viii giàn giáo. Xây 
dung các cong tnInh 
cOng nghip... ThI 
nghim, hiu chinh h 
thông din, diu khin 
tir dng, kim tra mi 
han kim lO?i. 

24.900.000 40,96% 

4. Djnlz Ii lro'ng phdt trial: 

- Các miic tiêu chü yu cüa Cong ty: Kiên trI thrc hin các mic tiêu chin hxcic giai 

doan 2017-202 1 dA thrcic Dai  hi dng c6 dông ththng niên các nAm 2017, 2018, 2019, 2020 

thông qua, dO là: 

•:• Muc tiêu tng quát: L!iy mi1c tiêu n dnh 1tni goc d phát trin cong ty; Tang clr1ng quãn 

trj doanh nghip d dtt duçic sr phát trin ben vCing. 

• Muc tiêu ci th: 

+) Muc Lieu thj tru?Yng, san phni: Duy tn thj tnrOng tniyn thing Gia cOng, ch tio; cung cttp 



djch vii Lp dt thit bj và bâo fri bâo duông thit bj là chü yêu, chü dng nghin cu và chi6m 

linh mit s thj tnr&ng mài v gia cong Thiét bj c khi xu& khu. 

+) Mic tiêu Tài chInh: Phát trién huy dng v6n C6 phn, dam bão m&c lqi nhun dt tái &iu t.r 

và phát trin, Co m61 quan h t6t vài cac t6 chCrc tin dmg trong và ngoài nuicc d darn báo thu 

xp dü v6n cho hot dng san xut kinh doanh và cOng tãc du tu phát trin. 

+) Mic tiêu con ngun: Con ngtthi luôn là chIa khóa cho mci cánh cCra phát trin va thành 

cOng. Do do, mic tiêu v con ngi.r1i ngoài dào tto quãn l, chuyên mon nghip vu cn phái 

giáo dc phãm chit, dao due trong kinh doanh, cO tam huyt vâ trung thành vài cong ty. 

+) Miic tiêu ye du thu: Thy dc dim ci th cüa tüng gOi thu ma dy mnh chin hrçic theo 

huàng ru th v giá, uu th v cong ngh, uu th v tâi chInh hay ru th v thuang hiu dA cO 

cüa doanh nghip. 

+) Sii diging hiu qua mi nguôn irc cüa cOng ty. 

+) Náng cao giá frj cüa cOng ty, dam bão quyn lçri cüa c6 dông cüng nhu thu nhlp cüa nguri 

lao dng trong cong ty ducic tang truing hang nArn. 

+) San phm cüa cOng ty luOn ducic khách hang tin tLrâng và tin nhim ngày càng cao. 

- Chin lLrçvc phát triên trung và dài hn. 

+) Tái câu trCic ngu6n l%rc phü hçip vri tirng giai doin phát tritn d dtt ducic niic tiôu d ra; 

+)Phát trin g&n lin vci quail trj rüi ro; 

+) Nghiên cCru các pht.rcing pháp huy dng v6n phü hqp vài thu cu v6n cho niic Lieu pIi 

trin tirng giai doan nhlm ca cu ngu6n v6n và sr dung v6n cO hiu qua; 

+) Nghiên cuu tirng buàc d mi rng linh viIc san xut kinh doanh, nghành ngh kinh doanh 

dtthi các hInh thCrc nhu lien doanh, hqp tác du tu thành 1p them cac chi nhánh t?i  các vüng 

min khác nhau dc bit là các tinh phIa Bc nhm tn dung cac lqi th ca s?i h tng nhu 

mlt bng, may moe thit bj, van phOng tam cOa các dir an ma cong ty dang th,1 c hin nh.in 

giám thiu chi phi du tu tang !çii nhun d thüc dy tAng trumg và phát trin. 

+) V thj tru1ng: Duy tn và phát huy hiu qua các thj trumg truyn th6ng nhtr din, xi mang, 

dAu khi, hOa ch&, các san phAm du vào khác. Trit d thc hin quan dirn: KhOng phân 

bit dr an lan hay nhO, thun Ii hay khO khAn, dan giãn hay phuc tap  rnin cO vic lam, cO 

doanh thu và cO lçii thun; 

+) ye san phám: Kién fri thrc hin các san ph.m th manh ctia Lilama 18, kim soát chat  ch 

cOng tác giao khoán san phm nhm tp trung nâng cao nAng sut và chat hrqng san phm, 
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giãm tiêu hao chi phi, tkg giá tn ham krçvng chat xám trong san phm ngày cang cao. Mnh 

dn dAu tu trang thit bj thi cong hin dii d thirc hin vic Gia cong. ch to san phm c1 

khI xut khu trng buàc tham gia chui san xut toàn cu. 

+) V tài chInh: Tuân thà nghiêm tüc các quy djnh hin hành cüa Pháp 1ut v cOng tác quãn 

l tài chInh, phát huy dông tin mt các hçTp 1, da dang hOa phuang an huy dng van: Bão 

lânh, tin chAp, th chAp tài san, ...; Kim soát cht chë chi phi san xuAt kinh doanh, clii phi 

du tu; phi hcrp dng b trong cong tác thi công, nghim thu, thu hi vn nhim ting vông 

quay ctng vn tfrng btràc giãm d&n mire v6n vay các t chirc tin diving dê tAng lçii nhuân cho 

côngty. 

+) V dAu thu: Luôn ton tr9ng các yêu c&u cUa khách hang, cüng Co nim tin vng chAc d6i 

vài khách hang thông qua vic thirc hin tOt các thAo thun gifla khách hang vói cong ty. T6i 

uu hóa các icr1 th v tht.nrng hiu, trInh d diu hãnh quãn l', nhà xixàng may moe thi& bj 

thi công, nguOn nhân lirc cO tay ngh cao va tim litre tài chInh hin cO vào qua trInh báo giá 

dAu thAu. Nm bAt xü 1' linh hott kjp thii vã chinh xác các thông tin lien quan dn cOng tác 

báo giá dAu thu dAm bAo dat  hiu qua triing thu cao nhAt. 

+) V nhãn 1c: Lam tOt cong tác 1p k hoach nguOn nhân lijc cho tirng giai doan, tirng di 

An; thirc hin tOt cong tác tuyn d%ing dào tao,  bO trI sir dung va dAi ng d61 vài tirng chire 

danh, vi tn, tirng nghành ngh, t&ng cong vic; phân ph61 thAnh quA lao dng phü hqp vâi 

cong sire dOng gop cOa mi thãnh vién trong qua trInh quAn l diu hành và san xuAt kinh 

doanh, nhm git chân cti ngU quAn 1 va lao dng giOi hiên cO dOng thyi thu hut duçrc nhiu 

hin tAi dn viii cong ty. Thirc hin nghiem tue vic khoAn sAn phAm tâi tO sAn xuAt nhin tOi 

da khA nAng sang tao  trong lao dng sAn xuAt cüa cAn b cong nhân viên, kIch thich tinli thAn 

lAm vic tich circ vA nâng cao tnmnh dO quãn l diu hành sAn xuAt cUa mci thành viên trong 

doanh nghip. 

- Các miic tiCu phAt trin bn vftng (môi tnräng, xA hOi  và  cong  dOng) vA chiiiing trInh 

chinh lien quan dn ngAn han và trung hn cüa Cong ty. 

+) Phn dAu d tr& thành mOt  trong nhitng cong ty thânh viên hang dAn cüa TOng cong ty LAp 

mAy Vit Nam - CTCP v: LAp dt thi& bj ccr và din; gia cong ch tao  tliit bj ca khi; BAo 

trI bAo dirng các nhA mAy và gia cOng ch tao  thi& bj ca khi xuAt khAu; 

+) Mang dn cho khách hang sir trân tr9ng cña tInh nghia bn be qua vic thrc hin nMng cam 

k& trong kinh doanh; 
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+) Ton tr9ng và hcip tác v,i d6i tác vài lieu chi dôi ben cung CO lçii; 

+) Chäm sOc và dáp Ung t& nht các nhu cu cüa khách hang; 

+) Trung thirc và gilt 1ii hCra vài khách hang và cong sir; 

+) Trách nhim, h trçi và ccii ma trong quan h vài dng nghip; 

+) Ly hiu qua cüa cong vic lthn thuàc do trong mi hoat dng; 

+) Lilama 18 cam k& cung cp djch vi gia cong. ch tao  1p dt san phin cht hrcmg t& nht 

thông qua vic dam bão quy trinh phü hqp, dáp crng tiêu chu.n cao và crng diing cOng ngh 

tiên tin d t?o  ra các san phiim cO th?ii gian sCr dung lâu dài; 

+) Lilama 18 thông qua vic luôn 1.ng nghe y' kin cCia khách hang, tang cixang nang 1irc quail 

trj cüa ban lành dao  và thCrc lam vic cüa cong nhân viCn, dy manh  m6i quan h chi&i 

hrçic vai khách hang d mang dn s1r phát trin mOt  each bn vltng cho cong ty, cho ngi.r1i 

lao dng và các C6 dong cüa cong ty. 

5. Các rüi ro: Nêu các rüi ro cO th ãnh humg dn hoat dng san xut kink doanh hoc 

d6i vài vic thrc hin các mic tiCu cüa cüa Cong ty, trong do cO rüi ro v inôi tnrang, thiCn 

tai, djch bnh, ...). 

a- Rüi ro v mt pháp 1utt: 

Là doanh nghip nhà nuàc chuyn sang hoat dng theo hmnh thCrc c6 ph.n, tra thành cong ty 

dai ch(ing va tin hành niêm yt trên Thj tni1ng Chtrng khoán tIp trung, mci hoat dng cüa 

cong ty chju sr diu tit cüa Lut doanh nghip, Lut chIrng khoán và thj tru1ng ch(rng 

khoán, Lut xay drng, Luât dAu tr, Lut dAt dai và các quy djnh lien quan dn dAt dai môi 

trtr&ng,.. .,vv. Trong tirng thyi kS'  các chinh sách cüa Nhà nuàc Co thay d6i lien quan dn 

ngành Xây - LAp nOi chung ciing nhu vic frin khai huàng dn các thay d6i ch d chink 

sách eüa các cd quan chCrc nAng không kjp thii du ánh huang dn hiu qua hot dng san 

xuAt kinh doanh cCia cong ty. 

b- Rüi ro dc thu nganh: 

Dc thu hoat dng cüa ngành Xây - LAp nOi chung là thii gian thi cOng kéo dài, vic 

nghim thu bàn giao ducic thrc hin tlrng phn theo giai dotn quy uàc. Hon nfta linh virc 

LAp dt thi& bj rAt phCrc tap,  diu kin lam vic ngoài tr,i chju sr tác dng ãnh huang cüa 

diu kiin  tr nhiên nhLr Ltp dat cac nhà may Nhit din, nhà may xi mäng, cac giàn khoan 

ngoài bin..., Ngành LAp may thrc hin phãi mAt chi phi cao và chju nhiu rüi ro link thank 

tr diu kin ti,r nhiên. Ben canh  dO, qua trInh thi cOng các cong trinh cOn phu thuOc nhi6u vAo 
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tin d cung cp thit bj cña chü du tu, vic bàn giao mt bang cüa drni v xáy dimg Ifirn káo 

giãn tin d cUa hçip dng cling nhu tAng chi phi cüa doanh nghiêp. 

Diu kin thi cong ngoài tthi, lap dt các thi& bj siêu trQng, siêu tru1ng, trén cao nén tiôin 

n nhiu nguy ci xy ra các tai nan  và sir c6 trong Lap dat. Là ngành dc thu có nhiu linh 

virc dôi hOi d chinh xác cao, CO tInh cht luu dng, dOc hal, nguy him. D hn ch cac rh 

ro trong thi công, cong ty quan tam dAc bit tài ch dO trang bj an toàn và báo hO lao dOng, 

dáp img dy dh các ch dO Bâo him xA hOi,  Bão him y t Bão him tht nghip. Cong ty 

thrc hin vic 1p dy dh cãc phuong an, bin pháp k9 thut an toàn truàc lhc trin khai thi 

cong. Dng th?ii t chCrc can giam sat k thut an toàn dÀy dii và th%rc hin t mang luài an 

toàn cO h th6ng nhâm giAm thiu dn mirc thap nMt v s!,r  c hoãc tai nin lao dOng xÀy ra 

khi thi cong. D hin ch ni ro trong qua trInh thi cong cong ty thc hin mua bão Iiim cho 

tüng cong trinh chng nhu tlrng xe may, thi& bj thi cong. 

Trên cci si cha tin dO thi cong cong trinh ciia tlmg cong trinh, cha tirng hcip dng nhn 

thÀu xay lap và mcxc dO trong yu cha tlrng cong trinh d lra chçn thai gian mua 4t Ui, 

nguyen lieu phic viii thi cOng theo thi gian do giá ca bin dng, han  ch ti da hang thn kho 

dr tnt chi thi Cong dài ngày, tAng cu&ng cong tác tit kim, han  ch t6i thi&i hao ht 4t UI, 

nguyen nhiCn lieu, tit kim chi phi vn chuyn. 

Th?ii gian quyt toán, thu hi vn các cong tnlnh xay - lap dA hoàn thành thtrevng bj kéo 

dài cling tác dOng  rt lan tai hiu san xuAt kinh doanh ciia cong ty. D giám bat nil ro nay, 

cOng ty thu&ng xuyên tliirc hin thi cong dung tin dO dam bâo cht hrçing các cong trinh, d%r 

an va don dc khách hang thanh toán dung han  di vài các hçip dng nhãn thÀu xây - lap dA 

hoAn thAnh. 

c- Rhi ro v iiij tnr1ng: 

Nuàc ta dI gia nhp t6 chirc thucing mai  Quc th WTO và tham gia F 1icp djnh d6i tác toAn 

din và tin bO xuyCn Thai BInh Duang (CPTPP) s tao ra nhiti Co hçi cüng nh,.r nhiu thách 

thtc ma Hip djnh nay tao  ra, dOi hOi ngành Lap may trong niiàc nâng cao nAng lirc canh 

tranh, phát trin phAi phh hcip vài tiêu chuÀn và thông 1 Qu6c tL 

Vic m& crã thj trung s tao  ra ap lrc canh  tranh gay g&t cho tt cà các doanh nghip 

hin dang hoat dOng trong linh V%iC Xay - Lap nói chung và ngành Lap may nOi riCng. Các 

doanh nghip cO v6n dÀu Ui nuàc ngoài vài tim lirc tài chmnh manh,  cong ngh phát trin va 

phucing pháp quãn l khoa h9c s là nhftng di thu canh  tranh thijc sr di vai các doanh 
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nghip trong niâc. 

d- Rüi ro môi triring: 

Các rüi ro môi tru?ng bAt khà kháng nhu dng dAt, thiên tai bao liit, hôa hoan, chin tranh, 

djch bnh... du ãnh huâng rAt nhiu dn hoat dng san xuAt kinh doanh cUa Cong ty nhu mr 

hông các cOng trinh, hing mic cOng trmnh, chm tin dO,  tang chi phi, gay thit hai  dn ch 

krcvng các cOng trmnh, hang miic cOng tr'mh dang thi cong. 

II. Tlnh hlnh hoit diig trong nàm 

1. Thth Iz1nh hoqi dj3ng san xut kinh doanh 

- K& qua hoat dng san xuAt kinh doanh trong nam: Näin 2020 là inOt  nAm dc bit khó 

khãn di vài các doanh nghip trong và ngoài nithc bj ãnh hi.rng nghiêm trong nhu djch bnh 

Covd 19, thiên tai khAc nghit, nhung vài mOt  djnh huàng kinh doanh dung dn va rO rang, cong 

ty d chü dng vuçit qua tr& ngi, gict v1tng duçic hiu qua hoat dng san xuAt kinh doanh, darn 

bão dü cOng an vic lam cüng nhu thu nhp cho gAn 3.400 ngtthi lao dng, c6 tCrc cho nhà du 

tu dung k hoach cüng nhix thirc hin t6t nghia vi vài Ngân sách nhà nixàc. Cu th, Tng doanh 

thu vuqt so vài k hoach là: 6,70%. Tuy nhiên vi djch bnh và các du an du giãm nén Doanh 

thu närn 2020 giãm han so vài närn 2019 là: 21,68%. Lçri nhun truâc thu giãm so vài näm 

2019 là 47,69%. Vii nguyen nhân chü yu nhu sau: 

Trong nAm 2020 do ánh hu&ig cUa di djch Covid 19 nCn các cong trinh, dr an thi cOng 

cüa cong ty bj giàm mnh nên doanh thu thuAn cling bj giãm manh  tuang crng 22,03% so vIi 

cling kS';  thlii gian thi cong bj giãn nên phát sinh tAng chi phi lam t' l giá v6n trCn doanh thu 

thuAn tang 1,36% so vi cling nAm 2019 dn dn Lçii nhun gp giãm cho nên Lçii nhun trtràc 

thu bj giám so vài cüng kS'  nAm 2019. 

- TInh hlnh thrc hin so vài k: So sánh kt qua dat  &rc trong nArn so vài các chi tiêu 

k hoach và các chi tiCu näm lin k. Phân tIch ci th nguyen nhân dn dn vic không 

datldativucrt các chi tiêu so vài k hoach và so vài nAm lin k. 

Dan vj: Triu dng 

Chi lieu 
Thuc hin 
näm 2019 

K hoach 
näm 2020 

Thuc hiên 
näm 2020 

So sánh (%) 

TH-2020/ 
TH-2019 

T112020/ 
KI-12020 

1- Tng doanh thu 1.762.265 1.293.388 1.380.057 78,31% 106,70% 

2- Lçri nhunthc 
hin trtràc thu 

25.388 12.934 13.280 52,30% 102,67% 
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Danh sách I3 llch  torn tat TI Thông tin 

Ong Ngô Quang D!nh 

- Giài tInh: 

- Ngay tháng nAm sinh: 

-Naisinh: 

- QuOc tjch 

- Trinh dO chuyên môn: 

- ChCrc vi cong tác tai  cong ty: 

- ChCrc vi cong tác tai tO chixc khác: 

- sO cO phiu s?i htru, t' 1 sâ hüu 

+ Dai diên phdn v6n nhà nwác 

± Ca nhán 

Nam 

29/07/1972 

Bc Giang 

Vit Nam 

K5 su cci khi ch tao may 

TOng giám dOe - Thãnh viên 1IDQT 

Không 

926.094 CP, chim 9,86% VDL 

751.094 CP, chiê'rn 8,000% VDL 

175.000 CP, chilm 1,866% VDL 

1 

Ong  Cao Nguyen Soái 

- (iiOi tInh: 

- Ngày tháng nim sinh: 

- Nai siiih: 

- QuOc tich 

- TrInh dO chuyén mOn: 

- Chüc vi cOng tác tai  cong ty: 

- Chirc v%i cong tác tai  tO chcrc khác: 

Narn 

15/02/1966 

VTnh Phüc 

Vit Nam 

K5 sr din 

PhO tOng giám dOc - 'I'hânh viên FIDQT 

Không 

2 

Näm 2020 T6ng doanh thu thrc hin giãm so vài thrc hin cüng kS'  näm 2019 là 

21,69% và tIng so vâi K hoch 2020 là: 6,70%. Lqi nhun tnrâc thud giárn so vâi thi,rc hitn 

cüng k5' nàm 2019 là 47,70% và tang so vài K hoch nAm 2020 là: 2,67%. 

Vi các nguyen nhãn chU yu nhu: Trong näm 2020 di djch bnh Covid 19p th 

giài bUng phát, giãn each xä hi th?yi gian dài, cong vic tai  các cong trInh d%r an bj siit giãrn và 

kéo dài thii gian hoàn thanh, cong tác phong ehng djch lam tAng chi phi, ãnh huông r& lan 

dn hiu qua san xut kinh doanh cüa cong ty. 

2. TJchá!cvdnhzânsr 

- Danh sách Ban diu hành: Danh sách, torn tat i ljth và t' l sâ bCtu c phAn co quyn 

biu quy& và cac chrng khoán khác do cong ty phát hành cüa Tng Giám doe, các PhO TOng 

giám dOe, K toán tru&ng và các can b quãn l khác. 

ii- 



- S c6 phiu s& hthi, t 1 si hru 23.05 9 CP, chirn 0,256% VDL 

3 Ong Phan Van Nani 

- Giâi tInh: 

- Ngay tháng narn sinh: 

- Ncii sinh: 

- Quc ticli 

- Trinh d chuyên inôn: 

- Chic vii cong tác ti cong ty: 

- Chüc vii cOng tác tai  t chirc khác: 

- S c phiu s& hitu, t' 1 sâ hüu 

Narn 

13/10/1964 

Ha Tinh 

Viêt Nam 

K sis cong ngh hAn 

Phó tng giárn dc 

Không 

4.224 CP, chim 0,045% VDL 

4 Ong Trn Van Tin 

- Gicn tinh: 

-Ngay thang narn sinh: 

- Nm sinh: 

- Quoc tch 
. .. 

- Trinh dç chuyen mon: 

- Chi.rc viii cong tac ti cong ty: 

- Chuc vi cong tac ti to chuc khac: 
- 

- So co phieu so huu, ty lç so huu 

Nam 

28/01/1967 

VTnh Phüc 

VietNam 

K5 su co khI chê tao may 

Phó tong giám dOc 

Không 

24.211 CP, chiêm 0,258% VDL 

5 Ong Nguyn Duy Lçii 

- Giâi tInh: 

-NgAy tháng näm sinh: 

- Noi sinh: 

- Quc tjch 

- Trinh d chuyén rnôn: 

- Chirc vi cong tác tai  cOng ty: 

- ChCrc vii cong tác ti t6 chtrc khác: 

- s6 c phiu si htIu, t' 1 si hiu 

Nam 

28/12/1972 

DA Nng 

Vit Nam 

K5 si.r nhit k thut va may 1nh 

PhO tong giám dc 

Chñ tjch I-IDQT Cl)' CP Lilama 18.1 

8.05 1 CP, chim 0,086% VDL 

6 Ong Nguyn Khäc Thàiih 

- Giài tInh: 

-NgAy thAng näm sinh: 

- Noi sinh: 

- Quc tich 

- Truth d chuyên inOn: 

Nam 

01/10/1973 

I-là N(i 

Viêt Nam 

K six co khI chê t?o may 
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- Chüc vii cong tác ti cOng ty: 

- Chrc vi cong tác tai  t chrc khác: 

- s6 c phiu sâ httu, t 1 sâ hilu 

Phó tng giám dc 

Khong 

11.080 CP, chini 0,118% VDL 

7 OngDMinhTrI 

- Giài tInh: 

-Ngày tháng näm sinh: 

- Nai sinli: 

- Quc tich: 

- TrInh d chuyên môn: 

- Chirc vi cong tác ti cong ty: 

- Chüc vv cong tác tai t chirc khác: 

- S c6 phiu si hüu, t' 1 so hthi: 

Nam 

07/12/1973 

Tp I-Is ChI Minh 

Viêt Nam 

K5 SI! CY kliI ché tto may 

PhO tng giárn dc 

KhOng 

106 CP, chirn 0,001% VDL 

8 Ong H Vn Toàn 

- GiOi tInh: 

-Ngay tháng nm sinh: 

- Noi sinli: 

- Quc tjch: 

- TrInh dO chuyên môn: 

- Chirc vit cOng tác ti cong ty: 

- ChOc viii cOng tác ti t chirc khác: 

- S c phiu sO hthi, lé sO hu 

Narn 

19/05/1972 

Quáng Narn 

Vit Nam 

KS su ca khI 

Phó tng giám dc 

Không 

8.083 CP, chim 0,086% VDL 

9 Ong Pham Mrnh Dirc 

- GiOi tmnh: 

-Ngày tháng närn sinh: 

- Noi sinh: 

- Quc tich 

- TrInh dO chuyên rnôn: 

- Chrc viii cong tác ti cOng ty: 

- ChOc vIi cong tác tai t chirc khác: 

- s6 c phiu sO hu, t' 1 sO hitu: 

Nani 

26/08/1987 

Narn Dinh 

Vit Nam 

CCr nhân Tâi chInh — K toãn 

K toáfl tniOng 

Không 

10.260 CP, chirn 0,019% VDL 

- Nhüng thay d6i trong ban diéu hành: Trong näin 2020 HOi dng quãn trj cOng ty có b 

nhim và min nhiin mOt  s nhân sir chCi ch& trong Ban diu hành ciii th nhtr sau: 

+) Min thim chtrc vii K toán tru&ng di vOl ông Trn Quc Toán k ti ngãy 22/02/2020; 
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+) B nbim chCrc viii K toán tri.r&ng dôi vâi ông Phtm Mnh D(rc k tCr ngày 22/02/2020; 

+) Min nhim chirc vt Tng giam dc di vâi ông TrAn S QuS'nh k r ngày 05/03/2020; 

+) 13 nhim chüc vu Tng giárn dc di vâi ông NgO Quang Djnh k tr ngày 05/03/2020; 

+) Min nhim chirc vu Phó TGD di vâi ông Dinh Dtrc Tr9ng k tCr ngãy 16/09/2020; 

+) B6 nhim chrc vii Phó tong giám d6c dôi vi ông fl Van Toàn k tr ngây 16/11/2020. 

- So lucing can b, nhân viên. TOm tt chmnh sách và thay di trong chInh sách di vOl 

ngu&i lao dng. 

+) Tlnh hinh lao dng: s6 lao dng dn ngày 31/12/2020 

IT Din giãi Näm 2019 Näm 2020 Tang - giám 

1 Lao dng ph thông 580 837 +44,31% 

2 Cong nhân k thut 2.481 1.974 -20,43% 

3 Trungcp 19 17 -10.52% 

4 Caodng 15 15 - 

5 Dai h9c 406 380 -6,40% 

6 Trén diii hoc 07 7 - 

Tng cong 3.508 3.230 -7,92% 

+) ChInh sách nguOi lao dng: 

• Thu nhp bInh quân cUa ngtthi lao dng: 

Din giái Näni 2019 Nàrn 2020 giãrn 

Tng s Lao dng bmnh quán 3.805 3.350 -11,95% 

p binh quãn (nghin dng/ngu&i/tháng) 10.881 11.087 1,89% 

• Thu nhp blnh quân cüa ngu&i lao dng nain 2020 thU 11.087 nghIn dng/ng/tháng tang hon 

nãm tnrOc 1,89%. 

• Cong ty dä áp dung quy ch tin krcTng d thirc hin chinh sách trá ltroiig cho ngtrOi lao 

dng dra vào sr dóng gop cüa ngithi lao dng di vOi cong ty, khuyn khich ngi.thi lao dng 

nâng cao näng suAt lao dng nhim dern 1i thu nhp ngày càng cao hon. Vic clii trá lucing cho 

nguii lao dng dOng th&i gian quy djnh mi tháng trã luong I k' vào th?ii gian tr ngãy 5 dn 

ngây 10 cüa tháng tip theo. 

Các chInli sách b sung tiôn hong nhân djp l& tét, thirOng thi dua lao dng san xut, tin 

an ca cho ngi.r&i lao dng dirc cong ty t1c hin dy dü nh&m khuyn khich ngui lao dng yen 

tam cOng tác. 
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• Các ch d v chmnh sách v Báo him xä hi, Bão him y t, Bão him tht nghip &rçlc 

cong ty thirc hin dUng theo quy dnh cUa pháp 1ut. Các trang thi& bj an toàn và bão ho lao dng 

cUng nhu dào tao  huorng dn v an toàn lao dng duçic cong ty dáp üng dy dU cho ngu&i lao 

ding. 

3. Tin!, !,lnh diu 1u tlnh kink th(rc !zi?n cdc dr dii 

a) Các khoãn du tir Ion: Nhm dáp üng nhu cAu san xu& kinh doanh näm 2020 Va 
chiên krçvc phát triên ccia Lilama 18 nhüng näm tiêp thco. Trong nãm 2020, Dai  hi d6ng c6 
dông thuing niên nãm 2020 d phê duyt tong müc dâu tu xây drng ca bàn và mua sm may 
móc, thiêt bj thi cong là: 50.000.000.000 dông. Trong näm 2020 Cong ty dA thirc hin vic du 
tu mua sAm may móc thiêt bj thi cOng là: 3.008.000.000 dông, dat  6,02%. 

b) Các cong ty con, cOng ty lien kit: (TOm tAt v hoat dng và tinh hInh tài chinh cUa 

cac cong ty con, cong ty lien k&). 

bi) Cong ty con: Không có cOng ty con 

b2) Cong ty lien kit: Cong ty cO 01 cOng ty lien k&: 

Tom tAt hoat dng và tInh hInh tài chInh cUa Cong ty c6 phn Lilama 18.1: Cong ty c 

phAn Lilama 18.1 hoat dng vài nghanh ngh: Djch viii bào tn, bão during các nhà may cong 

nghip. Ch6ng An mOn kim 1oii. Bão on thi& bj và cung cp djch vi1i giãn gião. Xây dirng cac 

cong trinh cOng nghip... ThI nghim, hiu chlnh he thng din, diu khién t dng, kim tra 

mi han kim loii. Thai gian hoat dung bAt du tr 04/09/20 15, chuyn thành cong ty lien k& tir 

31/12/2017. TInh hInh tài chInh cUa Lilama 18.1: 

Dan vi: NghIn dn 
Chi tiêu NAm 2019 NAm 2020 % tAng giâm 

T6ng giá trj tài san 112.958.656 70.302.915 -37,76% 

Doanhthuthuâfl 172.298.441 102.018.589 -40,78% 

Lcri nhun tir hoat ctng kinh doanh 18.3 15.222 3.969.286 -78,32% 

Lçvi nhun khác -71.309 -65.490 8,16% 

Li nhun trtxc thud 18.243.912 3.903.796 -78,60% 

Loi nhuâri sau thus 14.492.360 3.303.195 -77.20% 

T' I i nhuin tn'i c tue 15% 6% -60,00% 
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4. flit!, Iii,:!: tài c/tIn/i 

a) i'Inh hInh tài chInh: 

Don VI:  Ngãn t1ing 

Clii tiêu Nãm 2019 Näm 2020 % tang giãni 
T6nggiátrj tãi san 1.914.750.621 1.576.730.869 -17,65% 

Doanh thu thuin 1.741.086.576 1.357.560.471 -22,02% 

Lçi nhun tir hott dng kinh doanh 16.572.458 5.478.517 -66,94% 

Lcyinhuânkhác 8.815.465 7.801.811 -11,50Yo 

Lçii nhun tri.ràc thus 25 .387.923 13.280.328 -47,69% 

Lçii nhun sau thud 14.405.553 5.926.709 -58,85% 

1's' lê 1çi nhuin trã c t(rc 3% 7% 133,33% 

- Các chi tiêu khác: TUy theo dc dim riêng cüa ngành, cüa cong ty d lam rO kêt qua 
ho?t dng kinh doanh trong hai näm gân nhât. 

b) Các chi tiêu tài chunh chü yu: 

Clii tiêu Näm 2019 Nãni 2020 Chi chü 

1. Chi lieu ye' khá nàng thanh loan 

+ H s thanh toán ngn han: 

Tài san ngAn h?n/Nc1  ngAn htn 

-F He s thanh toán nhanh: 

Tãi san ngiii han - 1-Tang tn kho 

1,05 

0,52 

1,05 

0,46 

Nqngtnhn 

2. ChiiiCu v cucôu vdn 

+ 1-Ic s Nçi/Tng tài san 

+ FI s NçilV6n chü sâ hthi 

85,30 

5,8 

8 1,55 

4,42 

3. Chi lieu v iláng lc hog! dc3ng 

-F- VOng quay hang thn kho: 
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Giá vn hang bánlHàng tOn kho bInh quail 

Doanh thu thuân/Tng tài san 

1,92 

0,91 

1,59 

0,86 

4. Chi tiêu v khá nãng sinh l&i 

+ I-1 sO Lçii nhun sau thuê/Doanh thu thuin 0,63 0,43 

+ 1-Ic s Lçii nhun sau thu&V6n chi sâ hUu 3,92 2,04 

+ i-ic so Lqi nhun sau thuê/Tng tài san 0,57 0,37 

+ 1-1 s Lqi nhumn tr hoat dng kinh 0,95 0,40 
doanh!Doanh thu thuãn 

5. Co ciu c6 dông, thay a'6i vim dimu 1w cüa cl,ü so' I,ãu 

a) C phn: Tng s6 c6 phn và 1oui c6 phin dang km hành, s hrçing c phumn c1iuyii 

nhucmg tr do và s lucing c ph.n bj hn ch chuyn nhucing theo (IUY  djnh pháp 1utt, Diii 

1 cong ty hay cam kát cüa ngu?ii so h&u. 

Tng s6 luvng c phiEu dang km hành: 9.3 88.682 c phiu 

+ c6 phiu ph6 thông: 9.3 88.682 c phiu 

+ C phiêu uu dãi, khác: KhOng 

+ C phiutir do chuyn nhuqng: 9.388.682 c phiêu 

+ C6 phku han  ch chuyn nhisçmg: KhOng 

Mnh giá cô phiêu: 10.000 dng/c6 phiu. 

b) Co cLu c dông: Co cu c dOng phân theo các tiêu chI t' 1ç sO hiru (c dOng iOn, 

c dông nhô); c dOng t chOc Va ci dông Ca nhân; c dông trong nuOc vã c6 dông nuOc 

ngoài, c dông nhà flU(YC vâ các cô dông khác. 

Thông tin chung ye co câu c dông tai thô'i diin c1it ngày 24-03-2021 

'IT Loai hinh co dong 
So krong 
Co dong 

S c phiêu 
so huu 

1'' lê sO 
huu (%) 

I Trong nirOc 1.085 9.223.015 98,24% 

1 NhàrnrOc 01 3.379.925 36,00% 

2 I-Ii dng quán trj, Ban Tng giám 
dOc, Ban kiêm soát, Ké toán tnrOng, 
Ngi.r&i phi trách quán tr Cong ty. 

14 429.3 36 4,57% 

3 Cánhân 1.050 5.400.583 57,53% 
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4 T6chrc 20 13.171 0,140% 

II Nuàcngoài 17 165.667 1,76% 

1 Ca nhãn 10 22.481 0,24% 

2 Tóchcrc 07 143.186 1,52% 

Tóng cong. 1.102 9.388.682 100,00% 

c) TInh hinh thay dôi von dAu tu cüa chCi s& hiTru: Không 

d) Giao dlch  c phiu qu: Không có giao djch. 

e) Các ching khoán khác: Không. 

6. Bdo cáo tdc dj)izg lien quail dan môi trwông và xd Ii3i cüa cong ly 

6.1. Tác dng len mOi trtthng: Không 

6.2. Quán 1 ngun nguyen 4t lieu: 
a) Tng h.rcrng nguyen 4t 1iu &rçic scr d%ing d san xuAt va dóng gOi các san phrn và 

djch vi chinh cüa t6 chCrc trong näm: Là doanh nghip cung cp djch vi Xây - Lp nên vic 

dánh giá v luçrng nguyen 1iu không &rçic dy dii và cii th vi tinh chit san ph.m mang tinh 

dc thu va theo yêu cu ciia cliii dAu ti.r d6i vâi ti'rng san phAm. 

b) Báo cáo ti 1 phAn tram nguyen 4t lieu duçic tái ch duçic sCr ding d san xut san 

phAm và djch v151 chinh ciia t6 chCrc: Nguyen 4t lieu tái ch d6i vyi san phm cci khI chii yu 

là ph 1iu, ph thai và doanh nghip không có cci s& d tái ch ma chii yu thanh 1 ph 1iu. 

6.3. Tiêu thi nang hrcing: 

a) NAng lucing tiêu th trijc tip và gián tip: Khong xác djnh duçic ci thL 

b) Nang krqng ti& kkin &rçlc thông qua các sang kin sCr dung näng luqng hiu qua: 

Không 

c) Các báo cáo sang kin ti& kim nang luqng: Không 

6.4. Tiêu thii nuâc: 

a) Ngun cung cp n!thc va hrcmg nuc sCr ding: Thy theo vi trI tirng cong trinh, d%r an 

ti các dja phucing có cong trinh Xây - Lip. 

b) T 1 phn tram và t6ng lucmg nuâc tái ch va tái sr diing: Không xác djnh dirçic. 

6.5. Tuân thu pháp luât v báo v môi tnthng: 

a) s6 In bj xCr phat vi phim do không tuãn thu lut pháp và các quy dinh v môi 

tnthng: Không. 

b) Tng s tin do bj x(r pht vi phim do khOng tuân thu !ut pháp vã các quy djnh v 
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môi tnr&ig: Không 

6.6. ChInh sách lion quan dn ngtr?ii lao dng: 

a) Si li.rçing lao dng, müc hrcTng trung binh d6i vâi ngix?ii lao dng: 

s6 luqng lao dng binh quân trong nAm là: 3.3 50 ngufi; Thu nhp binh quâii 11.087 

d6ng/nguii/thang. 

b) Chinh sách lao dng nhim dam bão strc khOe, an toàn và phüc li cüa ngu?ii lao 

dông: Dam bão diu kiin lam vic an toãn và lành m?nh  cho ngtr?i lao dng, ngàn ngüa tai 

n?n, chn thwmg và bnh tat. Dam bão sr tuân thu các quy djnh v an bàn v sinh lao 

dng hin hành cüa ChInh phü Vit Nam và các T6 chlrc quc t, èac nhà tài trq. 

c) Hoat dng dào to ngutIi lao dng 

- s6 gRi dào to trung binh rn& näm, theo nhân viên và theo phân ba1  nhân viên: Do 

tInh chlit da dung các ngành ngh và cong vic cüa nhiu loai nhân vien nen cong ty có các 

hiràng nhu dào tao tai ch r các cong trInh cOng nhu thuO djch vit dào tio tai  doanh nghip 

và gui di dào tao  chlrng chi cho nhân viOn. 

- Các chwmg trinh phát trin k nAng và hçc tp liOn tiic d M trçi ngui lao dng dam 

bão cO vic lam và phát trin sir nghip: Giãm thiu, trong khã näng hcip ly, nguyen nhân 

cUa các m6i nguy liim tim tang d6i vâi nguii lao dng; Cung clip các bin pháp phông 

ngra và bão v, bao gm thay di, thay th hoc loai trir các diu kin hoc chltt dOc  hti; 

Dào tao ngu1i lao dng và Co bin pháp khuyn khIch phO hçip d ngu?ii lao dng sIr d%ing 

và tuãn thu các thu tiic, quy trinh v v sinh an toàn lao d)ng va thi& bj bào hO lao dng; 

Lp tài lieu v báo cáo tai ntn, bnh tt và sir Co ngh nghip; Slip xp, tO ch(rc vic phOng 

ngIra khlin clip, sn sang 1mg phO tai  nciri lam vic. 

6.7. Báo cáo liOn quan dn trách nhim dOi vài cong dOng dja phuong: 

Xác djnh và dánh giá nhitng rUi ro và tác dng tim tang dOi vâi si1r an toàn cOa cong 

dOng bj ãnh hrncng do hoat dng du tu, san xu&t, kinh doanh cüa doanh nghip. 

Thông báo cho cong dOng bj ânh hu1mg v nh0ng mOi nguy him tim tang dáng k 

theo cách phü hcip. Thông tin thIch hcrp v khá näng và các hoat dng 1mg phO khlin clip, 

nguOn lirc va trách nhim 1mg phó phãi duc Cong bO cho cong ding bj ánh hu1mg. 

6.8. Báo cáo liOn quan dn hoat dng thj trumg vOn xanh theo hi.ràng dn cüa UBCKNN: 

Cong ty dang nghiên clru d tim c ch thIch hcip liOn quan dn thj tru?Yng vOn xanh. 
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III. Báo cáo Va dánh giá cüa Ban Tong Giám dôc (Ban Clam dc báo cáo vá (lãnh 

giá ye tmnh hmnh mç1 mt cüa Cong ty) 

Báo cáo và dánh giá cüa Ban Tong Giárn dc ti thiu phái bao grn các ni dung sau: 

1. Ddnh gid kit qua /zoit d5ng san xut kink doanh 

- Phân tIch tng quan v hoit dng cüa cong ty so vài k hoacb/dir tmnh và cic k& qua 

hoat dng san xut kinh doanh truâc day. Tnning hcip kt qua san xu& kinh doanh không dat 

k hoach thi nêu rö nguyen nhán và trách nhim cüa Ban Giám dc d6i vâi vic khong hoàn 

thânh k hoach san xut kinh doanh (nu co). 

Dan vj tInh: Triu dng 

Clii tiêu 
Thuc liiên 
nàm 2019 

K hoach 
näm 2020 

Thuc hiên 
nim 2020 

So sánh (%) 

1H2020/ 
TI-I2019 

1H2020/ 
KH2020 

1- T&ig doanh thu 1.762.265 1.293.388 1.380.057 78,31% 106,70% 

2- LN TH tnràc thuô 25.388 12.934 13.280 52,30% 102,67% 

Näm 2020 con rAt nhiu khó khàn d61 vài các doanh nghip trong nuâc, dc bit tinh 

hmnh djch bnh Covid 19 lam ãnh htrông nghiêm trQng dn mci hoat dng san xuAt kinh doanh 

d6i vài các doanh nghip nói chung và dM vâi Lilama 18 nói ring. Tuy nhien vói mt djnh 

lnrâng kinh doanh dñng dn và rO rang, cOng ty da vtrçt qua các tth ngi gi dcrc k& qua 

hoat dOng,  san xuAt kinh doanh, dam bão dü cong An vic lam và thu nhp cho g.n 3.600 

ngu&i lao dng, thirc hin t& nghia vi ngân sách nhà nuàc, di,r kin chia C6 tirc cho C6 (lOng 

khoâng 7%/VDL. Trong nAm 2020 T6ng doanh thu giãm so vài cüng k) là 21,69%, nlumg 

tAng so vâi k hoach là 6,7%. Lçii nhun tri.ràc thus giám so vâi cüng k5' là: 47,70°A vI tang 

so vài k hoach là: 2,67%. Vâi các nguyen nhân chti yu sau: 

Trong nAm 2020 do ãnh hu&ng cüa dai  djch covid 19 nén các cOng trinh, du ui thi cong ccta 

cong ty bj giãm minh, gian th&i gian thi cOng dn dn Doanh thu thun bj giám Va phát siiih 

clii phi lam t) l giá v6n tang cho nén Lqi nhun gp giám cii th& Doanh thu thun nAm 2020 

giãm so vài cüng k nm 2019 là: 22,03% tucrng áng giãm 383,526 t' d6ng; T' l giá v6n 

hang bAn nAm 2020 tAng so vài nAm 2019 là: 1,36% tuclng irng tang 18,429 t' d6ng. Li nhun 

gOp nAm 2020 giàm so vài cUng k' nAm 2019 là: 36,79% tucrng ing giám 45,757 t d6ng. Tr 

các nguyen nhân chü yu trén dn dn Lm nhun truàc thu giãm 47,7% so vài cüng ks'. 
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2. Tin!, /iin/i tài c/il,,!, 

a) TInh hInh tài san 

Phân tich tmnh hInh tài san, bin dng tmnh hInh tài san (phân tich, dãnh giá hiu qua sü 

thing (ài san và nçi phãi thu qua htn ánh huông dn kt qua hoi1 dng kinli doanh). 

Don VI:  triU dn 

Chitiêu s . 
cuoi nam dâu näm 

Chênh 1tch 

Giá trj % 

A- TA! SAN NGAN 1.352.985 1.678.130 -325.145 -19,37% 

1- Tiên và các khoàn Urong throng tiên 4.573 68.105 -63.532 -93,28% 

2- Các khoán du trTC ng&n han 149.896 153.217 -3.321 -2,16% 

3- Các khoân phài thu ngn han 424.707 606.437 -18 1.730 -29,96% 

4- Flàng ton kho 764.378 843.844 -79.466 -9,42% 

5- Tài san ngan hn khác 9.431 6.5 27 2.904 44,49% 

B- TA! SAN DAI H1N 223.745 236.620 -12.875 -5,44% 

1- Các khoán phãi thu dài han  khác 2.270 4.870 -2.600 -53,39% 

2- Tài san cô djnh 154.539 180.653 -26.114 -14,45% 

3- Tài san dâ dang dài hin 453 453 - - 

4- Du tu tài chinh dài hn 10.200 10.200 - - 

5- Tài san dài han  khác 56.283 40.444 15.839 39,16% 

TONG CONG  TA! SAN 1.576.730 1.914.750 -338.020 -17,65% 

- Tng tài san cu6i nãm so vài du giám 17,65% tuang .rng giám 33 8,02 t &ing chü 

yu là do tang giám mt s tài san theo chi ti& CII th nhu sau: Tin và các khoãn thong 

throng tin giárn 93,28% throng trng giám 63,52 t' ding; Khoán phái thu khách hang giãm 

29,96% ttrcmg rng giãm 181,73 t' dông do giám doanh thu so vài cüng ks'; Khoàn tài san 

dài han  tang 39,16% Urong 1rng tang 15,89 t dng do phân b cong ci1 diing cii và chi phi 

thuê dt lam lan trai tam  d phiic vii thi cOng tang. 

b) TInh hInh nçi phãi Ira 

Don vj: 1riu dii 

Chi Lieu 
So 
. 

cuoi narn 
So 

dau narn 

Chênh lêch 

Gm trl % 

A- NQ' PHAI TRA 1.285.850 1.624.231 -338.38 1 -20,83% 
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1- Ncr ngAn hn 1.264.904 1.588.178 -323.274 -20,35% 

2- Ncr dài hn 20.946 36.053 -15.107 -41,90% 

290.880 290.519 361 0,12% B- VON CHU S1 HfYtJ 

1-V6nchüsrhttu 290.880 290.519 361 0,12% 

TONG CQNG NGUON VON 1.576.730 1.914.750 -338.020 -17,65% 

- Ncr phái trã cüa cong ty cu6i näm giãrn 338,02 t dng ttrang 1rng giãm 17,65% chü yu 

do giàm theo chi ti& sau: Nq ng&i han  giãm 323,27 t dng tlrang rng giám 20,83% chU yu 

do vay và ncr thué tài chinh ng&i hn giãm; Ncr dâi hin giám 15,10 t dng tucrng (mg giãrn 

4 1,90%. 

- Ca cu ncr  phãi trà và ngun vn chü s& hüu so vâi nAm tnrâc ci th& H s6 ncr phài 

tra/vn chü s& hilu nAm 2019 là 5,59 lAn näm nay h s6 ncr phãi trã/vn chü sr hflu näm nay 

là 4,42 lAn h s nay th hin chiu huàng t6t cüa doanh nghip. Khoãn vay ncr  ngn hn va 

ncr thuê tài chmnh tai  các t6 chüc tin dung nm nay là: 763,67 t dng chim 59,39% trong 

tng ncr phãi trá, vài doanh thu hoat dng SXKD nãrn 2020 dat  1.357,56 t dng day cthig là 

mt chi tiêu tài chInh khOng duqc t6t. Tuy nhiên so vOi näm 2019 thI khoãn nay có gilIn dáng 

k (nin 2019 là 1.0 15,22 t5 chim 62,35% trong tng ncr phãi trá). Vi 4y d giâm thiu rüi 

ro do phâi phv thuc và ngun vim vay tr các Ngãn hang cong ty cAn phãi tIch circ han nfra 

trong Cong tác thu hi vim; tip tVc  tich lily b6 sung them nguim v6n chü s?r httu duài hinh 

th(rc tIch lily mt phAn lçri nhun d dAu tim phát trin, 4n ding trit d các nguim vim khac 

nhix (mg trixàc khách hang, phát hãnh them chüng khoán (c phiu ph thông, c6 phiu i.ru 

dui,...) nhAm dam bão an toàn và chü dng nguim vim han cho vic 6n djnh và phát trim san 

xuât kinh doanh cña cong ty. 

- H s6 thanh toán ncr  ngn  han  (khâ näng thanh toán hin hành) cüa cOng ty näm nay 

1,05 lAn tucrng duang vài nAm 2019 (näm 2019 là 1,05 lAn), chi tiCu nay cho thuiy m(mc d an 

toàn din vài hot d(ng cüa cong ty tuang din 6n djnh. Hin nay các khoân ncr cüa cOng tyluôn 

duçrc thanh toán diing k' han. 

- H s6 lqi nhun sau thu trên/ v6n chü s?r httu närn 2020 là 2,04% giãrn han so vài nitn 

2019 (nArn 2019 là 3,92%). Do các nguyen nhân nhu äà giãi trinh ?i các phAn trCn. 

- Trong nm 2020, cong ty khOng có cãc khoán ncr  phâi trã xu nào. 

3. Nhüng cãi tin v co cãu tá cl,ãc, c/il,:!: sack, qudn lj. 

- Cong ty tip tic hoàn thin ca cAu t6 ch(ic nhis: Dào t?o,  tuy&i ding, tao  nguôn nhân 
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lirc dii d b nhim các vj trI quân 1 b phn tir th di san xut dn các phOng ban chuyên 

mon nghip vi tai  van phong cong ty. 

- Tip t111c duy trI, b sung hoàn thin, cp nhit và nâng cp h thng ISO d pliiic vi tt 

cho quãn l, diu hành san xut. 

4. K I:o,cI: ph at 1rin trolig twong Iai 

a- Cong ty d ra các giãi pháp ci th dé thrc hin cac m1ic tiêu chci yu cng i,lrn 1Ic 

hin chin luçic phát trin trung và dài han  là: 

- Giài pháp thj tru?ing: Duy trI và phát huy hiu qua các thj tnthng truyn thong nhu: 

Din, xi mäng, du khI, hóa chit, giy,. ..vv. Tn di,ing lçii th v Ca sâ h tng dä du tu nhu 

nhà a, mt bang may móc thi công, van phông lam vic các dir an Lilama 18 dang thijc 

hin a khu vrc phia Bc d phát trién các thj tru?lng lan cn nharn giãm thiéu chi phi, tang 

lçri nhun cho cong ty. 

- Giãi pháp san ph.m: Kiên trI thirc hin các san phm th math ciia Lilama 18, kiém soát 

tót cong tác giao khoán nhm tp trung nâng cao näng sut và cht hrqng san phin, giàm 

tiêu hao chi phi, giá trj ham lucing chat xám trong san phm ngày cang tang cao. Diiy manli 

vic trién khai ch tao  các san phm xut khu cho Kocks, Schade, Daniel, Redecain; tham 

gia 1p dt cac là hoi 3 00Mw, 600Mw ciia các nhà may din chy than. 

- Giài pháp tài chInh: Tuân thQ nghiêm tiic các quy djnli pháp lut hin hãnh ye quãn l 

tài chinh doanh nghip, quãn l dông tien mt each hcip l, da dang hóa phucing an huy dng 

v6n, kim soát chat chê chi phi san xut, chi phi dan tu. Phii hcrp dng.b kjp thii tir t chüe 

thi công, nghim thu thu hi vn nham nt ngân qua trmnh chu chuyén vn, giãm thiCu sr phi 

thuc vào vn vay nh&m tang !çli nhun, nghiên cCru xem xét k lurng diCu kin th!rc tién 

cüa doanli nghip ccing nliix rihu câu sti ding vin d dra ra các giái pháp huy dng vn phii 

hop. 

- Giãi pháp du thau: Luôn ton tr9ng các yeu can ciia khách hang, ciing c6 nim tin vitng 

chic di vâi khách hang thông qua vic thirc hin các thóa thu.n gila Lilama 18 vài khách 

hang. Ti uu hôa các li the trinh d quãn 1 và diu hành, iihà xuâng, may moe thiCt bj thi 

công, ngun nhân lrc và tim l!rc  tài chinh vao qua trinh báo giá dan thAu. Duy trI m6i quan 

h htru hão vai các khách hang truyCn theng, nm bt và xü l linh hoat chinh xác, kip  th?ii 

các thông tin lien quan dn cong tác báo giá dan than nhâm dam báo hiu qua tnUng thau cao 

nMt. 
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- Giãi pháp ngun nhân lirc: Lam t6t cong tác 1p k hoch ngun nhân lc cho tirng giai 

doin, trng dr an, cong tác tuyn ding, quy hoach, dào tao, b6 trI sir dung và ch d) däi ng 

d61 vài tirng chCrc danh, tirng nghành ngh, tirng cOng vic; phan ph6i thành qua lao dng 

phü hçrp vài cong sire (lOng gop cüa mi thành viên trong qua trinh san xut, nhm gi& chân 

di ngii quãn 1 và san xut giOi hin cO dng thri thu hut duçic nhiu hin tài dn vài cong 

ty. Bang phuong phãp khoán san phm tài tn t san xuAt nhm ti da khá hang lao d(Ing 

sang to cüa can b cong nhân viên; kich thich tinh than lam vic tIch crc và nâng cao trmnh 

d quan 1 và diu hành san xut cüa mci thành viên trong doanh nghip. 

b- CAn cir vào kt qua dA dit duc trong nhUng näm vira qua, v(ii th!rc lrc Iiin CO cila 

cOng ty k& hcip vài vic xem xét và dánh giâ mt cách then trcng các yêu t6 thun lçri khO 

khAn sap tôi. COng ty dA xây dmg k hoach mt s6 chi tiêu chü yu trong nAm 2021 nhu sau: 

Ti' Chi tiêu Dvt K hoach nAm 2021 

1 Doanh thu Dng 1.306.321.000.000 

2 Lçii nhun truàc thu D6ng 13.063.000.000 

3 Np Ngân sách Dng 53.044.000.000 

4 Du tu XDCB & mua sam MMTB thi cOng Dng 15.000.090.000 

5 Thu nhp blnh quân (dng/ngithi/tháng) Dng 11.110.000 

6 T 1 chia c tire
- 

% 7%-10% 

5. (iài Irl iii: cüa Bun Gid,,, dác dii voij kicn kiim loan: KhOng Co 

6. Bdo cdo dan!: gid lien quan din Inich nl,iêm ye nun 1ruô7:g và xii /:i ciia cong ly 

a. Dánh giá lien quan d&i các chi tiêu môi trung (tiêu tlui iiuc, nAng krcing, phát thai...). 

h. Dánh giá lien quan dn van d ngir1i lao dng: COng ty luôn quan tarn dn rnôi tnring 

lam vic an toàn: Dánh giá an toàn lao dng djnh ks'; V quan h lao dng bàn thành vic 

trin khai thtrc hin các yêu cu mài theo thay d6i cüa nhà ni.rirc v lao dng: Hi nghj Ngu?ii 

lao dng nãm 2021; ThOa uàc lao dng tp the sira di, b sung nAm 2020, h th6ng thang 

bang lucmg mài áp d!ing  tr 01/01/2020. V phüc icy1 và thu nhp thuing xuyên tien hành vic 

xét nâng lining nang bc cho di ngü gián tiep và thi nâng hrcmg nâng bc cho ngtr1i lao 

dng trirc tiCp theo kS' h?n quy djnh cüa nhi iiti(rc. 

c. Dánh giá lien quan d&i trách nhim cua doanh nghip di vài cong dng dja phirmg. 
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IV. DInh giá cüa Hi dông quän tr! v ho4t dng cüa Cong ty 

1. Dan/i giá cüa Hi dông quill trj ye cic iii1 I:oçit d5ng cia ('iiig ii', frolig do Co daii/i 

giá lien quan den inc/i nh,inz inôi 1rwing và xii /i5i. 

Cong ty dA xây dirng thrçic b may diu hành san xut tr Ban tng giám dc dn các t 

di san xut, phói hcip t chiic hoat dng int each dng b, nAng (1ng. nhp nhâng, linh 

hoat và hiu qua. Chü trong giãi quyét mQi vtràng mc ti các dr an nhtr ngu6n nhân l,rc, 

4t tu may móc thit bj thi cOng, nguyen nhiên 4t lieu, ngun tài chinh. Tuyt d6i không 

d khách hang, d6i tác và chü du tu kin nghj, phàn nan. Djnh k5' hang qu Hi dng quãn 

trj du phi hcip vâi Ban t6ng giám d6c t chrc các bui giao ban trçrc tiêp vâi các tnrong 

phO phông ban cong ty, thu tru&ng các dan vj san xut, nhm dánh giá tlnh hlnh san xut 

kinh doanh trong qu, nhüng tn tai  và giãi pháp khc phiic. Trên ca sr dé d ra cac niiic 

lieu, nhim vii và cac giãi pháp thire hin cho k tip theo. 

2.Ddnh giá cüa Hjii dEng quiiu: trj i' hoal d(mg cüa Ban Giá,n dc cong (p 

Ban tng giám dc thirc hiii thing chirc HAng quán 1 diu hành trong ini ho?t dng sñn 

xuAt kinh doanh cüa cong ty, thc hin nghiêm chlnh các nghj quyt cüa Dai hi dng c 

dOng cüng nhu cüa Hi dng quãn tn. NAm 2020 t1irc hin vuçit mCrc mt s chi tiCu k 

hoich dA duçic Dai  hi dng thtr?ing niên nAm 2020 d ra, chp hAnh t6t các quy djnh v 

quãn 1 tài chInh, nhân 1irc, vt Ui may moe thi cong cüng nhu các quy djnh kháe cöa pháp 

Lut. Dam bão cong An vic lam và thu nhp cho ngu&i lao dng trong toàn cong ty cüng 

nhu dam bão dLrçlc ci tue cho các C6 dông (c6 tue nAm 2020 d,r kin chi trA 7% tang 140% 

so vâi k hoach nAm 2020 và së thanh toán cho các c6 dông dung th&i h?n  theo quy djnh 

sau khi ducic Dti hi d6ng c6 dOng thuing niên nAm 2021 thông qua) và thc hin t6t nghia 

viii vii Ngân sách nhà nuàc. 

3. Cdc keA  hogch, djnh hsthng cüa Hi dng quiin Irj 

Kiên tn thijc hin cite mvc  tiCu chin luçic cUa cong ty giai domn 20 17-2021 cIA thrçic Di 

hi d6ng c6 dông thm.r?xng niên näm 2017 tai  nhirn k5' 3 (2017-2021) vA Dai  hi c6 dông 

thuing niên cite näm 2018, 2019, 2020 thông qua. Tuân thu dung vit dÀy dü cite quy djnh 

pháp lut hin hành, thirc hin dung chüc nAng nhim vii và quyn hmn cüa Hi d6ng quãn 

trj theo diu l cüa cong ty cüng nhu thirc hin nghiêm chinh cite Nghj quy& cüa dmi hi 

d6ng c6 dông. 
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Chun b t6t cong tác nhân sir, ké ho?ch san xut kinh doanh và các cOng tác khác cho 

näm 2021 d trInh Di hi dng c dông thu?mg niên näm 2021. Nhrn djnh htràng phát 

trin n dlnh,  bn v&ng và lâu dài cho Cong ty. 

V. Quãn tr! cong ty 

1. H3i dông quãn fri 

a) Thành viên Va c cu cüa 1-1i dng quán trj: 

Cong ty có 05 thãnh viên 1-1i dng quãn trj. Trong dO: Thành viên 1-Ii (long quãu trj 

chuyôn trách không diu hành: 02 thành viên là ông Lê Qu6c An chü tjch I-1i dng quàn trj 

va ông Trn S Qu'nh PhO chU tjch 1-Ii dng quãn trj; Thãnh viên kiêrn diu hànli gm 02 

thânh viên: ông Ngô Quang Djnh kiêm T6ng giám d& và ông Cao Nguyen Soái kiCm PliO 

tng giárn d&; Thành viên quãn trj không diu hành gin 01 thành viCn: Ong Nguyn 

Phucrng Anh. 

Thành viên Hi dng quán trj dc ltp: Ch.ra cO. 

Danh sách thành viCn I-lOi dng quàn trj và d?i  din sâ hthi c phiu nhu sau: 

IT 1-19 va ten Chcrc danh So CP T) 1 SH Gui thu 

1 Lê Quôc An Chü tjch 1.635.564 17,42% ChuyCn trách 

Dcii dinphn vn NN 1.502.189 16,000% 

Cánhân 133.3 75 1,420% 

2 Trn S5 QuS'nh P chü tjch 1.15 1.559 12,265% ChuyCn trách 

Dgi din p/ian vo'n NN 1.126.642 12,000% 

Ca n/ian 24.917 0,265% 

3 Ngô Quang Djnh Thành viên 926.094 9,863% KiCm '1'ng giám d& 

Dgi din ha vn NN 751.094 8,000% 

C'ánhdn 175.000 1,863% 

4 Cao Nguyen Soái Thành viCn 23.059 0,245% KiCm P tOng giám 
dôc 

5 Nguyn Phucing Anh Thành viên 4.6 69 0,049% Không diu hành 

b) Các tiu ban thuOc Hi dng quán trj: Chua thành 1p các tiu ban 

c) Hott dng cta Hci dng quán trj: dánh giá hot dng cüa 1-Ii dng quán trj, nCu 

Cu th s luvng các cuc h9p Hôi dng quãn trj, ni dung vã két qua cüa cãc cuc hçp. 

IIDQT thtx?ng xuyCn duy trI cong tác giám sat hot dng cüa Ban Tng giárn d6c và cac 
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b phn quán l cüa cong ty nhâm dam báo mi hoat dç5ng cüa cong ty duçic an toàn, tuãn 

thu dung pháp lut, trin khai thirc hin theo dung ni dung các nghj quy& cüa Dti hi &ng 

c6 dông và HDQT. Ngoài ra HDQT con chü trong cong tác quán l rüi ro, trin khai diig 

th&i vic chu.n hOa các quy trinh, quy ch diu hành cüa T6ng giam dc trong hoat dng 

san xuât kinh doanh và các linh vrc hoat dông khác cüa cong ty. C6  gang phát hin vá khac 

phc các mt cOn hin ch, tao dà cho phát trin bn vtThg, nhm dam bão hài hOa lcii ich 

giita tp th, nhà nuàc, ngu&i lao dng, nhà dAu Ur cüng nhtr d,i tác vâ khácli hang. 

NAm 2020, HDQT cong ty dA thc hin tót vai trO quàn I và giám sat toàn din cac niu 

hoat dng san xuAt kinh doanh cüa cong ty. HDQT cüng dim ra các djnh hung dung dan, 

các giái pháp phü hqp và kip thai d chi dao  hoat dng SXKD, dng thii dam bão tInli iiidi 

bach và  tao  diu kiin thun iqi d c dông, ngui lao dng và các c quan quãn l cO Ui 

thirc hin t& duçic chCrc nAng giám sat, kim tra kim soát, cii th& 

+ Hoãn thành, np và cong b6 thông tin dung th&i han:  Báo cáo tài chinh näm 2019 dA 

ducic kim toán; Báo cáo thu?ing niên nàm 2019; Báo cáo tài chmnh qu 1 näm 2020; Báo 

cáo tài chInh 6 tháng du nAm 2020 dA duqc soát xét; Báo cáo tài chInh qu 3 näm 2020; 

Báo cáo tài chinh qu 4 näm 2020 và Báo cáo tài chInh nãin 2020 dA dirçic kim toán. 

+ Dã chi dao  sat sao cong tác chu.n bj và t chcrc thành cong Dai  hi dMg c6 dông tlnthng 

niên näm 2020 vào ngày 27/06/2020. 

+ 1-Ii dng quán tn và Ban diu hành cOng ty dä CO sr ph6i hcip chat ch trong vic quail 

l và diu hành hoat dng cüa cOng ty theo dung quy dlnh  cüa Phap lut, ch d chinli sáeh 

cüa Nhà nirrc, than thi dung diu l, các quy ch& quy djnh ni bO cüa cong ty và báni sat 

ni dung nghj quy& cüa Dai hOi dng c dOng. 

+ DOn d6c thuc hin k hoach SXKD nAm 2020 và két qua là cOng ty dä hoàii thinh vtrçlt k 

hoach mt s6 chi tiêu nhu: Doanh thu; Lçii nhun tnrâc thus; thirc hin nghia vii Ngán sack 

nAm 2020 ma Di hOi  dng c dông thix?ing niên nAm 2020 thông qua. Tuy nhiôn v chi Lieu: 

Lcii nhun sau thuê không dat  nhu k' vng bi l do: nAm 2020 bj ãnh hung ccia diii djch 

Covid 19 nén doaith thu bj siit giãm, các cOng trinh thi cOng bj gin tin d lam tang clii phi 

mAt khác Cong ty phái ap ding vic tinh thud thu nhp doanh nghip thco Nghj djnh 

68/20201ND-CP cüa ChInh phil "Quy djnh v quãn 1 thu d61 vài danh nghiçp cO giao djch 

lien kt". Do dO Thud thu nhp doanh nghip phãi np vn cOn khá cao. 

Trong nàm 2020, Hi ding quãn fri cong ty dA tin hành 29 phiên hp thring kS'  và thco 
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vii vic (da phát hành 51 Nghj quyt và 20 Quy& djnh) nhirn thra ra djnh lurng phát trin 

cong ty, chi do vic thirc hin k hoch SXKD, cong tác du tu và các int hot dng, quân 

1 khác cUa cong ty; trin khai các ni dung cüa Nghi quy& Diii hi dng c dông. Các cuc 

hop cüa Hi dng quãn trj du tuân thU dUng quy djnh cUa Lust  và Diau 1 COng ty. 

Các nghj quy& và quy& djnh cUa I-1i dng quán trj trong nãm 2020 cii th nlur sau: 

S Ngh quyt/ 
Quyt djHh 

Ngày Ni dung 
T9 I 
thông 

NGH! 
QUYET 

I 1771NQ-HDQT 13/01/2020 

Thông qua chO tnrang thijc hin các hçip dng, giao djch 

giiia cong ty vài the DN Va nguri CO liOn quan Va üy quyn 

cho Tng giánl dc quyt k' kt các hçrp dng giao dlch. 
100% 

2 178/NQ-HDQT 31/01/2020 
Thông qua chO tnrang b6 nhirn phó phOng Tài chinh - 

toán. 
100% 

3 1 79/NQ-HDQT 18/02/2020 
PhO duyt Ngày dang k' cu6i thug và dir kin ngày Di hi 

c doug. 
100% 

4 1 80fNQ-HDQT 18/02/2020 
Thông qua chO trtrang b nhim phó phông 'F elu:rc - 1-Iành 

chInh. 
100% 

5 I8IINQ-HDQT 19/02/2020 
Thay di ngtrôi di din phn vn tii Cong ty c phan 

Lilama 18.1 
100% 

6 182/NQ-1-IDQT 19/02/2020 

Thông qua chO triwng b nhirn, inin nhiin can b phOng 

ban và các dan vj trirc thuçc nhLr Trtr&ng phOng, nhã may, 

di cong trInh. 

100% 

7 1 84/NQ-HDQT 20/02/2020 
PhO duyt min nhim và b nhim ch(rc viii K toán trtrông 

cOngty. 

100% 

8 1 86/NQ-HDQT 28/02/2020 
PhO duyt Min nhirn và B6 nhim ch(rc vi Tng giam uoc 

cOng ty và B nhim 'ai Phó tng giám dc cong ty. 
100% 

9 187/NQ-1-IDQT 28/02/2020 
PhO duyt chrc danh Phó chO tjch HDQT di vi ô Trn S5 

QuS'nh. 
100% 

10 188/NQ-HDQT 28/02/2020 

Thông qua vic diu chinh ngithi din phn vn cia 

T&g cong ty t?i  cOng ty c phAn lilama 18, phO duyt vice 

phân cOng nhim vu cOa tCrng thành viOn Hi dng quãn tr. 
100% 

11 192/NQ-HDQT 28/02/2020 
PhO duyt chO trtwng mua thit b thi cong may chan ton 

thOy hrc. 100% 

12 1931NQ-I-IDQT 09/03/2020 
PhO duyt k hoch Dti hi dng c6 dông thtxrng niOn nãm 

2020. 100% 
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13 1 95/NQ-1IDQi' 09/03/2020 PM duyt can b di cong tác ,wàc ngoãi 
100% 

14 196/NQ-HDQT 09/03/2020 

Thông qua các ni dung chun bj tham drc Di hi dng cô 

dông tluthng niên näm 2020 tti cong ty c phn Lilama 
18.1 

100% 

15 197/NQ-HDQT 09/03/2020 
Thng n1it cM tnrcing thãnh Ip Ban kini toán ni b và 

giãi th Di cong trInh s 9. 
100% 

16 1 98/NQ-HDQT 09/03/2020 

Thông qua vic hoàn thin Quy ch6 hot dng và quan h 

gi&a HDQT vài Tng giám dc, Dng ' ông Nguyn Duy 

Lçii Phó TGD Cty lam chuyên trách Cliii tjch IJDQT tii 

Lilama 18.1 

100% 

17 1 99/NQ-1-IDQT 20/03/2020 

PM duyt ban hành Quy ch hoat dng và quan IIII gita 

HDQT vâi Tng giám dc và PM c1uyt Hi dng thin 

djnh närn 2020. 
100% 

18 202/N Q-1-IDQT 2 5/03/2020 
Thông qua chii trLrang kin toân t ch0c nhtn si,r tii XNLM 

18-2. 
100% 

19 203/NQ-1-IDQT 25/03/2020 
Phê duy& thành Ip  l3an kiin toán ni b vã B nhiern 

Tnrâng ban kim toán ni b di vài Ong Trn Quc Toàn. 
100% 

20 206/NQ-HDQT 07/04/2020 
Thay di k hoach t chrc Dal  hi c dong thirng niên 

näm 2020. 
100% 

21 207/NQ-HDQT 07/04/2020 
Thông qua chii trwlng sCra di, b6 sung quy ch giao khoán 

và quy cljnh quãn l' sir diing xe 0 to. 
100% 

22 2081NQ-FIDQT 07/04/2020 Phê duyt Quyt toán tng qu5 tin hrcrng näin 2019. 100% 

23 209/NQ-UDQT 24/04/2020 
PM duyt ban hành Quy ch quàn l tài chInli và Thông qua 

sCra di mt s6 quy chá, quy djnh ciia cong ty. 
100% 

24 211 /NQ-1-IDQT 05/05/2020 
PM duyt cliii tnrang thanh ly TSCD vã thành Ip  1-ID thanh 

l ,. 
100% 

25 216/NQ-HDQT 18/05/2020 
Phé duyt Ngay däng k' cui ciing và di kicu ngay va ual 

dim t ch(rc Di hOi  c dOng thu&ng niOn nãm 2020. 
100% 

26 21 7/NQ-HDQT 28/05/2020 

Thông qua k hoach t ch&c va cac ni dung chInh tai Dai 

hi C6 dông thtrmg niên näm 2020 Cong ty CP Ch tao 

Giàn khoan DAu khI. 

100% 

27 21 8/NQ-HDQT 28/05/2020 
Thông qua Thux ngO v6 "Thành viôn 1-IDQT là thành viOn 

dc Ip". 
I 00Yo 

28 219/NQ-1-IDQT 01/06/2020 
PM duyt T6ng dr toãn thi cOng và k gOi tliAu Ip dt 2 tO 

hal. 

100% 
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29 220/NQ-I-IDQT 08/06/2020 
Thông qua ni dung Báo cáo trinh Di hi CD thixnig nién 

2020. 
100% 

30 232fNQ-HDQT 25/06/2020 
Thông qua chC, truang b nhini Iai  can b phông ban cong 

ty. 
100% 

3 233/NQ-HDQT 25/06/2020 
Thông qua chO trLrng stra di, b sung ban hãnh quy djnh 

cách trinh bay soan  tháo van ban côa cong ty. 
100% 

32 2341NQ-HDQT 25/06/2020 
Phé duyt chü truoig thanh 1 TS vã Thânh lIp 1Ii dng 

thanh iç. 
100% 

33 236/NQ-1-IDQT 0 1/07/2020 
Phé duyt chü tnrcing kin toàn ca cu và nhãn sr Phong - 

Ban Cty. 
100% 

34 237/NQ-1-IDQT 0 1/07/2020 
Phê duyt 1xa chçn Cong ty kim toán Báo cáo tái chInh 

näm 2020. 
100% 

35 238/NQ-UDQT 0 1/07/2020 
Phé duyt cong tác thoái v6n tai  Cty CP Ch tto Giàn 

khoandukhI. 
100% 

36 239/NQ-1-IDQT 08/07/2020 
Phé duy vic phân cong nhirn vit thành viOn F1i dng 

quãntrj. 
100% 

37 241/NQ-UDQT 08/07/2020 
Phô duyet  plurorng an xãy dirng tng qu5' tin ltiorng nám 

2020. 100% 

38 242/NQ-HDQT 08/07/2020 
Phé duyt clii trâ c tcrc näin 2019. 

100% 

39 243/NQ-1-IDQT 08/07/2020 
Thông qua chct trtrng scra di, b sung, ban hành quy ch 

phân cap, phân cong chcrc näng nhim vi tai  Cong ty. 
100% 

40 244/NQ-HDQT 14/07/2020 
Thông qua chü trLrng kiin toàn t chirc nhn sr t?i  XNLM 

18-3. 
100% 

41 245/NQ-HDQT 05/08/2020 Phê duyt chñ trung thanh I tài san. 
100% 

42 247/NQ-HDQT 10/08/2020 
Phô duyt giá d thoái vn tai  Cty CP Ch tao  Giân khoan 

Diu 11i. 
100% 

43 248/NQ-FIDQT 10/08/2020 Phô duyt mrc hrog chuyôn trách cüa 1-lii &ng quãn trj. 
100% 

44 249/NQ-1-IDQT 18/08/2020 
Thông qua chü trwrng nhãn sr Trtr&ng BKS t?i  Cty CP 

Lilama 18.1 
100% 

45 250/NQ-HDQT 24/08/2020 
Thông qua chü trLrng b nhim can bO tai Nhà may ch tao 

KCT. 
100% 

46 25 1/NQ-HDQT 16/09/2020 Thông qua chá trtrcing kin toàn cci cu nhãn sr ti cOng ty. 
100% 

47 252/NQ-1-IDQT 16/09/2020 Min nhim ch&c vii Phó TGD Cty di vói ông Dinh Drc 
I 00' 
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Trong. 

48 254/NQ-UDQT 11/11/2020 
Thông qua chü trtrng Dâu tu van phông cong ty CJ Lilama 
18.1 100% 

48 256/NQ-HDQT 16/11/2020 
B nhiiii ch(rc vi Phó tng giârn dc Cty d6i v0i Ong L-1 
Van Toàn. 100% 

50 260/NQ-HDQT 29/12/2020 Phé duyt clii tin an ca nãrn 2020. 100% 

51 26 1/NQ-HDQT 29/12/2020 Phê duyt Hi dng thm djnh nàm 2021. 
100% 

QUYET 
DINH Ngày Ni dung 

I 183/QD-HDQT 19/02/2020 
Giao nhiêm vu cho nguäi di din vn tai Cty CP Lilarna 

18.1 

2 1 85/QD-1-IDQT 20/02/2020 
B nhim ch(rc viii K toán trtr&ng Cty d81 vài Ong Phrn 

M?nh Düc. 

3 1 89/QD-1-IDQT 28/02/2020 
B nhim ch&c viii Tng giárn dc Cty di vài ông Ngô 

Quang Djnh. 

4 190/QD-IIDQT 28/02/2020 
B nhim Ii chrc viii 1'hó TGD Cty c1ii vâi o Nguyn Khc 

Thành. 

5 191/QD-HDQT 28/02/2020 
Ban hânh Quyt djnh phân cOng nhirn vi các thành viOn 

HDQT. 

6 194/QD-1-!DQT 09/03/2020 
1'hành Ip Ban t6 ch(rc Dai  hi c6 dông tIuring niên nirn 

2020. 

7 200/QD-HDQT 20/03/2020 
Ban hành quy ch hoat c1ng vâ m6i quan h giüa HDQT 

vài Tng giárn dc cong ty. 

8 201 /QD-1-IDQT 20/03/2020 Thành 1p 1-Iii dtng thin djnh nArn 2020. 

9 204/QD-1-IDQT 25/03/2020 Quyt dlnh  thành Ip Ban kirn toán ni bi cOng ty. 

10 205/QD-HDQT 25/03/2020 Quyt cljnh b nhirn truàng Ban kirn toán ni b cong ty. 

11 21 0/QD-HDQT 24/04/2020 Quyt djnh ban hành Quy ch quân I tài chInh cOng ty. 

12 212/QD-HDQT 05/05/2020 Quyt djnh thành 1p hti c1ng thanh I' TSCD. 

13 221/QD-1-IDQT 0 8/06/2020 
A •. A Thành lap Ban tharn tra hr cacn Co dong Di hi dng CD 

nArn 2020. 

14 222/QD-I-IDQT 08/06/2020 
Thành 1p I-1i dng thm dnh h so bu thành viOn HDQT 

vá KSV. 

15 235/QD-HDQT 25/06/2020 Quyt dlnh  Thành 1p F1i dng thanh ly' tài san. 

16 240/QD-HDQT 08/07/2020 Quyt djnh vic phãn cong nhim vii thành viôn Ilii dng 
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quàn trj. 

17 246/QD-HDQT 05/08/2020 Quyt djnh thành Ip  Hi dông thanh I tài san. 

18 253/QD-HDQT 16/09/2020 
Min nhim ch(rc vv Phó 109 Cty d6i vai ông Dinh Dirc 
TrQflg. 

19 257/NQ-HDQT 16/11/2020 
Bô nhim chác vi PhO t6ng giam d6c Cty d6i vài ông H6 
VAn bàn. 

20 262/QD-HDQT 29/12/2020 Quyt djnh thành Ip Hi d6ng thm djnh näm 2021. 

d) Hoat dng cüa thành viên Hi dng quàn trl dc lap. 

e) Danh sách cac thành viên Hi dng quãn trj có cháng chi dao tao v quãn tn cong ty: 

Cong ty dã cCr các thành viên HDQT, thành viên Ban kim soát, Ti,ng giám d6c diu 
hành, các PhO tong giám doc, các can b quãn 1 khác, Phi trách quán trj kiêm thu k cong 
ty dà tham gia cac lap tp huân, dào tao  ye quãn trj cong ty: Quàn trj tài chInh, quãn trj nhân 
sr, quãn trj rüi ro, tái câu trUc doanh nghip do các chuyên gia cüa các tp doàn nhix: Deloitte, 
Enst & Young và cUa trtthng Dai  hQc Ngân hang thành phô Ho ChI Minh giàng, cUng nhu 
tham gia các khóa dao tao  nâng cao näng 1?c  quãn trj do tOng cong ty Lap may Vit Nam to 
chtrc. 

Thành vien HDQT, thãnh viên BKS, Ban tng giám d&, Nguii phi trách quãn trj 
kiém Thu k cong ty trong thai gian qua thuang xuyén cp nht các vAn bàn pháp 1ut, thông 
1 mài ye quán trj cOng ty, dOng thai CU di din tham gia các buOi phô biên, thão lun ye các 
vAn bàn pháp 1ut, quy djnh ye quãn trj cOng ty, tham gia các khóa cp nht kiên thUc Pháp 
1ut ye Cong bô thông tin, các quy chê, quy djnh... do HOSE tO chUc. 

HDQT, thành vien BKS, Tong Giám doe diêu hành, các can bO quãn 1 khác và Nguai phii 
trách quãn kiêm Thu k cong ty trong thai gian tài s tham gia các khóa dào tao  ye quãn trj 
cong ty ti các ca sà dào tao  duçic Uy ban ChUng khoán Nha nuàc cong nhn. 

Danh sách các thành vién Hi dOng quãn trj tham gia các chucing trmnh ye quãn tn 
cOng ty trong nAm. 

Ti' H và ten ChCrc vi 

I Lê Qu6c An Chü tjch HDQT 

2 Trn S5 Qunh Phó chü tjch HDQT 

3 Ngô Quang Djnh Thành vien HDQT/Tng giám d6c 

4 Nguyn Phucing Anh Thành viên HDQTfNgu&i duçic UQCBTT 

5 Cao Nguyen Soái Thành viên HDQT/Phó t6ng giám dôc 

6 Phan Hong TuAn Ngu?i phii trách QTCT/Thu k 

2. Ban Kie2m soál 

a) Thành vién và Ca cAu cUa Ban kim soát: (danh sách thành viên Ban kim soát, t ie 
sc hUu CO phAn có quyên biêu quyet và cac chUng khoán khác do cong ty phát hành). 
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Stt Thãnh viên BKS Ch(rc vi s6 c6 phiu s hOu 
cui k5' 

TS"  I th hthi co 
phiu cui k5'NDL Ghi chü 

I Nguyn VAn BInh TBKS 03 0 

2 To Phi Scm TVBKS 0 0 

3 Nguyn Phü Dat TVBKS 0 0 

4 Nguyn Thj Thanh Thüy TVBKS 0 0 

Ngày 27/6/2020 Dai  hi dng c6 dong thix?ing niên nAm 2020 có min nhirn 01 
Kiêm soát viên là ông Nguyn Phü Dt và bâu bô sung 01 Kiêm soát viên là bà Nguyn Thj 
Thanh Thüy. 

b) Hoat dng cüa Ban kim soát: (dánh giá hot dng cüa Ban kim soát, neu cii th 
sO luçing các cuc h9p cüa Ban kiêm soát, nOi  dung và két qua cüa các cuc h9p). 

Stt Thành viên BKS S bui hop 
thamdtr 

TS' I tham 
drhop 

IS'  I biu 
quyét 

LS' do không tham dir hQp 

I Nguyn Van BInh 4 100% 100% 

2 To Phi Son 4 100% 100% 

3 Nguyn Phü Dt 2 50% 100% Min nhim ngày 27/06/2020 

4 Nguyn Thi Thanh Thüy 2 50% 100% B6 nhim ngày 27/06/2020 

NAm 2020 Ban kim soát dâ thrc hin 04 cuc hQp vâi các nOi  dung  thuOc  thAm quyn 
duçic giao. Cu the phãn cong nhim vii hot dng BKS nAm 2020 và dánh giá bao cáo hot 
dng Ban kiem soát 6 tháng dâu näm va dánh giá báo cáo hoat dng Ban kiêm soát näm 
2020. 

Ban kim soát tham dr các cuc hçp vài Hi ctng quàn trj và ban T6ng giám d6c d nm 
tInh hInh hoat dng cUa cong ty Va cO kiên dOng gOp kjp th&i vci HDQT Va Ban tong giám 
dôc mt so van dê lien quan. Ban kiêrn soát thirc hin các cOng vic ci the: 

- Báo cáo tai cô dông tai  Di hi dOng cô dOng ththng niên nAm 2020 vic giám sat hoat 
dng kinh doanh nAm 2019 cüa cong ty và thông qua ké hoach hoat dng näm 2020 cüa Ban 
kiemsoát; 

- Xem xét tInh phü hcrp cüa các Nghj quyêt cüa HOi  dOng quãn frj, Ban Tong giárn dôc 
trong cong tác quán l diêu hành, dam bão tuân thu các quy djnh cUa pháp lust  và diêu l 
côngty; 

- Kiém tra, giám sat vic frin khai các nghj quyêt cüa Dai  hi d6ng cô dông näm 2020 
và các nghj quyêt cüa Hi dong quãn trj và Ban Tong giám dôc; 

- Giám sat hoat dng kinh doanh và tInh hlnh tài chInh nAm 2020 cUa cong ty; 
- Thm tra Báo cáo tài chInh qu 1, qu 2, qu 3 và qu 4 nàm 2020; 
- Giám sat vic thrc hin các quy djnh cUng nhu vic Cong bô thông tin cüa cOng ty theo 

dung quy djnh cüa Lut Chrng khoán và cac vAn bàn pháp lust  lien quan. 

3. Cdc giao djch, lhà lao và các khoãn /ui Ic/i cüa Hi &ng quãn lrj, Ban lung 
gidm due và Ban kiim sodt 

a) Luong, thithng, thu lao, các khoán lçii Ich chi phi cho trng thành viên HOi  dng quàn 
trj, thãnh viên Ban kiêm soát, Giám dOc hoc Tong Giám dôc và các can b( quán 1: 
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YT Chrc danh Lrang ThU lao 
cçng 

thu nh?p 
CL chCi 

I 1.686.873.441 1.000.487.083 2.687.360.524 

I Chü tjch 536.387.083 536.387.083 

2 P chü tjch 468.3 80.459 26.520.000 494.900.459 

3 Thành viên 92.863.125 39.780.000 132.643.125 Min nhiêm 

4 Thânh viên 365.105.209 159.120.000 524.225.209 

5 Thành viên 365.105.209 159.120.000 524.225.209 

6 Thành viên 395.4 19.439 79.560.000 474.979.439 6 nhini 

II - 509.580.837 509.580.837 

1 TB KS - 297.420.837 297.420.837 

2 Thành viên - 53.040.000 53.040.000 Min n1iiin 

3 Thânh viên - 106.080.000 106.080.000 

4 Thành viên - 53.040.000 53.040.000 13 iihiçiii 

III 2.435.876.721 159.120.000 2.594.996.721 

1 Tng GD - - - l)ông 6 -I 

2 P t6ng GD - - - Dông 4 -I 

3 Pt6ngGD 365.105.209 - 365.105.209 

4 P t6ng GD 74.291.696 - 74.291.696 

5 Pt6ngGD 291.036.386 - 291.036.386 

6 P tng GD 373 .229.521 - 373.229.521 

7 P t6ng GD 362.377.936 - 362.377.936 

8 P tng GD 40.434.783 - 40.434.783 B iihini 

9 P t6 ng GD 259.167.661 - 259.167.661 M1nhiin 

10 KTT 305.322.362 - 305.322.362 B nhiêm 

11 PTQT/TK 364.911.167 159.120.000 524.031.167 

 I-Iç và ten 

 Hi dng quãn tn 

Lê Qu6c An 

Trn S Qu$'nh 

Trân Quôc Toán 

 Cao Nguyen Soái 

 Nguyn Phi.rang Anh 

 Ngô Quang Djnh 

 Ban kim soãt 

 Nguyn Van BInh  

Nguyn PhU Dat  To 

Min San  Nguyn Thj 

Thanh 
 ThUy 

 Ban tng giáln dc 

 Ngô Quang Djnh 

 Cao Nguyen Soái 

 PhanVa.nNarn 

 Nguyn Duy Lçii 

 TrnVãnTin 

 Nguyn Khac Thành 

 D Minh TrI 

T Van Toàn 

 Dinh DCrc Trng 

 Pham Mnh Drc 

 Phanl-thngTuAn 

 TONG CQNG 
 (1+11+111) 

4.122.750.162 1.669.187.920 5.791.938.082 
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TONG GtAM DOC 

NGO QUANG DNH 
35 

b) Giao djch c phiu cüa ngu?Yi nOi bO: 

Ngtrèi thrc hiên 
Ch(rc vti cUa nguô1 

nçi bQ 

SêCPs& 

huu dati ky 

S6CPsâhiiu 

cuoi ky 

Ldo tang 

giãm 

(mua, ban, 

chuyen 

d6i, 

thtrâng...) 

SCP T'k3 SCP T$'I 

1 Lê Quoc An Chü tjch HDQT 33.075 0,35% 133.075 1,41% Mua 

2 Ngô Quang Djnh TV HDQT 
Kiêm TGD 

- 0% 175.000 1,86% Mua 

3 Dinh Dirc TrQng Phó TGD - 0% 250.000 2,66% Mua 

4 Phm Manh  Dtrc Ké toán trLring 260 0,002% 10.260 0,11% Mua 

VI. Báo cáo tài chmnh 

1- '' kiEn kim toán: Theo kin cUa chüng tôi, báo cáo tâi chmnh dâ phãn ánh trung 
thrc và hçp 1, tren cac khIa canh  trQng yêu tInh hInh tài chInh cüa con ty ti ngày 
31/12/2020, cUng nhu két qua hot dng kinh doanh và tInh hInh kru chuyên tiên t cho näm 
tài chInh két thüc cUng ngày, phü hqp vài chuân rnirc kê toán, chê dO ké toán doanh nghiêp 
Vit Nam và cac quy djnh pháp 1 có lien quan den vic thành 1p  và trInh bay báo cáo tài 
chInh. 

VAn d c.n thAn manh:  Chüng tôi liru ngi.r&i dcc các diu chinh d cp tai  Thuy& 
minh so IX trong ban thuyêt minh báo cáo tài chInh, trong dO mô tâ vic diêu chinh hôi to mOt 
s so 1iu cüa báo cáo tài chInh cho näm tài chInhkêt thijc ngày 31/12/2019 theo Nghj djnh 
s6 68/20201ND-CP ngày 24/6/2020 ye vic süa dôi, bô sung khoãn 3, Diêu 8 Nghj djnh so 
20/201 7/ND-CP ngày 24/02/2017 cüa chInh phü quy djnh ye quãn 1 thuê dôi vài doanh 
nghip cO giao djch lien két. 

' kin kim toán cüa chüng tôi không bj ãnh hung b&i vAn d c.n nhAn mnh nay. 

2. Báo cáo tài chInh duqc kim toán: DInh kern Báo cáo tài chInh näm 2020 

Niiinhân: cO---.. cO PHAN LILAMA 18 
- Nhu trên; THEO PHAP LUAT 
- Liru: CBTF. 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 

BAO CÁO TA! CHINH 

CHO NAM TAI CIIINH KET ThUC NGAY 3111212020 
DA DUQC KIEM TOAN 



CONG TY cO PHAN LILAMA 18 
S 9-19 H TUng Mãu, Phir&ng Nguyn Thai Bmnh, 
Qun 1, Tp Ho ChI Minh, Vit Nam 

NQI DUNG Trang 

Báo cáo cüa Ban Tong Giám dc 2 - 3 

Báo cáo kim toán dc Ip 4 -  5 

Báo cáo tài chInh dã dirçrc kiêm toán 

Bang can di k toán 6 - 7 

Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 8 

Báo cáo kru chuyn tin t 9 

Thuyt minh Báo cáo tài chinh 10 - 33 

I 



Tong Giám dAc 

Phó Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 
Phó Tng Giám dc 
Phó Tong Giárn d6c 
Phó Tong Giárn dc 
Phó Tong Giárn dc 
Phó Tng Giám dc 
K toán truâng 
Tng Giárn dc 
Phó Tng Giám dc 

K toán truâng 

B nhim ngày 05/3/2020 

Bô nhim ngày 16/11/2020 
B nhiêm ngày 22/02/2020 
Min nhirn ngày 05/3/2020 
Mien nhim ngày 16/9/2020 
Mien nhim ngày 22/02/2020 

CONG TY cO PHAN LILAMA 18 
S 9-19 H TOng Mu, Phu&ng Nguyn Thai BInh, 
Qun 1, Tp Ho ChI Minh, Vit Narn 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tong Giám d6c Cong ty CO phn Lilama 18 (gçi tAt là "Cong ty') trInh bay Báo cáo cOa mInh và Báo cáo tái 
chInh cOa Cong ty cho nãm tài chInh kOt thOc ngày 3 1/12/2020. 

KiIAI QUAT CHIJNG 
Cong ty c6 phAn Lilama 18 duc chuyên di tü doanh nghip Nhà nuàc tin than là Cong ty LAp ma 
18. Cong ty hot dng theo Giây cháng nhn dang k' doanh doanh nghip sO 4103005862 ngày 
dAng k' thay dOi lan thu 10 ngày 26/5/2020 do Sâ Kê hoch và Dâu tu Thành phO Ho ChI Minh 
doanh nghip là 0300390921. 

y và Xây dirng 
04/01/2007 và 
cap viii ma s 

Tr sà chInh cOa Cong ty t?i  s 9-19 H TOng Mu, Phii&ng Nguyn Thai BInh, Qun 1, Thành ph H ChI Minh, 
VietNam. 

KET QUA HOAT BONG 
TInh hInh tài chInh và kt qua hoat dng san xuAt kinh doanh cOa COng ty cho näm tài chInh kt thOc ngày 
31/12/2020 duoc trInh bay trong Báo cáo tài chInh dInh kern tü trang 6 den trang 33. 

HQI BONG QUAN TR!, BAN KIEM SOAT VA BAN TONG GIAM DOC 
Các thành vién cOa Hi ding quàn trj, Ban Kim soát và Ban T6ng Giám d6c Cong ty dA diu hành COng ty trong 
näm và den ngày 1p báo cáo nay gôm: 

Hôi dông quãn tij 
Ong Lé Quc An 
Ong TrAn S5' QuS'nh 
Ong Nguyn Phing Anti 
Ong Cao Nguyen Soái 
Ong NgO Quang Dlnh 
Ong Trn Quc Toãn 

Ban Kiêm soát 
Ong Nguyn Van Binh 
OngTOPhiSn 
Ba Nguyen Thj Thanh ThOy 
Ong Nguyn PhO Dt 

Ban Tong Giám d6c 
Ong Ngo Quang Dinh 
Ong Phan Van Nam 
Ong Nguyn Duy Lqi 
Ong TrAn Van Tin 

Ong Nguyn KhAc Thành 
Ong D Minh TrI 
Ong Cao Nguyen Soái 
Ong H Van Toàn 
Ong Phm Manh Durc 
Ong TrAn S5 QuS'nh 
Ong Dinh Durc Trpng 

Ong IrAn Quc Toân 

ChO tich 
Phó ChO tjch 
Thành viOn 
Thanh viên 
Thành viên 
Thành viên 

Bô nhiérn ngày 27/6/2020 
Min nhiêm ngày 27/6/2020 

Tnràng ban 
Thãnh viên 

Thành viên B nhim ngày 27/6/2020 
Thành viên Mien nhim ngày 27/6/2020 
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Tp H ChI Minh, ngày 18 tháng 3 nàm 2021 

Ngô Quang Dinh 

CONG TY CO PHAN LllAMA 18 
S 9-19 H Tüng Mu, Phithng Nguyn Thai BInh, 
Quân 1, Tp H ChI Minh, Viêt Nam 

KIEM TOAN VIEN 
Báo cáo tài chInh cho nAm tài chinh kEt thic ngày 3 1/12/2020 cüa Cong ty du9'c kirn toán bâi Cong ty TNHH 
Kim toán và ThAm djnh giá Viét Nam. 

CONG BO TRACH NHLEM CUA BAN TONG GIAM DOC DO! V(fl BAO CÁO TA! cHirH 
Ban T6ng Giám d6c Cong ty chju trách nhim v vic 1p Báo cáo tài chinh phàn ánh trung thrc, hcip 1 tlnh hInh 
tài chmnh, két qua hoot dng kinh doanh và tInh hinh hru chuyn tin t ciia COng ty trong ks'. Trong qua trinh Ip 
Báo cáo tài chInh, Ban Tng Giám ctc Cong ty duçc yéu cAu phâi: 

Liia chQn các chInh sách k toán thIch hçip va áp ding các chInh sách nay mt cách nht quán; 
Dira ra các dánh giá va du doán hçxp 1 và then  trQng; 

- Nêu rO các chu.n mvc  k toán dtrçxc áp dung cO duçic tuân thu hay không, có nhirng áp ding sai léch trong yu 
dn mirc cAn phãi cOng bô va giâi thich trong báo cáo tài chinh hay không; 

- Up và trInh bay các báo cáo tài chInh trn ca sà tuãn thu các chuAn mrc k toán, chE d k toán và cac quy 
djnh CO lien quan hin hãnh; 
Lp cac báo cáo tài chiith dLra trén ca sâ hoat dng kinh doanh lien tzc. 

Ban Tang Giám dc Cong ty dam báo rAng các s k toán duçirc liru gift d phân ánh tinh hinh tãi chInh cüa COng 
ty, vài mic d trung thrc, hçrp 1 ti b& cü th&i dim nào và dam bâo rang Báo cáo tài chInh tuân thu cac quy djnh 
hién hành cüa Nhà rnrâc. Dông th?.vi có trach nhim trong vic báo dam an toàn tài san cüa Cong ty và thc hin các 
bin pháp thIch hcip d ngän chän, phát hin các hành vi gian 1n và các vi pham khác. 
Ban Tng Giáin d& Cong ty cam kt rAng Báo cáo tai chInh dA phãn ánh trung thrc và hcip 1 tinh hinh tài chInh 
cüa Cong ty ti thii diem ngày 3 1/12/2020, kt qua boat dng kinh doanh và tinh hmnh luu chuy&i tiên t cho nAm 
tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2020, phü hqp vài chuân mrc, ch d k toán Viét Nam và tuân thu các quy dnh hin 
hành cO lien quan. 

Phê duyt Báo cáo tài chlnh 
Chüng tôi, Hi dng quãn frj Cong ty c6 phAn Lilarna 18 
phé duyt Báo cáo tài chInh cho näm tài chmnh kt thCic 

ngày 31/12/2020 cüa Cong ty. 

Tp H Clii Mmli, ngày 18 tháng 3 nám 2021 

T.M/ Hi ding quãn trj 
Chü tich 

Lê Quc An 

j 
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I I, 
Cong ty  TNHH Kim  loan và Thm dnh giá Vit Nam 
Dia ch: Sd 3, Bit thu' 2, KOT Pha Van, Hoàng Lit, 
Hoang Ma, Ha Nci. 

Tell: (+84 24) 3 7670720 (+84 24) 3 7670721 
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S6:202 /BCKT/TC 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LLP 

KInh tüi: Các cô dông, Hi dng qtiin trj, Ban Klein soãt vã Ban Tong Giárn dc 
Cong ty cô phn Lilarna 18 

Chüng tôi dA kim toán báo cáo tài chInh kern theo cüa COng ty c6 phn Lilarna 18 (g91 tAt là "Cong ty"), dtrcic 1p 
ngày 18/3/2021, tr trang 6 dn tran 33, bao gm Bang can dôi k toán ti ngày 31/12/2020, Báo cáo kêt qua hoat 
dng kinh doanh, Báo cáo hru chuyén tin t cho näm tài chinh kt thüc cüng ngày và Bàn thuyet minh báo cáo tài 
chInh. 

Trách nhiêm cüa Ban Tong Giant d6c 
Ban Tang Giárn dc Cong ty chju trách nhim v vic 1p và trinh bay trung thrc va hcrp I' báo cáo tài chInh cüa 
Cong ty theo chuân mrc ké toán, Chê d ké toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan den 
vic 1p vàtrInh bay báo cáo tài chInh và chju trách nhim ye kiêm soát ni b ma Ban Tong Giám d6c xác djnh là 
can thiêt de dam bào cho vic Ip và trinh bay báo cáo tài chmnh khOng cO sai sot trQng yêu do gian ln hoc nhâm 
Ian. 

Trách nhi€m cáo Kilni loan 'ien 
Trách nhim ctia chiing tôi là dua ra ' kin ye báo cáo tài chInh dra trên kêt qua ciia cuc kiem toán. Chiing tôi dã 
tin hành kiêm toán theo cac chuân mrc kim toán Vit Nam. Các chuân imrc nay yeu câu chiing tôi tuân thu chuân 
mt,rc và cac quy djnh ye do dcrc nghê nghip, lop ke ho?ch và thrc hin cuc kiêm toán d dt duqc si dam bâo 
hqp l ye vic Iiu báo cáo tài chInh cia Cong ty có cOn sal sot trQng yêu hay khong. 
Cong vic kiem toán bao g6m thi,rc hin các thi t%lc nhrn thu thOp  các bAng chrng kiem toán v các s lieu và 
thuyet minh trén báo cáo tãi chInh. Các thi tic kiérn toán duvc li,ra chçn dra trén xét doán cia kiêrn toán viên, bao 
gôm dánh giá rCii ro cO sai sOt tr9ng yeu trong báo cáo tài chInh do gian IOn  hoc nhAm Ian. Khi thc hin dánh giá 
các nil ro nay, kiern toán vien dA xem xét kiêm soát ni b cia COng ty lien quan den vic 1p và trmnh bay báo cáo 
tài chInh trung thi,rc, hçrp l nhAm thiêt ké các thi tic kiem toán phi hçxp vâi tmnh hinh thrc tê, tuy nhiên khang 
nhãm mic dich dna ra kin ye hiu qua cia kiem soát ni b cia Cong ty. Cong vic kiern toán cing bao gOm 
dánh giá tInh thIch hçrp cia các chinh sách ké toan dtrcvc áp dirng và tinh hçip I' cia các uâc tInh k toán cia Ban 
lông Giám dc cling nhn dánh giá vic trinh bay tOng the báo cáo tâi chInh. 
Chiing tôi tin tLràng rAng các bAng chiing kiem toán ma ching tOi dA thu thãp dtrcic là dAy di và thIch hçp lam ca so 
cho ' kiên kiêrn toán cia ching tOi. 

1 kiln cáo kilm loan vie,, 
Theo ' kiên cia ching tôi, báo cáo tài chInh dA phãn ánh trung thirc và hçrp l, trén các khia canh trong yeu tinh 
hInh tài chInh cia Cong ty tai  ngày 3 1/12/2020, cing nhtr ket qua hoat dng kinh doanh và tlnh hInh hru chuyen 
tim t cho nAm tài chinh ket thic cing ngày, phi hp vi chuân mrc k toán, che d ke toán doanh nghip Vit 
Nam va cac quy dlnh  pháp l' cO lien quan den vic lOp  và trInh bay báo cáo tài chInh. 

Vgn d ctn nhin m(Inh 
Ching tôi xin hxu ' ngtrri dQc các dieu chinh dLrcrc dAcp ti Thuy& minh s IX trong ban thuyt rninh báo cáo tài 
chInh, trong dO mO tà yic di€u chinh hOi to mt sO so lieu cia báo cáo tài chInh cho nam tài chinh kt thic ngày 
31/12/2019 theo Nghj djnh s6 68/20201ND-CP ngày 24/6/2020 ye vic scra dei, b6 sung khoàn 3, Diu 8 Nghj djnh 
sO 20/2017/ND-CP ngày 24/02/2017 cia ChInh phi quy djnh ye quán l thus dói vâi doanh nghip cO giao djch 
lien ket. 
"i' kin kiern toán cia ching tôi khong bj ãnh hithng bi vAn de cAn nhAn mnh nay. 

4 lhanh nig,, Hang klg,, Io.n MGI Qudc t 

mgiworldwide;  •' 



oO TH! NGQC 
Kiêm toán viên 
Giy CNDKJ-INKTsd 3409-2020-126-1 

Van d khdc 
Báo cáo tâi chInh cüa Cong ty cho nãm tài chInh kêt thüc ngày 3 1/12/2019 dã drn7c kiêrn toán bâi môt Cong ty 
kiém toán khác vài báo cáo kiém toán dc Ip dé ngày 28/3/2020 trInh bay ' kiên chap nhn toàn phán. 

61O7 
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BUI QUANG HP 
Phó Tong Giám dc 
Gi CNDKI-JNKTsó 1796-2019-126-I 
Thay mt và di din cho 
CONG TV TNHH KIEM TOAN vA 
THAM DNH GL& VIT NAM 
Ha Ni, ngày 18 tháng 3 nãm 2021 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 01-DN 
S 9-19 H TUng Mu, Phuäng Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông tii sé 200/2014/TT-BTC 
Quan 1, Tp H ChI Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cta Bô Tài chmnh 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Tai ngy 31 tháng 12 nm 2020 

CHI TIEU Ma s6 Thuyt 
minh 

31/12/2020 
Don vi tinh: dng 

01/01/2020 
(Trinh bay Iai) 

A. TA! SAN NGAN HIIN 100 1.352.985.534.590 1.678.130.483.759 

1. Tin vä cäc khoãn tuolig duong tin 110 V.1 4.573.153.878 68.105.213.964 

1. Tin 111 4.573.153.878 37.781.879.546 

2. Các khoãn nrong throng tin 112 30.323.334.418 

H. Dãu tLr tãi chmnh ngn hn 120 149.896.369.552 153.217.483.583 

1. Dãu us nâm gi& dn ngày dáo han 123 V.2 149.896.369.552 153.217.483.583 

111. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 424.706.672.796 606.437.461.183 

1. Phãi thu ngân han  cUa khách hang 131 V.3 411.060.598.373 524.435.684.615 

2. Trã trirâc cho nguri ban ngn han 132 10.345.629.079 13.249.410.535 

3. Phài thu ngân han  khác 136 V.4 62.472.964.456 134.778.826.063 

4. Dtr phong phâi thu ngân han  kho dôi (*) 137 V.5 (59.172.519.112) (66.026.460.030) 

IV. Hang tn kho 140 V.6 764.377.880.294 843.844.382.5 18 

I. Hang tn kho 141 764.377.880.294 843.844.382.518 

V. Tài san ngn han  khác 150 9.43 1.458.070 6.525.942.511 

1. Chi phI trã trtrâc ngân han 151 V.7 2.654.933.636 390.428.945 

2. Thud GTGT &rqc khu tri 152 548.589.906 

3. Thu và các khoân khác phãi thu Nhâ nuâc 153 V.14 6.227.934.528 6.135.513.566 

B. TA! SAN DAI HN 200 223.745.335.372 236.620.138.192 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 2.269.873.502 4.869.558.898 

1. Phãi thu dài han khác 216 V.4 2.269.873.502 4.869.558.898 

II. Tài san c6 dinh 220 154.539.122.146 180.652.691.562 
1. Tài san cô djnh hI?u hinh 221 V.8 112.299.906.667 83.524.306.923 
- Nguyen giá 222 461.618.086.800 378.161.434.148 
- Giá fri hao mon lüy kI(*,) 223 (349.318.180.133) (294.637.127.225) 

2. Tãi san c djnh thuê tài chinh 224 V.9 42.239.215.479 97.048.884.639 
- Nguyen giá 225 53.860.223.513 139.284.521.427 
- Giá lrj hao mOn lüy kt (*) 226 (11.621.008.034) (42.235.636.788) 
3. îàî san c djnh vô hinh 227 V.10 - 79.500.000 
- Nguyen giã 228 450.000.000 450.000.000 
- Giá in hao mOn my k (*) 229 (450.000.000) (370.500.000) 

HI. Bt dng san du tir 230 

IV. Tai san d& dang dãi han 240 453.600.000 453.600.000 
1. Chi phi xây drng co ban dâ dang 242 453.600.000 453.600.000 

V. Du tir tai chInh dài han 250 V.11 10.200.000.000 10.200.000.000 
I. DAu tu vào cong ty lien doanh, lien kt 252 10.200.000.000 10.200.000.000 
2. DAu tu gOp v6n vâo don vi khác 253 18.000.000.000 
3. Dir phong du liz tài chinh dài han (*) 254 - (18.000.000.000) 

VI. Tal san dãi han  khác 260 56.282.739.724 40.444.287.732 
I. Chi phi tra truOc dài han 261 V.7 56.282.739.724 40.444.287.732 

TONG CQNG TAI SAN 270 1.576.730.869.962 1.914.750.621.951 
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ày 18tháng3 näm 2021 

dôc 

CONG TV CO PHAN LILAMA 18 MAU sO B 01-DN 
S 9-19 H lung Mu, Phi.ràng Nguyn Thai Binh, Ban hành theo Thông tir s 200/2014/TT-BTC 
Qun 1, Ip H ChI Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 c0a B Tài chInh 

BANG CAN oOi ICE TOAN 
Tai ngày 31 tháng 12 nm 2020 

(Tip theo) 
Don vj tInh: dng 

CHI TIEU Ma S6 Thuyt 31/12/2020 01/01/2020 
minh (TrInh bay Ii) 

C. N5 PHAI TRA 300 1.285.850.859.803 1.624.231.113.018 

I. N ngin han 310 1.264.904.167.702 1.588.178.308.363 
1. Phài trà ngtrii ban ngân han 311 V.12 200.136.497.593 179.017.606.093 
2. Ngi.râi mua trãtin trirâc ngn han 312 V.13 171.849.955.565 211.984.599.436 
3. Thus và các khoàn phãi npNhà ntrâc 313 V.14 2.601.615.759 22.142.335.947 
4. Phãi trà ngu?ri lao dng 314 80.617.425.586 85.576.363.416 
5. Chi phi phãi trâng.n han 315 V.15 17.052.431.706 4.861.459.964 
6. Doanh thu chLra thirc hin ngân han 318 61.825.383 272.727.273 
7. Phãi trá ngan han  khác 319 V.16 16.157.923.803 52.934.741.536 
8. Vay vâ nçithuê tài chinh ngân han 320 V.17 763.670.509.200 1.015.219.496.654 
9. Dr phOng phãi trá ngn han 321 V.18 6.254.967.530 9.902.981.412 
10. Qu5' khen thtràng phuc lcii 322 6.501.015.577 6.265.996.632 

II. Nqdài han 330 20.946.692.101 36.052.804.655 
1. Phài trã dài han khác 337 V.16 300.000.000 300.000.000 
2. Vay và no thuê tài chinh dài han 338 V.19 16.295.193.101 29.575.285.397 
3. Dir phông phãi trá dài han 342 V.18 4.351.499.000 6.177.519.258 

D. VON CHU sO HIYU 400 290.880.010.159 290.519.508.933 

I. V6n chü s& hUu 410 V.20 290.880.010.159 290.519.508.933 
1. V6n gOp cüa chü sâ hthi 411 93.886.820.000 93.886.820.000 
- Cdphku phd thông có quyn bku quydt 411a 93.886.820.000 93.886.820.000 
2. Thang di.r v6n C6 phn 412 8.076.755.000 8.076.755.000 
3. V6n khác cüa chü sà hUu 414 9.388.682.000 9.388.682.000 
4. Qu du tirpháttriEn 418 157.504.266.558 153.104.900.246 
5. Lçii nhun sau thu chi.ra phân ph6i 421 22.023.486.601 26.062.351.687 
- LNST chzta phan phdi li?y kI dIn cudi kj' trzthc 421a 16.096.776.830 11.656.798.420 
- LNSTchzraphánphdi kj> nay 421b 5.926.709.771 14.405.553.267 

II. Ngun kinh phi vã các qu5 khác 430 

TONG CQNG NGUON VON 440 1.576.730.869.962 1.914.750.621.951 

Ghi chü: Các chi tiêu cO s6 lieu am thrcic ghi trong ngoc don () 

NgLrôi 1p  biêu K toán tnrôiig 

Dinh Th! Thanh Htrong Pham Manh D&c Ngo Quang D!nh 
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Nguôi Ip  biêu K toàn tnr&ng 

Dinh Thj Thanh Huong Pham Mnh IXrc 
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Tp Ho Chi Minh, ngAy 18 thang3 nAm 2021 
h GiAm doc 

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 02-DN 
S 9-19 H Thng Mu, Phixing Nguyn Thai Binh, Ban hành theo Thông ti.r s 200/2014/TT-BTC 
Qun 1, Tp H Chi Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh 

BAO CÁO KET QUA HOIT DQNG KINH DOANH 
NAm 2020 

Dan vi tInh: dng 
CHI TIEU MA s Thuyt NAm 2020 NAm 2019 

minh (TrInh bay lvi) 

1. Doanh thu ban hAng vA cung cp djch 01 VL1 1.357.560.471.191 1.741.086.576.423 

2. Cäc khoAn giam tr& 02 
3. Doanh thu thun ban hang 10 1.357.560.471.191 1.741.086.576.423 

VA cung cp djch vy 

4. Giá vn hang bàn 11 VI.2 1.278.937.844.388 1.616.706.925.290 

5. Lqi nhun gp v bàn hang 20 78.622.626.803 124.379.651.133 

vA cung cp djch vy 

6. Doanh thu hot dng tAi chinh 21 VI.3 11.223.529.949 9.974.810.518 

7. Chi phi tAi chlnh 22 VI.4 48.476.408.958 69.882.183.761 
- Trong do: Chi phi lAi vay 23 56.728.063.511 68.395.848.529 

8. Chi phi bàn hang 25 
9. Chi phi quãn Iy doanh nghip 26 VI.5 35.891.230.175 47.899.819.622 

10. Lçi nhuãn thun tir hot dng kinh doanh 30 5.478.517.619 16.572.458.268 

11. Thu nhap khác 31 VI.6 11.273.140.885 11.203.973.122 

12. Chi phi khác 32 VI.7 3.471.329.851 2.388.508.029 

13. Loi nhun khAc 40 7.801.811.034 8.815.465.093 

14. Tang I9i nhun k toán tnrOc thu 50 13.280.328.653 25.387.923.361 

15. Chi phi thud TNDN hin hAnh 51 VI.8 7.353.618.882 10.982.370.094 

16. Chi phi thud TNDN hoãn Ii 52 
17. Lçi nhun sau thud TNDN 60 5.926.709.771 14.405.553.267 

18. LAi c0 bàn trên cô phiu 70 VI.9 473 1.241 

19. LAi suy giAm trên cô phiu 71 VI.9 473 1.241 

Ngo Quang Dnh 



3.8 tháng 3 näm 2021 

Ngo Quang Dunh 

TpH 

CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAU sO B 03-DN 
S 9-19 H Tüng Mu, Phu&ng Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Qun 1, Tp H ChI Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa BO Tài chinh 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 
Theo phtrong pháp gián tip 

Näm 2020 

CHI TEU 

I. Lu-u chuyn tiên ttr hoat dng kinh doanh 
1. Li nhuân lrwOc 1/tue 
2. Diêu chiiih c/to cdc khoãn 

KhAu hao tài san c dlnh 
Các khoán dr phong 
Läi, 1 chénh léch t giá hôi doãi do dánh giá lai các khoàn 
muc tiën t cO gôc ngoi té 
Lãi, 1 tr hoat dng dâu ti.r 
Chi phi lãi vay 

3. Lri nhun lit hoql d5ng kin/i doanh iriróc (hay dO! von 
1wi df51:g 
Tang, giàm các khoãn phãi thu 

- Tang, giãm hang tn kho 
Tang, giam các khoãn phãi trã (không k Iâi vay phâi trã, 
thuE TNDN phái np) 

- Tang, giàm chi phi trã tniâc 
Tién lai vay da trâ 

- Thud thu nhâp doanh nghiép dà np 
Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 

Liru chuyéiz lien lhuO,, 1w hoql d5ng kinh doanh 

11. Lu-u chuyên tin ttr hot dng du tu 
1. Tin chi dé mua sam, XD TSCD và các tài san dài hn khác 
2. Tin thu tr thanh l', nhixcmg ban TSCD và các tãi san dài 

han khác 
3. Tiën chi cho vay, mua các cong cx n cüa don vj khác 
4. Tin thu hi cho vay, ban 1i các cong ciii nçi can don vi khác 
5. Tin thu hi du tu gop vn vào don vi khác 
6. Tin thu lâi cho vay, c, tüc và Icii thun duçc chia 
Liru chuyln lien th,thn 1w hozi d3ng du lit 

IlL Lu-u chuyn tin tir hoot dng tãi chInh 
1. Tién thu tr di vay 
2. Tin trã nçi gôc vay 
3. Tién trà nçv g6c thué tài chinh 
4. C tüc, Ioi nhuân dâ trã cho chO so hOu 
Liru chuyln tin lhun 1w ho(II djng là! ch(nh 
Lu-u chuyn tiên thun trong k)' 

Tin và tu-0ng throng tin dãu k' 
Anh htrOng cUa thay di t giá hi doái quy di ngo?i t 
Tin và tirong throng tin cuM k' 

Ma s Näm 2020 
Dan vj tInh: dng 

Näm 2019 

01 13.280.328.653 25.387.923.361 

02 29.044.861.196 27.915.490.342 
03 (30.327.975.058) (2.204.636.016) 
04 (137.758.002) 735.532.366 

05 (1.385.046.735) (10.449.956.671) 
06 56.728.063.511 68.395.848.529 
08 67.202.473.565 109.780.201.911 

09 187.170.320.178 50.166.507.775 
10 79.466.502.224 (4.267.973.168) 
11 (68.207.873.033) (195.280.045.006) 

12 (18.102.956.683) 27.267.501.912 
14 (56.942.440.7 16) (68.348.474.729) 
15 (4.545.712.967) (15.74 1. 152.955) 
17 (2.534.465.000) (5.290.179.461) 
20 183.505.847.568 (101.713.613.721) 

21 (1.466.777.273) (7.009.175.293) 
22 570.999.999 1.246.954.545 

23 (75.577.099.866) (86.498.357.718) 
24 78.898.213.897 94.000.000.000 
26 9.000.000.000 
27 10.536.372.042 9.203.002.126 
30 21.961.708.799 10.942.423.660 

33 1.466.065.779.019 1.822.878.096.803 
34 (1.711.363.453.560) (1.667.382.679.934) 
35 (20.794.710.434) (24.659.754.719) 
36 (2.782.207.665) (9.114.300.655) 
40 (268.8 74.592.640) 121.721.361.495 
50 (63.407.036.273) 30.950.171.434 

60 68.105.213.964 37.149.060.302 
61 (125.023.813) 5.982.228 
70 4.573.153.878 68.105.213.964 

NgtrOi Ip  biéu K loan truüng 

Dinh Thj Thanh Huong Pham Manh Dtrc 
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CONG TY CO PHAN LIIJAMA 18 MAU sO B 09-DN 
S 9-19 Ht Tüng Mu, Phuing Nguyn Thai Binh, Ban hành theo Thông tu s6 200/2014TF-BTC 
Quán 1, Tp H Chi Minh, Viêt Nam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

THUYET MINII BAO CÁO TA! CHINH 
Näm 2020 

I. DAC DIEM HO3T DQNG DOANH NGHIP 
1. huh thirc s& hUn vn 

COng ty c phn Lilama 18 dtrqc chuyn dM t& doanh nghip Nba mrâc tin than là COng ty Lp may và Xây 
drng 18. COng ty hoat dn theo GiAy chcrng nhn dAng k doanh doanh nghip s 4103005862 ngày 
04/01/2007 và dang k thay doi lAn thfr 10 ngày 26/5/2020 do So K hoch và DAu tLr Thành ph HO Chi Minh 
cp vOi mA s6 doanh nghip là 0300390921. 

Tm sâ chInh cUa Cong ty tai  s6 9-19 H Tang Mu, Phir&ng Nguyn Thai BInh, Qun 1, Thành ph H Chi 
Minh, Vit Nam. 

Tng s can b cong nhân viên cüa Cong ty t?i  ngày 31/12/2020 là 3.310 ngtrôi (t?i ngày 0 1/01/2020 là 3.508 
nguii). 

2. Ngành ngh kinh doanh vI hot dung chInh 
Ngành ngh kinh doanh cüa Cong ty bao gm: 
- Lp dt may mOc và thi& bj cOng nghip. Chi tit: Ip rap may moe, thit bj cho các cong trinh; 1p c1t 

thit bj nãng, thi& bi chju áp lc (bInh, b, bôn, duing ng chju áp lrc), thi& bj ca, thi& bj din, k& câu 
thép phi tiéu chuân; giãn khoan dAn khI; cung cap lap dt thang may; 

- San xuAt khác chua duqc phãn vào dâu. Chi ti&: San xut vt ttr, dAt den, que han, ôxy; 
Bàn buOn chuyén doanh khác chua duqc phãn vào dan. Chi tit: mua bàn 4t tu, dAt den, que han, ôxy; 
phu tüng, cAn kin kim i°ai cho xây dmg. Mua bàn 4t tu, thi& bj (ca, din, nhit, l?nh,  4t  lieu xay drng, 
vt lieu b On, each nhit), các day chuyên cong ngh; 

- San xuAt các cAn kiin kim loi. Chi tit: san xuAt ph,i ting, cAn kin kim loai cho xây dmg; thit bj cci, 
thit bj din, kt cAn thép phi tiêu chuAn; giãn khoan dAn khI; 
San xuAt các thit bj nâng, ha và b6c xép. Chi tit: Gia cOng, ch tao thit bj nâng, thit bj chju ap 1irc 
(bInh, be, ban, duOng ông chju áp lvc); 

Süa cha may mOe, thit bj. Chi tiEt: süa chia thit bj nang, thiEt bj chju áp lrc (bInh, b& ban, du?.mg 6ng 
chIn áp 1rc), thit b Ca, thit bj din, két cãu thép phi tiéu chuAn; gian khoan dâu khi; bão tn thang may; 
Hoat dng h trq djch vi tii chInh chua duçc phân vào dau. Chi tiAt: Tu vAn dAu tu xay dmg cac cong 
trinh dan dung,  cong nghip, giao thông (cAn, dLrông, bAn câng, san bay); 

- Kim tra và phân tIch k thut. Chi tit: ThI nghim, hiu chinh he th6ng din, diu khiM tij dng, kim 
tra mi bàn kim loai; 
Kinh doanh bAt dng san, quyAn sr dung dAt thuc chü sO htth, chü sir dung hoc di thué. Chi tiAt: DAu ttr 
xây drng, kinh doanh ha tAng dO thj, khu cong nghip. Cho thué nhà 0, vAn phOng. Kinh doanh bAt dng 
san; 

S • . .. . - S Dieu hanh tua du lich. Chi tiet: Kinh doanh hr hanh nçn dja; 
Djch vz luu trui ngAn ngày. Chi tit: kinh doanh ca sO luu tri'i du ljch: khách san  (phãi  dat  tiêu chu&i sao va 
không hoat dng tai tru sO); 
Hoat dtng djch vu h trcl khác lien quan dAn vn tãi (tth hOa lông khI dA vn chuyAn và hoat dng lien 
quan dAn 4n tãi hang khong); 
B6c xp hang hOa (trr b6c xp hang hóa cãng hang không); 
Vn tài hang hOa bAng dtr&ng b (tnr vn chuyM thc thai, hOa lông khI dA van chuyAn); 
bat dng kiAn tilic và tu vAn k thut có lien quan; 
Xây dmg cOng tnmnh thüy; Xây drng cong trinh khai khoáng; Xãy dijng cong trInh ch biAn, ch tao;  Xây 
dimg cOng trinh k9 thut dan dung  khác. 

float dng chInh cüa Cong ty là xây drng, gia cOng, ché t?o,  1p dt, sira chüa thit b và cong trInh cong 
nghip. 
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II. NIEN DQ KE TOAN, DON VI TIEN T SIr D1JNG TRONG KE TOAN 
1. K' k toán, don vj tin t sfr ding trong k toán 

KS' k toán nãm cUa COng ty bat dau tr ngáy 01/01 Va k& thUc vào ngày 3 1/12 hang nãm. 
Dn v tin t sr diing trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (ding). 

III. CHUAN MIC VA CHE Do KE TOAN AP DI)NG 
1. Ch d k toán áp diing 

Cong ty áp ding ch d k toán Vit Nam ban hành theo Thông ti.r s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cOa 
B Tài chInh huàng dan chê di kê toán Doanh nghip và các van bàn pháp IS'  sa dOi, bô sung khác theo qui 
dinh cüa nhà nthc. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chun myc k toán và Ch do k toán 
Cong ty dã áp diing các Chuan mrc k toán Vit Nam và các van bàn hixang dn ChuAn mrc do Nhà ninrc dã 
ban hành. Các báo cáo tài chInh di.rcyc Ip vàtrInh bay theo dOng mci quy dinh cüa tirng chuân mc, thông tii 
huâng dan thuc hiên chuân mirc và ChO d kO toán hin hành dang áp dicing. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP D1JNG 
1. UctInhktoán 

Vic 1p báo cáo tãi chInh tuân thu theo chuan mrc k toán, ch do k toán doanh nghip Viêt Nam và các quy 
djnh pháp IS'  cO lien quan den vic 1p Va trinh bay báo cáo tài chInh yéu câu Ban Tong Giám doc phâi cO 
nhung uâc tInh va già djnh ãnh htrâng den so lieu báo cáo ye tài san, cOng nq va vic trInh bay các khoân tài 
san, cong nq tiém tang t?i  ngày 1p báo cáo tài chinh cCng nhi.r cac so Iiu báo cáo ye doanh thu và chi phi 
trong suOt kS'  hot dng. Mc dñ cac iiâc tInh ké toán thrqc ip bang tat Ca sir hiéu biét cia Ban Tong Giám 
doe, so thic té phát sinh có the khác vci các trOt tInh, giã djnh dt ra. 

2. Nguyen tac ghi nhn các khoãn tin và các khoãn tirong throng tiên 
Cac nghiep vu kinh té phat sinh bang ngoai tO thrc quy dOi ra dOng Viêt Nam theo ty gia glao dich thirc tê tai 
th?i diem phát sinh nghip vi. Tai  thi diem cuOi k5', các khoãn miic tiOn t Co gOc ngoai t thrqc quy dôi theo 
t giá mua vào cüa ngân hang thuxang mai  noi Cong ty m tài khoán cong bô vào ngày kOt thOc niOn do kO 
toán. 

Các khoàn tuong throng tin là các khoân dau tu ng&n han  khong qua 03 thang CO khâ näng chuyen dôi dé dâng 
thành tiOn va không có nhiOu nh ro trong chuyOn dOi thãnh tiOn ké tü ngày mua khoãn dâu tu do t?i  thOi diem 
báo cáo. 

3. Nguyen tac k toán các khoãn du tLr tài chInh 
Các khoán du 1w nm gifr dIn ngày dáo hgn 
Các khoân dAu tu nam gi dn ngày dáo han  bao gm các khoán dAu tu ma Cong ty có S' djnh và khâ nãng giU 
dOn ngày dao han.  Các khoãn dâu tu nãm gi0 dOn ngày dáo han  là khoân tiên gfri ngân hang có k5' han. 
Các khoãn dau tir nam gi& dn ngày dáo han  duqc ghi nhn bat dAu tfr ngày mua và duc xác djnh giá trj ban 
dâu theo giá rnua va các chi phi liOn quan dOn giao djch mua các khoân dau tir. Thu nhp lãi tfr các khoàn dâu 
tu näm giü dOn ngày dao han  sau ngày mua dixqc ghi nhn trOn Báo cáo kOt qua boat dng kinh doanh tren cv 
s di thu. Lãi dtrqc hi.rOng trithc khi Cong ty nãm giü dtrqc ghi giâm tth vào giá gOc t?i  th&i diem mua. 
Các khoan dAu tir nam gi dn ngày dáo han  duc xác djnh theo giá gc tth di dir phông phái thu khó dOi. 

Dir phOng phái thu kho dOi cüa các khoán dau tir nm giü dn ngày dáo han  thrqc trich 1p theo các quy djnh 
kO toán hiên hành. 
Du 1w vào Cong ' lien kit 
Cong ty lien kt là mt Cong ty ma Cong ty có ânh huOng dángk nhtmg khOng phãi là Cong ty con hay COn 
ty liOn doanh cOa Cong ty. Anh hurng dang kO the hin a quyên tham gia vào vic thra ra các quyêt djnh ye 
chmnh sách tài chinh và ho@t  dng cüa ben nhn dâu tu nhtrng khOng có ãnh hu&ng ye mt kiOm soát hoc dông 
kiOm soát nhUng chInh sách nay. 

Cong ty ghi nhn ban dAu khoàn dAu tu vào COng ty liOn k& theo giá gc. Congty hach  toán vào thu nhp trOn 
báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh khoãn duc chia tr lqi nhun thuán lüy ke cOa ben nhn dâu tir phát sinh 
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sau ngày du tu. Các khoãn khác ma Cong ty nhãn duac ngoài lqi nhuãn duçjrc chia dtrcic coi là pMn thu hi 
các khoân dâu Ui và &rçrc ghi nhn là khoãn giam trir giá g6c du ttr. 
Khoan du tu vào Cong ty lien kt dtrqc U-inh bay -ong bang can dM k toán theo giá g6c tth di các khoãn dr 
phông giãm giá (nôu có). Dr phông giãm giá dâu tu vào Cong ty lien kt ducic trIch 1p theo các quy djnh ké 
toán hin hành. 
Dàu lu vào cong cu v1n cáa &m vj khdc 
Du tix vào cong cir v6n cüa dcm vj khác phãn ánh các khoán du tu cong ci vn nhung Cong ty khOng có 
quyn kim soát, dông kim soát hoc có ãnh huOrng dáng ké dM vài ben duc dâu ttr. Khoãn dâu Pr vào cOng 
ci v6n cac dorn vi khác dLrçlc phãn ánh theo nguyen giá trr các khoàn dr phOng giãm giá du Pr. 

4. Nguyen tc k toán nc  phii thu 
Nçi phâi thu là s tin có th thu hi cüa khách hang hoc các di tuçirng khác. Na phãi thu dtrcic trinh bay theo 
giá trj ghi s6 tth di các khoàn dr phOng phãi thu khO dOi. 
Dir phOng phài thu khO dôi thrçic trIch 1p cho nhtng khoãn nq phãi thu da qua han thanh toán, hoc các khoãn 
ncr phãi thu ma ngu1i ncr khO có khã nang thanh toán do bi thanh 1', phá san hay các khó khAn wang tir. 

5. Nguyen tc ghi nhân hang tn kho 
Hang tn kho drçyc tInh theo giá g6c, tnthng hqp giá tij thun có th thirc hin ducic thp horn giá gic thI tInh 
theo giá tn thun có th thrc hin duqc. Giá gOc hang ton kho bao gm chi phi mua, chi phi ch biên và cáo 
chi phi lien quan irirc tip khác phát sinh d cO drrcxc hang ttn kho ô dja dim và tr?ng thai hin ti. 
Phuang pháp tInh giá hang xut kho ducxc xác djnh theo phuang pháp thrc t dIch danh. Giá tn thun có th 
thc hin duqc duçic xác djnh bAng giá ban uàc tInh tth cáo chi phi uâc tInh dê hoàn thành san ph&n cüng chi 
phi tip thj, b hang và phãn phôi phát sinh. 
Hang tn kho ducc hach toán theo phuang pháp ké khai thung xuyén. 
Dr phOng giãm giá hang tn kho duçc trIch Ip theo cáo quy dnh k toán hin hành. 

6. Nguyen tc ghi nhân và khu hao tài san c dlnh 
Nguyen lác ki loan TSCD hfru hinh, TSC1 vô hInh 
Tài san c djnh hüu hInh, tài san c6 djnh vô hInh duac ghi nhn theo giá g6c. Trong qua trinh str ding, tài san 
c djnh hftu hinh, tài san có djnh vO hInh dtrçic ghi nhn theo nguyen giá, hao mon 1u ké và giá nj cOn lai. 
Khu hao ducic trIch theo phuang pháp dtring thAng. Th&i gian khu hao ducic tinh theo th&i gian khAu hao 
quy djnh tai Thông Pr s6 45/2O13iTF-BTC ngày 25/4/2013 cüa B Tài chInh và cáo van bàn pháp l sCra dôi, 
b6 sung khác theo qui dinh cüa nhà nuóc, ci the nhir sau: 
Loai tài san s nãm 
Nhà cra, 4t kiM tríic 6 - 25 
MáymOc,thitbj 8-15 
Phuangtinvntãi 10-15 
Thit bi quãn 1 3 - 8 
Tàisáncdinhhiiuhmnhkhác 5-10 
Tàisàncdjnhvôhinh 2-5 
Nguyen 1k kE loan TSD thuê lài c/dish 
Hcip d6ng thue tài san duçic phan loai là thuê tài chinh nu ben cho thué cO sir chuyM giao phAn krn rüi ro va 
lçî Ich gan lien vOi quyM sâ hüu tài san cho COng ty. Cong ty ghi nhn tài san thué tài chinh theo giá frj hcip 
cüa tâi san thué ti th&i dim khâi dAu thuê tài san hoc theo giá frj hin tai  cüa khoán thanh toán tiM thuê toi 
thi&i, nM giá frj nay thp horn. Nq phái trã ben cho thuê tuong üng dtrcic ghi nhân trén bang can d& k toán 
nhu mt khoân ncr  phài trã v thué tài chInh. Các khoan thanh toán tiM thuê duçic chia thành chi phi tài chInh 
và khoãn phãi trà nq gôc nhäm dam bão t' l 1Ai sut djnh kS'  c djnh trén so du nq cOn lai.  Chi phi thué tài 
chInh dtrçvc ghi nhn vao báo cáo kt qua hoot dng kinh doanh trong kS'. 
Tài san c6 djnh thué tài chInh duçrc trIch kh&i hao nhu tài san c6 djnh hüu hInh cüa Cong ty. D6i vài tài san c 
dinh thuê tai chInh không chAc chàn sê dtrqc mua lai thI së dtrçxc tInh tnIch khâu hao theo thii h?n  thuê khi thsi 
han thuê ngan horn th&i gian sCr ding hthi Ich cüa no. 
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7. Nguyen täc ghi nhân chi phi xây dtrng co' bàn d& dang 
Các tài san dang trong qua trInh xay dung phuc vu miic dIch san xut, cho thuê, quàn 1' hoäc cho bAt k' miic 
dIch não khác thrçc ghi nhAn theo giá gôc. Chi phi nay bao gom chi phi dlch  vi, chi phi läi vay duac vOn hóa 
va chi phi khác có lien quan phO hqp vi chInh sách ke toán cüa Cong ty. Vic tInh khau hao cOa các tài san 
nay thrqc áp diing giông nhu vâi các tai san khác, bat dâu tir khi tài san a vào tr?.ng thai san sang str diing. 

8. Nguyen tAc k toán chi phi trã trtrac 
Chi phi trâ trtiâc bao gin cac chi phi thc tA dä phát sinh nhung có lien quan dn kAt qua hot dng san xuAt 
kinh doanh cCia nhiêu k' ké toán. Chi phI trà tnràc bao gOm khoân trã truóc tiên thuê dat, chi phi nâng cap tài 
san thuê, giá trj cong cii, ding cii da xuât dung va các khoân chi phi trâ tru'Oc khác duqc coi là có khã näng 
dem lai  li ich kinh té trong tuo'ng lai cho Cong ly. Các chi phi nay duqc von hóa dithi hinh thirc các khoãn Ira 
tnrâc và duçic phân bô vao Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh, scr diing phuo'ng pháp du0ng thang theo cac 
quy djnh ke toán hin hành. 

9. Nguyen tAc k bàn no' phãi trã 
Tiéu chI phân loai các khoán phai trã 

- Phái trà ngui ban gm các khoân phâi trã mang tInh chAt thixong mai  phát sinh tir giao djch có tinh chAt 
mua ban hang bOa, djch vi, tài san. Khoãn phài trà bao gôm các khoân phai trã khi nhp khâu thông qua 
ngtri nhn Oy thác. 

Phãi trá khác là các khoán phai trâ cOn li không di.rqc phân loai là phái trâ khách hang, phái trâ ni b. 
Khoãn phái trâ duc hch toán chi tit cho tirng di ttrng, tirng ni dung phài trã, theo dôi chi tit k' han  trã, 
theo dOi chi tiêt theo nguyen t. 

Các khoãn phãi trâ có thOi gian dáo han  cOn  lai  duài 12 thang (duai mt chu k5' san xuAt kinh doanh) tai  thi 
diem 1p BCTC thI thrc phân loai là nq ngän han;  các khoân phai trá cOn li không duc phân loi là nq ngãn 
han thI duqc phân loai là nq dãi han.  Khi 1p BCTC, các khoàn phái trá dtrgc tái phân loai li theo nguyen täc 
nay. 

Cong ty thrc hin dánh giá li các khoán phài trà ngu&i ban có gc ngoai té tai  tAt ca các thOi dim lap Báo cáo 
tài chinh. T' giá giao djch thuc té khi dánh giá lai  khoân phái trà ngirOi ban là t' giá ban ngoai t cOa ngân 
hang thuo'ng mai  nai Cong ty chi djnh khách hang thanh toán tai  thOl diem 1p Báo cáo tài chInh, hoc ni 
Cong ty thung xuyen co giao djch. 

Cong ty së ghi nhn ngay mt khoàn phãi trâ khi có bAng ch(rng cho thAy mt khoân tn thAt chAc chAn xãy ra, 
theo dOng nguyen tãc thn trong. Ncr phâi trâ khOng duqc ghi nhn thâp hon giá trj nghia vii phài thanh toán. 
Dij phOng nq phãi trà dtrcic 1p tai  thOi diem 1p BCTC theo dOng qui djnh hién hành. 

10. Nguyen tAc ghi nhn vay và ncr phãi trã thue tài chInh 
Giá trj khoãn vay thrcvc ghi s theo timg lAn giâi ngân và Ira ncr.  Giá tn khoân ncr  thué tài chInh là tng s tin 
phãi tra duqc tInh bang giá tn hin tai  cOa khoán thanh toan tiên thuê tôi thiêu hoc giá tn hcp l' cOa tài san 
thuO cOn phãi trã tai  thOi diem 1p BCTC. 

Các khoân vay và nq thué tài chInh duqc hach  toán chi titvà theo dOi tfrng di tuqng cho vay, cho nç, timng 
khê trâc vay ncr, tirng loai tãi san vay nq, kS' han vay nq và dOng tién vay nq. 

Khi 1p BCTC s du các khoàn vay, nç thuê tài chInh bAng ngoai té duqc dánh giá lai  theo t giá ban cOa ngân 
hang noi Cong ty có giao djch vay, thuê tài chInh, 

11. Nguyen tAc ghi nhãn và vn hóa các khoãn chi phi di vay 
Chi phi di vay duçrc ghi nhn vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong näm khi phát sinh, trü khi duqc vn boa 
theo quy dinh cOa Chuân mrc k toán "Chi phi di vay". Theo d, chi phi di vay lien quan tnirc tiêp den viec 
mua, dáu tu xây dirng hoäc san xuât nhung tài san can mt thai gian tuo'ng dOi dài dé hoàn thành dua vào sfr 

dung hoãc kinh doanh diroc cong vào nguyen giá tài san cho den khi tãi san do thrgc dua vào scr diing hoãc 
kinh doanh. Các khoán thu nhp phát sinh tir vic dãu tu tam  thOi các khoãn vay duqc ghi giám nguyen giá tài 
san cO lien quan. DOi vâi khoàn vay riéng phvc vi vic xay drng tài san cô djnh, bat dng san dâu tu, lãi vay 
thrçrc von boa ké cã khi thOi gian xây di,rng duài 12 thang. T' l von hóa chi phi di vay trong kS'  là 0%. 
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12. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 
Phãn ánh các khoãn phài ha cho hang hóa, djch vii da nhn duqc tir ngui ban hoc dã cung cp cho ngui 
mua nhung thrc t chua chi trã do chua có hóa don hoAc chua dii hi sa, tài lieu ké toán, dircic ghi nhân vào chi 
phI san xut, kinh doanh irên ca sâ dam bào nguyen tAc phii hcip giUa doanh thu và chi phi. Khi có dii h so, tài 
1iu ké toán, néu có chênh lch vài s6 dä trIch, ké toán tién hành ghi bô sung hoc ghi giãm chi phi tllcing frng 
v&i phn chênh Ich. 

13. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn các khoàn dir phông phâi trà 
A • .A - Gia tn dticic ghi nhan cua mçt khoãn d phong phai tra Ia giá tr ducrc uorc tmh hcrp ly nhat ye khoan tien se 

phãi chi dé thanh toán nghia vi nçi hin tai  tai ngày 1p BCTC. 
Chi nhftng khoãn chi phi lien quan den khoãn d phông phãi ira dA 1p ban du miii duçic bii d&p bang khoãn 
dr phongphãi trâ do. Khoin chénh Ich gita so dr phông phãi trà dä Ip a k' ké toán truâc chira sii ding hét 
kin hcm so dr phông phái ira Ip ô k) báo cáo duçxc hoàn nhp ghi giãm chi phi san xuet, kinh doanh trong kS' 
tth khoãn chénh lch IOn han ciia khOan dr phông phãi ira v báo hành cong trInh xây lap duçic hoãn nhp vào 
thu nhp khác trong ks'. 

14. Nguyêntcghinhnvnchüs?h&u 
Nguyen thc ghi nhn v6n gop cüa c/ia sa Jifru, thing dir vñn cJ phn, vén k/the cüa chü so hüu 
Ven du tu ciia chii si hiiu dLrçlc ghi nhn theo se yen thirc gOp ciia chii th hfru. 
Thng dix v6n ce phn dircic gbi nhn theo s6 chênh 1ch IOn han hoc nhô han gita giá thrc té phát hãnh va 
mnh giá c phieu khi phát hành ce phiéu lan dâu, phát hành be sung hoc tái phát hành cô phiéu qu5. 
Ven khác ciia chii sO hihi duçic ghi theo giá ii con 1i gifta giá üj hqp l' ciia cac tài san ma doanh nghip duçic 
cac to churc, cá nhân khác tng, biéu sau khi trir (-) các khoãn thué phãi np néu co) lien quan den các tài san 
duc tng, biéu nay và khoãn bS sung tr két qua hoat dng kinh doanh. 
Nguyen t&ghinhmn lØnhun c/twa p/tan pIui 
Li nhun sau thué chua phan phM là se Iqi nhun tr các hoat dng ciia doanh nghip sau khi tth (-) các khoãn 
diêu chinh do áp ding hOi t thay d61 chinh sách ké toán và dieu chinh hôi t6 sal sOt trQng yéu ciia các nàm 
tnrOc. Lqi nhun dtrc phãn phel cho các chii sO hiiu theo nghj quyét hang näm ciia di hi dong ce dOng. 

15. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn doanh thu 
I)oank thu cung cp djch vu 
Doanh thu cung cp djch vi,i duqc ghi nh.n khi kt qua ciia giao djch do dirqc xác djnh mt cách dáng tin cay. 
Trir&ng hcip vic cung cap djch viii lien quan den nhiéu k5' thi doanh thu duqc ghi nh.n hong k' theo két qua 
phán Cong vic dâ hoãn thành vào ngay Ip Bang Can del k toán cUa k5' dO. Két qua ciia giao djch cung cp 
djch vi duçic xác djnh khi thOa mAn các diêu kiin  sau: 

Doanh thu duqc xac djnh tixang d61 chic chin; 
CO khá nang thu ducic lqi ich kinh té ti'r giao djch cung cp djch vii dO; 
Xác djnh ducic phn cong vic da hoân thãnh vào ngày 1p Bang can d6i ké toãn; va 
Xác djnh duqc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dé hoân thành giao djch cung cep djch vii dO. 

Doanh thu h'.rp dng xây drng 
Doanh thu hçip deng xây drng dirçic ghi nhn khi kt qua thc hin hqp d6ng xây dimg duqc xác dinh  mt 
cách dáng tin cy va &rqc khách hang xác nhn thI doanh thu và chi phi lien quan den hqp deng dirqc ghi nhn 
tirang rng vOl phn cong vic dA hoàn thành trong k5' phãn ánh trén hOa don da lap. 
Doan/s thu hogi dng liii chinh 
Là doanh thu phát sinh tir lAi tien gCri ngan hang, ce tiic Ic,1  nhun dtrçic chia va các khoãn lAi do chenh loch t 
giá ngoi t, duçrc ghi nhn trên ca sO thông báo ye lAi tien gui hang tháng ciia ngán hang, thông báo chi ira c6 
tüc, khoãn lAi do thay dôi t giá hel doái ciia các nghip vi phát sinh lien quan den ngoai t. 

16. Nguyen tc ké toán giá yen hang ban 
Khi ghi nhn mt khoãn doanh thu, thI s deng thi ghi nhn mt khoãn chi phi (giá von) tuang üng có lien 
quan den vic tao  ra khoãn doanh thu dO. Chi phI nay gôm chi phi cUa kS' tao ra doanh thu và chi phi ciia các 
k5' tnithc hoc chi phi phâi trã nhung lien quan den doanh thu cia kS'  do. 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 09-DN 
S 9-19 H Tüng Mu, PhLrmg Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông ttr s 200/201411T-BTC 
Quân 1, Tp H Chi Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

17. Nguyen tc và phwxng pháp ghi nhân chi phi tài chInh 
Các khoan chi phI duqc ghi nhãn vào chi phi tài chInh gm: Clii phi cho vay và di vay vn và các khoân I do 
thay dOi t giá hôi doái cüa các nghiép vu phát sinh lien quan den ngoai té. 
Các khoàn trén ducrc ghi nhn theo tng s phát sinh trong kS',  không bà tth vài doanh thu hoat dông tài chInh. 

18. Nguyen täc k toán chi phi quãn l doanh nghip 
Chi phi quàn l' phãn ánh toàn b chi phi chung cila Cong ty nhis: lirorng  và các khoân bão him cüa nhân viên 
quán l' COng ty, khãu hao TSCD thing cho quân l' doanh nghip, tiên thuê dat, thuê mOn bài, du phOng phâi 
thu khó dOi, djch vii rnua ngoài phuc vii khOi quãn 1' Cong ty. 

19. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhãn chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 
Chi phi thu thu nhâp doanh nghip hin hành dtrqc xác dlnh  trên co sâ thu nhp chiu thus và thus suit thud 
thu nhâp doanh nghiep trong näm hin hành. 
Viéc xác dinh thus thu nhâp cCa COng ty can cr vào các quy dinh hin hành v thus. Tuy nhiên, nhirng quy 
djnh nay thay dôi theo tüng th&i kS'  'ia vicxác djnh sau cüng ye thuê thu nhp doanh nghip thy thuc vao két 
qua kiêm tra cCa co quan thué có thâm quyén. 
Các loai thus khác thrçic áp dung theo các 1ut thud hién hành tai Vit Nam. 

20. Cong cu tài chInh 
Tâi san liii chinh 
Ti thai dim ghi nhn ban du, tài san tài chinh thrqc xác dnh theo giá g6c cong vi chi phI giao djch trirc 
tiêp lien quan den vic mua sam tài san tai chInh d. Các tài san tài chInh cCa Cong ty bao gôm tiên và các 
khoàn tuong throng tiên, dâu tir nãm gi& den ngày dáo han, các khoãn phài thu khách hang và các khoàn phãi 
thu khác. 
Nçrphãi Ira Iài chmnh 
Tt Ca CC khoãn ncr phãi trâ tài chinh &rqc ghi nhn ban du theo giá gc cong vài các chi phi giao djch trirc 
tiêp lien quan den vic phát hành cong nq tài chInh dO. Nq phãi trâ tài chinh cCa Cong ty bao gôm các khoàn 
phãi trá ngthi ban và các khoân phái trâ khác, các khoân vay và chi phi phãi trà. 
Giá Irj sau ghi nhçin lEn du 
Hiên ti, chua Co quy djnh v dánh giá 1?i  giá trj cCa các cong cu tài chinh sau ghi nhân ban dAu. 

21. Các ben lien quan 
Các ben throc xem là có lien quan dn mt ben phát sinh cac m,i quan h trrc tip hay gián tip, d kim soát 
cac ben khác hoc cO khà nãng gay ãnh htrâng dáng kê den các ben lien quan nêu có mOi quan h kiêm soát 
thu&ng xuyên hoc có the gay ành hixàng dáng ké. Nghip v vài các ben lien quan duqc Cong ty trInh bay 
trong Thuyét minh báo cáo tài chInh. 

15 

1 



CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 09-DN 
S 9-19 H Thng Mu, Phring Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Qun 1, Tp H ChI Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa Bô Tài chmnh 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN TRINH BAY TRONG BANG CAN oOi KE TOAN 

1. Tiên và các khoãn tuolig dtrong tién 
- Tiênmt 
- Tin gcri ngân hang khOng k' han 
- Các khoân tuong throng tin 

Cong 

2. Du tir nm gi& dn ngày dáo hn 
Các khoán du tu nm giU dn ngày dáo han  gm các khoân tin gui có kS' han tr 6 tháng dn 12 tháng tai  các ngân hang 
thi.rong mai  c ph&n, lâi suit tr 3,7%/näm dn 6,4%/näm (tai ngãy 01/01/2020 tr 5,3%/näm den 6,8%/näm). 
Nhii dâ trInh bay t?i  thuyt minh s V.17, tai ngày 31/12/2020, toãn bt các khoán tin giri cO k' han  cO giá trj 
149.896.369.552 dng (tai ngày 01/01/2020 là 153.217.483.583 dng) dã dircic dung lam tài san th 
các khoãn vay ngn hn tai  các ngân hang. 

chap d dam bào cho 

3. Phãi thu khách hang 3 1/12/2020 01/01/2020 
a) Phãithu khãch hang là ben lhfrba 194.204.313.757 257.33 9.512.531 
- COng ty cô phn Thép HOa Phát Dung Qut 1.875.314.320 35.581.434.438 
- COng ty c phn BOt  giy VN119 10.000.000.000 30.000.000.000 
- Cong ty TNHH Kamadhenu Ventures Ltd 28.670.894.660 28.795.529.551 
- Cong ty TNI-IH Jurong Engineering Ltd 14.347.435.523 24.994.281.828 
- COngty TN1iH Danieli 5.451.945.785 22.732.416.415 
- Lien doanh Vit - Nga Vietsovpertro 22.379.088.6 12 
- Cong ty c phn Xi mäng Vicemt Hâi Van 11.857.337.164 2 1.857.337.164 
- Cong ty TNHH MTV Ton HOa Phát 410.300.000 9.777.461.071 
- Côngty Siam 2.910.874.227 7.089.166.167 
- Cong ty c phn Kt cu kim loai và Lp may Du khI 20.028.951.385 
- Các khách hang khác 98.65 1.260.693 54.132.797.285 

b) Phdi thu khách hang là ben lien quan 216.856.284.616 267.096.172.084 
- Chi tit t?i  thuyt minh s6 VIII.2 2 16.856.284.616 267.096.172.084 

Cong 411.060.598.373 524.435.684.615 

4. Phãithukhác 31/12/2020 01/01/2020 
a) Ngn han 62.4 72.964.456 134.778.826.063 
- Thus GTGT cüa tài san thuê tài chInh 2.159.159.737 3.560.082.317 
- Phái thu lãi tin gui 2.045.333.6 17 2.70 1.335.527 
- Phài thu Cong ty TNHH Djch vii và Du tu Hng Phát 4.171.174.000 4.171.174.000 
- Phái thu dOi  cOng trInh 46.086.080.011 114.205.219.343 
- K cirqc, k qu5 19.254.653 3.974.890.892 
- Tam frng cho nhân viên 905.029.280 754.617.719 
- Phái thu khác 7.086.933.158 5.411.506.265 

b) Dài h,n 2.269.873.502 4.869.558.898 
- K cixçrc, k qu 2.269.873.502 4.869.558.898 

Cong 64.742.837.958 139.648.384.961 

Phãi thu Cong ty TNHH Djch vii và Du tir Hong Phát th hin khoãn gop v6n du ti.r vào dr an Nhà may thüy din Däk 
Mek II nhirng không thrc hin. Khoàn phãi thu nay dn nay vn chira thu hi dirçrc, Cong ty dà 1p dr phOng cho khoàn 
phài thu nay theo các quy djnh hin hành (xem thuyt minh si V.5). 

Phái thu di cong trInh là s dir lien quan dn hqp dng khoán cho các di cong trInh thirc hin dir an ma chira di.rçic quyt 
toán. S dir nay sê &rcrc quyt toán vi cOng nq phãi trâ (xem thuyt minh s V.16) gifia Cong ty và các d,i cOng trInh khi 
các thr an hoàn thành. 
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Dn vj tInh: dsng 
3 1/12/2020 01/01/2020 

134.018.839 1.118.109.794 
4.439.135.039 36.663.769.752 

- 30.323.334.418 
4.573.153.878 68.105.213.964 



31/12/2020 01/01/2020 
2.654.933.636 390.428.945 
1.543.033.959 287.950.055 
1.111.899.677 102.478.890 

56.282.739.724 
21.129.256.012 
24.789.628.464 

7.645.164.196 
1.651.115.038 
1.067.576.014 

40.444.287.732 
21.674.931.956 
13.670.078.167 

1.195.862.062 
2.536.749.876 
1.354.065.671 

12.600.000 
58.937.673.360 40.834.716.677 

CONG TY cO PHAN LILAMA 18 MAU sO B 09-ON 
Sc 9-19 H Tñng Mu, PhLrOng Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Qun 1, Ip H ChI Minh, Viêt Nani ngày 22/12/20 14 cOa B Tài chinh 

5. Du.r phOng phãi thu ngän h9n khó dOi 

GiágÔc 
GiátricO 

the thu h 61 

31/12/2020 

Dis phOng Giá g6c 
GiátricO 

the thu hôi 

01/01/2020 

Di phong 
- Phài thu ngn han 

cOa khách hang 
60.486.750.303 9.798.924.543 50.687.825.760 80.206.531.868 22.664.765.190 57.541.766.678 

- Trã trtthc ngthi bàn 
ngirn han 

650.026.953 650.026.953 650.026.953 650.026.953 

- Phãi thu ngLn hn 
khác 

4.660.102.645 - 4.660.102.645 4.660.102.645 - 4.660.102.645 

- TmCmg 3.174.563.754 - 3.174.563.754 3.174.563.754 - 3.174.563.754 
Cong 68.971.443.655 9.798.924.543 59.172.519.112 88.691.225.220 22.664.765.190 66.026.460.030 

6. Hang ton kho 3 1/12/2020 0 1/0 1/2020 
Giágc Dir phOng Giá gic Dir phOng 

Hang mua dang di di.rcng 
- Nguyen 1iu, vt 1iu 24.294.912.691 
- Cong cu, dung cu 742.756.685 
- Chi phi SX kinh doanh do dang 739.340.210.918 

6.307.950.532 
24.8 10.369.480 

1.122.002.685 
811.604.059.821 

•1 

Cong 764.377.880.294 - 843.844.382.518 

Chi tit chi phi san xuAt kinh doanh dO dang nhu sau: 
- Nhà may Nhit dién Song Hu 1 
- Nhà may Nhit dién Duyén Hal 3 

31/12/2020 01/01/2020 
129.585.166.271 

- 
190.495.310.040 
63.2 10.854.427 

- Nhà may Nhit din Nghi Scm 2 111.166.290.810 64.132.245.766 .4 

- Nhà may Nhit dién Thai Blnh 2 37.496.967.8 1 1 39.645.985.607 
- Nhà may Bt giy VNTI9 192.189.859.566 164.159.624.813 
- Dir an Tenova Takraf 36.860.238.73 1 91.248.759.147 
- Các cOngtrInh, ckrán khác 232.041.687.729 198.711.280.021 

Cong 739.340.210.918 811.604.059.821 

7. ChiphItrãtrirOc 
a) Ngàn hgn 
- COng cii, ding cii xut dOng 
- Chi phi bào lãnh ngãn hang, bào him, chi phi khác 

b) Dài lign 
- Tin thuê dt trã truOc 
- Cong cv, dung cii xut ding 
- Chi phi Ian trai và thuê dt 
- Chi phi bâo lãnh ngân hang 
- Chi phi tir vAn và cAp chcmg chi ASME 
- Các khoàn chi phi khác 

Cong 
TiAn thué dAt trà tnrOc thA hin các quyn scr ding dAt tai: 

Thtra dAt s6 78 tai Dtthng S6 9, Khu ph6 4, Nguyn Van Ba, Phtthng Binh Th0, Qun Thu DOc, Thành ph6 H6 Chi Minh 
vOl din tich là 1.426,8 m2 cho mvc  dich xãy drng nhà lam viêc. Th&i hn thué dAt duqc tinh tIr khi hai ban k biên bàn 
bàn giao mat b&ng den ht ngày 3 1/10/2062. 
Thra dAt s6 398 Va 420 tai  XA An Din, Thj xâ BEn Cat, Tinh Binh Duang vOl din tich ln luot là 12.150,3 m2 và 
10.2 12,7 m2 cho muc dich phvc vi hoot dng san xuAt kinh doanh. ThOi han  thuê dAt di.rcrc tInh tr khi hai ben ky blCn 
bàn bàn giao mt bng dEn ht ngày 23/6/2053. 

- Th,ra dAt s6 51, 54, 61, 98 và 99 tai  Xä An Din, Thi xã Bn Cat, Tinh BInh Dur.rng vOi tong dién tich là 68.191,2 m2 
cho mvc  dIch xây dmg cOng trInh Cong nghip. ThOi han  thué dAt dtrçic tinh tir khi hal ben ky bién bàn bàn giao mt 
bang dn ht ngày 23/6/2053. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TV CO PHAN LILAMA 18 MAU sO B 09-DN 
S 9-19 Ho Tang Mu, PhuOng Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông fl' s 200/2014/TT-BTC 
Quii 1, Tp H ChI Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cUa Bô Tài chInh 

8. Tang, giãm tài san cô djnh h&u hinh 

Khoãn muc 
Nhà xtrong 

vat kin trüc 
May mOc 

thiêt bj 
Phirong tin 

vn tãi 
Thit bi 
quãn 1 

Tài san 
cô dnh khác 

Dan vj tInh: dOng 

Tong cong 

Nguyen giá TSCD 
S dir t1u k' 51.125.739.387 267.045.566.711 40.676.631.438 3.510.146.92 1 15.803.349.691 378.161.434.148 

So tang trong kS' 81.878.870.543 5.764.956.349 788.427.273 88.432.254.165 

-Muatrongkj 1.154.691.400 - 788.427.273 1.943.118.673 

- Mua lai TSCD thuê tài chInh - 399.160.775 23.094.076 422.254.851 

- Chuyén tit TSCD thuê tài chInh - 80.325.018.368 5.741.862.273 86.066.880.641 

S giám trong kS' - 2.841.781.137 1.625.768.836 371.135.040 136.9 16.500 4.975.601.513 

- Than/i l, nhuvng ban 2.841.781.137 1.625.768.836 371.135.040 136.916.500 4.975.601.513 

S dir cu61 k5' 51.125.739.387 346.082.656.117 44.815.818.951 3.139.011.881 16.454.860.464 461.618.086.800 

Giá trj hao mon lüy k 
s6 dir du ki' 34.707.358.058 208.114.156.905 35.706.658.776 3.006.917.553 13.102.035.933 294.637.127.225 
s tang trong k' 3.028.208.520 51.367.871.997 4.053.449.180 126.983.173 1.003.477.080 59.579.989.950 
-Kháuhaotrongkj) 3.028.208.520 15.492.689.943 1.456.292.971 126.983.173 1.003.477.080 21.107.651.687 

- Chuyn tz.'r TSCD thuê iàichInh 35.8 75.182.054 2.597.156.209 - 38.472.338.263 
S giam trong kS' 2.828.083.138 1.562.802.364 371.135.040 136.916.500 4.898.937.042 

- Thanh 1j, nhztong ban - 2.828.083.138 1.562.802.364 371.135.040 136.916.500 4.898.937.042 

S dir cui k5' 37.735.566.578 256.653.945.764 38.197.305.592 2.762.765.686 13.968.596.513 349.318.180.133 
Giá trl cOn li 
Ti ngày du k)' 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 cui k' 13.390.172.809 89.428.710.353 6.618.513.359 376.246.195 2.486.263.951 112.299.906.667 

Nhi.r dâ trinh bay tai thuyt minh s V.17, Cong ty dà th chip mt s6 tài san c djnh hfru hinh vOl giá trj cOn lai tal ngày 3 1/12/2020 là 77.3 16.339.165 dng (tai ngày 
01/01/2020 là 8.820.251.498 dng) d dam báo cho cac khoán tin vay ngn hn ti ngãn hang. 

Nguyen giá tài san c dinh hUu hlnh dã ht khAu hao nhung vn cOn sCr dvng  cüa COng ty tai  ngày 31/12/2020 là 130.775.390.855 dng (tal ngày 0 1/01/2020 là 
128.237.657.402 dong). 
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CONG TY cO PHAN LILAMA 18 
S6 9-19 H Tüng Mu, Phrmg Nguyn Thai BInh, 
Quãn 1, Tp H ChI Minh, Vit Nam 

MAU SO B 09-DN 
Ban hành theo Thông tir s6 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/20 14 cia Bô Tài chInh 

9.  Tang, giãm tài san c djnh thuê tài chInh May mOc Phuong tiên 
Khoãn muc thiét bj vn tãi 

Cong 

Nguyen giá TSCO 
SdudukS' 124.380.338.244 14.904.183.183 139.284.521.427 
So tang trong k' 642.582.727 642.582.727 
- Thuê tài chinh 642.582.727 642.582.727 

So giãm trong k' 80.325.018.368 5.741.862.273 86.066.880.641 
- ChuyAn sang TSCD h1u hInh 80.325.018.368 5.741.862.273 86.066.880.641 

SOdtrcuOi kS 44.055.319.876 9.804.903.637 53.860.223.5 13 
Cia tr hao mon Iüy ké 
Sdduk' 39.371.109.540 2.864.527.248 42.235.636.788 
So tang trong kS' 6.765.206.529 1.092.502.980 7.857.709.509 

- Khdu hao trong k5' 6.765.206.529 1.092.502.980 7.857.709.509 

So giàm trong k' 35.875.182.054 2.597.156.209 38.472.338.263 
- Chziyn sang TSCD hihi hInh 35.875.182.054 2.597.156.209 38.4 72.338.263 

Sdtrcui k' 10.261.134.015 1.359.874.019 11.621.008.034 
Cia trj cOn Iai 
Ti ngày du k' 85.009.228.704 12.039.655.935 97.048.884.639 
Ti ngay cuOi kS' 33.794.185.861 8.445.029.618 42.239.215.479 

10.  Tang, giãm tài san c dlnh  vô hInh 1 1 Phan mem 
Khoãn muc may tInh Cong N 

Nguyen giá TSCD 
SdirdukS' 450.000.000 450.000.000 
SducuikS' 450.000.000 450.000.000 / 

Giá trj hao mOn IOy kê 
S di.r du k 370.500.000 370.500.000 
S tang trong k' 79.500.000 79.500.000 
- K/thu hao lrong kj) 79.500.000 79.500.000 

SOducui kS' 450.000.000 450.000.000 
Giá tn cOn Iai 
Tai ngày du k' 79.500.000 79.500.000 
Ti ngày cui kS' 

11.  Dan tirtàichInh dài han 31/12/2020 01/01/2020 
Giagc Dir phOng Giág6c Di.r phOng 

a,) Du 1w vào Cong ty lien kIt 10.200.000.000 1 0.200.000.000 
- COng ty c phn Lilama 18.1 10.200.000.000 10.200.000.000 

b) Du twgôp van vào don vj khác 18.000.000.000 (18.000.000.000) 
- Cong ty c phn Ch to Giàn khoan 18.000.000.000 (18.000.000.000) 

Dâukhi 
Cong 10.200.000.000 28.200.000.000 (18.000.000.000) 

Cong ty chisa dánh giá giá trj hp 1' ca các khoàn du ti.r tài chInh tai  ngày kt thüc k' k toán do các quy dnh hin hânh 
chira có htrthig dn ci th v vic xác dlnh  giã trj hçip 1 cüa các khoán dãu tu tài chInh. 
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CONG TY cO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 09-DN 
S 9-19 H lung Mu, Phi.ring Nguyen Thai BInh, Ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
Quãn 1, Tp H Chi Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chInh 

11. Dãu lu tài chInh dài hn (tiêp theo) 
Thông tin chi tit v Cong ty lien kt cüa Cong ty nhu sau: 
- Ten Cong ty lien kt: Cong ty cô phAn Lilama 18.1. 
- Dia chi: S 204 - 206 Vu Tong Phan, Phtr&ng An Phi, Qun 2, Thành ph6 H Chi Minh, Viét Nam. 
- float dng chInh: Xãy dijng, gia công, ch t?o,  1p dat, sra chUa thit 

- TInh hinh gOp v6n và t' I s& hthi: 
+ Von diéu lç 
+ VOn gOp cza Cong ty 
+ VOn gop cña các cô dong khác 
+ Tj 1 so hfru cüa COng ' 

bj và cong trInh Cong nghip. 

31/12/2020 01/01/2020 
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. PhãitrãngtrOibán 31/12/2020 01/01/2020 

a) Phãi Ira ngwOi bàn ngn hzn 156.506.202.938 158.815.824.935 
- COng ty c6 phn Kt cu Kim Ioi và Lp may Du khI 7.406.349.520 
- Hyosung Goodsprings, Inc 10.173.818.734 10.189.170.476 
- VAG Armaturen GmbH 1.333.428.531 2.434.596.771 
- Aqseptence Group GmbH 2.272.128.120 
- Cong ty cO phan Giãi pháp K thuOt Cong ngh Vit (Sotec) 8.177.739.657 5.574.738.047 
- De Nora, Singapore 1.340.445.706 2.682.623.631 
- Cong ty c ph.n Bào trI 10 Vit Nam 4.417.377.900 
- Congty TNHH Thép IPC Sal GOn 2.691.801.886 5.260.202.194 
- Cong ty TNHH Thtxang mai  tOng hçrp Tài Dirc Thanh Hóa 9.294.426.680 
- CacnhàcungcApkhác 123.494.541.744 118.578.638.276 

b) PhOilrã ngwo'i ban là cdc ben lien quan 43.630.294.655 20.201.781.158 
- Chi ti& t0i thuyt minh s VIII.2 43.630.294.655 20.201.781.158 

Cong 200.136.497.593 179.017.606.093 

Tai ngày 01/01/2020 và 3 1/12/2020, Cong ty cO dü khã nang thanh toán các khoân no phài trà khi dn han. 

13. Ngubi mua trã tin tru*c 31/12/2020 01/01/2020 

a.) NgzrO'i mua Ira lien IrirOc ngn hgn 100.218.229.206 148.108.432.812 
- Cong ty John Zing 3.024.502.635 8.719.199.176 
- Congty Schade Lagertecnik - 22.141.093.076 
- Cong ty Kocks Ardelt GmbH 9.809.163.000 10.496.888.682 
- Cong ty TNHH Hài Linh - 10.318.459.911 
- Juwi Renewable Energies - 14.457.367.969 
- Tenovalakraf 31.791.380.116 44.293.155.93 1 
- Cong ty TNHH Jurong Engineering Ltd 33.082.983.688 
- Các khách hàngkhác 22.5 10.199.767 37.682.268.067 

b) Ngwui mua Ira lien irwOc là cdc ben lien quan 71.63 1. 726.359 63.876.166.624 
Chi tit tai thuyt minh s VIII.2 71.63 1.726.359 63.876.166.624 

Cong 17 1.849.955.565 211.984.599.436 
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CONG TV cO PHAN LILAMA 18 MAU sO B 09-DN 
S 9-19 H lông Mu, Phiz&ng Nguyn Thai BInh, Ban hinh theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Quãn 1, Ip H Chi Minh, Vit Nam ngiy 22/12/20 14 cia B Tài chInh 

14. Thus vi các khoin phil np Nhà ntr&c 

a) Phãi ;z 5p 
- Thud gii trj gia tang hang bin ni dla 
- Thud gii trj gia tAng hang nhãp khiu 
- Thuê xuãt, nhâp khiu 
- Thu thu nhp doanh nghip 
- Thu thu nhâp ci nhin 
- Thud nhà dat, tin thuê dt 

- Thué khic 
- Cic khoin phài np khic 

Cng 

01/01/2020 
(TrInh bay 1i) 
22.142.335.947 
18.388.101.999 

3.537.709.441 

216.524.507 

22.142.335.947  

S6 phil nOp 
trong k' 

59.700.897.146 
42.147.257.141 
1.427.800.137 

256.45 1.004 

7.4 15.554.882 
7.413.746.980 

155.866.284 
664.891.079 
219.329.639 

59.700.897.146  

s6 di np/ 31/12/2020 
bi trr trong k' 
79.241.617.334 2.601.615.759 
58.743.290.017 1.792.069.123 

1.427.800.137 
256.45 1.004 

7.415.554.882 
10.215.268.86 1 736.187.560 

155.866.284 
808.056.510 73.359.076 
219.329.639 

79.241.617.334 2.601.615.759 

b) Phãi thu 
- ThuE gii trj gia tang du ra 
- Thuê thu nhp doanh nghip 
- Thu nhà dat, tin thuê dt 

Cng  

6.135.513.566 

6.135.513.566 

6.135.513.566  

92.420.962 
2.538.278.354 

(2.869.841.915) 
423.984.523  

6.227.934.528 
2.538.278.354 
3 .265.67 1.65 1 

423.984.523 

92.420.962 6.227.934.528 

15. Chi phi phil tn ngin han 3 1/12/2020 01/01/2020 

- Chi phi tin An ca 9.3 94 .650 .000 

- Chi phi lii vay 903.993.153 1.118.370.358 

- Chi phi cic cong trInh xây dmg 6.564.799.294 3.743.089.606 

- Chiphikhic 188.989.259 - 

Cong 17.052.431.706 4.861.459.964  

16. Phil tn khic 
a) Ngn han 
- Kinh phi côngdoàn 
- Bio hiêm xi hOi,  bio hiêm y t& bio him that nghiêp 
- Phil tn cô tüc 
- Phii trâ di cOng trInh 
- Phii trà hoàn frng nhân vim 
- Các khoàn phii tn, phii np khic 

b) Dài hgn 
- Nhncuvc,kqu5 

Cong  

3 1/12/2020 
16.157.923.803 

923.901.643 
2.512.378.755 
1.103.507.355 
7.399.039.895 

167.382.596 
4.051.713.559 

300.000.000 
300.000.000 

16.457.923.803  

0 1/0 1/2020 
52.934.741.536 

855.509.709 
2.621.613.294 
1.156.844. 145 

42.033.028.578 
3. 108.973.842 
3.158.771.968 

300.000.000 
300.000.000 

53.234.741.536 

Phil trá di cong trinh là s du lien quan dEn hçip dng khoán cho cic di cOng trmnh thinc hin dir in ma chua dixqc quyEt 
tom. S6 dtr nay sê duçic quyEt tom giUa COng ty và cic di cOng trinh khi cic dir in hoin thinh. 
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CONG TV CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 09-DN 
S 9-19 H Tiing Mu, Phiroiig Nguyn Thai Binh, Ban hãnh theo Thông tir s 200/2014/TT-BTC 
Quân I, Tp Hè ChI Minh, Viêt Nam ngày 22/12/20 14 cOa Bô Tài chInh 

17. Vay và ncr thuê tài chInh ngän JI Dyn vi tInh: dong 
01/01/2020 Trong k)' 31/12/2020 

So Co khã Chênh Ich t' giá s6 cO khä 
Khoan muc 

nãng tra my Ting Giam Phan Ioi chira tIc hiçn näng tra ncr 
- Vayngnhn 992.216.502.629 1.466.065.779.019 (1.705.559.527.134) 297.768.737 753.020.523.251 

- Vay dài hn dn han  trà(xem thuyt 3.078.055.360 (3.738.055.360) 
rninh s6 V.19) 

1.009.513.843 349.5 13.843 

- Ncithuê tài chInh dài han  dn han trà 19.924.938.665 (20.794.710.434) 
(xem thuyt minh so V.19) 

11.052.564.767 117.679.108 10.300.472.106 

Cong 1.015.219.496.654 1.466.065.779.019 (1.730.092.292.928) 12.062.078.610 415.447.845 763.670.509.200 

Clii tièt sJ dir các khoán vay ngn h(ln nhw sau: 31/12/2020 01/01/2020 

- Ngan hang TMCP DAu tir và Phát trin Vit Nam - Clii nhánh Thành pli H ChI Minh 2 10.702.009.786 206.5 10.277.050 

- Ngãn hang TMCP DAu ti.r và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Dng Nai 279.441.581.031 327.914.423.276 

- Ngân hang TMCP Ngoai thung Vit Nam - Chi nhánh Thành ph H ChI Minh 125.014.864.699 

- Ngan hang TMCP COng thirang Vit Nam - Chi nhánh Thu Thiêm 262.876.932.434 332.776.937.604 
Cong 753.020.523.25 1 992.216.502.629 

- Vay Ngan hang TMCP Du ti.r và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Thành ph H ChI Minh ("BIDV Ho ChI Minh") theo Hp dong tin diing han  mic sO 

01/2020/93018/HDTD ngày 25/3/2020, han ithc là 600 t' dng, muc dIch d b sling vn km dng, ma L/C và bâo lãnh. Thai han  cAp  han  mirc tin dvng  den ngây 
3 1/12/2020. Lãi suAt theo trng lAn giài ngân, trà lãi hang thang. Các khoãn vay ngAn han  dtrqc dam báo bAng các hqp dng thA chAp, cAm c giAy t có giá tai  BIDV Ho Chi 

M inh. 

- Vay Ngân hang TMCP DAu ti.r va Phát triAn Viêt Narn - Chi nhánh Dng Nai ("BIDV Dng Nai") theo Hqp dng tin drng han mt'rc s6 01/2020/93018/HDTD ngày 30/3/2020, 

han mrc là 700 ti dng, mic dIch d b sung vn kru dng, ma L/C và bào lãnh. Thai han cAp han  mOc tin dung dAn ngày 31/12/2020. Ui suât theo tirng Ian giâi ngân, trã 
lãi hang thang. Các khoán vay ngAn han  drrqc dam bào bAng các hqp dng thA chAp, cAm c giAy t có giá tai  BIDV Dng Nai. 

Vay Ngan hang TMCP Ngoai thuong Vit Nam - Chi nhánh Thành ph6 H Chi Minh ("VCB H Chi Minh") theo Hcrp  dOng cAp tin ding s 0127/1938/N-CTD ngày 

12/11/2019, han m(rc là 350 t dng, mvc  dIch dA b sung v&i km dng, m& L/C và bão länh. Tlii han  cAp  han  ithc tin diing là 12 thang kO tir ngày hgp dOng có hiu lirc. 
Lãi suât theo tirng IAn giãi ngân, trâ lAi hang tháng. Các khoân vay ngAn han  dtrqc dam bão bAng các hqp dng thA chAp, cAm cô giây t có giá tai  VCB Ho ChI Minh. 

Vay Ngan hang TMCP Cong thi.rang Viêt Nam - Chi nhánh Thci Thiém ("Vietinbank Thu Thiêm") theo Hp dng cho vay han  rn(rc s 070/2020-HDCVHM/NHCT9O3-

LiLAMAI8 ngày 16/4/2020, han  mirc là 700 t' dng, muc dIch dA b sung vn kru dng, ma L/C và báo lành. Thai han  cap hn mtrc tin dvng  là 12 (hang kA ti ngày hqp 
dông có hiéu lirc. Ui suAt theo ttrng IAn giãi ngãn, trâ lài hang thang. Các khoãn vay ngAn han  di.rgc dam bào bang các hcrp  dng thA chAp, cAm cô giAy t& có giá tai 
Vietinbank Th0 Thiêm. 



19. Vay và ncr thuê tài chlnh dài hn 
01/01/2020 

SO có khà Trong kS' 
Khoãnmyc nangtrànci Tang Giãni Phãn loi 
- Vay dài hn 
- Nc thuO tài chinh dài han 

3.075.384.909 
26.499.900.488 847.857.380 

(2.065.871.066) (1.009.513.843) 
(11.052.564.767) 

Cong 29.575.285.397 847.857.380 (2.065.871.066) (12.062.078.610) 

31/12/2020 
So cO khã 

nAng trâ nçi 

16.295.193.101 
16.295.193.101 

CONG TY cO PHAN LILAMA 18 MAU sO B 09-DN 
s6 9-19 H Tiing Mu, Phuing Nguyn Thai Blnh, Ban hành theo Thông ttr S6 200/20 14/TF-BTC 
Quãn 1,TpHChIMinh,VitNam ngày 22/12/2014 cüa B Tài chinh 

18. Dy phông phãi trã Dy phOng bão 
hành Cong trInh 

56 dir du näm trir6c 14.916.339.565 
- Trich 1p  dr phông trong näm truâc 8.293.716.859 
- Hoàn nhp dij phông trong näm triiâc (7.129.555.754) 

S6 dir du näm nay 16.080.500.670 
- Trich 1p dr phông trong kS' 4.995.011.336 
- Hoàn nhp dr phông trong k5' (10.469.045.476) 
So dir cu6i nm nay 10.606.466.530 

Chi tit: 31/12/2020 0 1/01/2020 
- Dr phông bào barth cong trInh ngn hn 6.254.967.530 9.902.981.412 
- Dr phOng bào hành cong trinh dài hn 4.351.499.000 6.177.519.258 

Cong 10.606.466.530 16.080.500.670 

A TI Clii tilts6 dwcdc khodn vay dàih9n nhwsau: 3 1/12/2020 01/01/2020 
- Ngãn hang TMCP Du tix và Phát tri6n Vit Nam - CN TP HO CM Minh 349.513.843 1.747.569.203 
- Ngân hang TMCP Du tir và Phat tri6n Vit Nam - CN DOng Nai 3.605.871.066 
- Ngãn hang TMCP Bc A 800.000.000 

Cong 349.513.843 6.153.440.269 
Trong do: 
+ SO phãi trá trong vOng 12 tháng (trInh bay & thuyOt minh sO V.17) 349.5 13.843 3.078.055.360 
+ SO phii trà sau 12 thang 3.075.384.909 

- Vay dài hn Ngãn hang TMCP Du tir và Phat triOn Vit Nam - CN TP HO CM Minh theo Hqp dOng tin ding sO 
54/2015/93018/HDTD ngày 15/12/2015 v&i hn mCrc tin dtng là 10.361.000.000 dOng, mc dich vay d6 m& rng nhà 
may chO tOo  kOt cu thép và thiEt bj cu khI tai  Xä An DiOm, liii xâ Bn Cat, Tinh Binh Dtrang, th&i han vay là 60 tháng 
kO tr ngày giai ngán, lâi suAt vay b.ng läi snOt ti6t kim cá nhãn kS'  hn 12 tháng trã lAi sau cüa Ngan hang cong  biên d 
3,5%/nàm, lAi snOt duqc diu chinh 6 thangflOn. Khoãn vay duqc dam bào b&ng nhà xu&ng, vOt  ki6n trüc, may mOc thiOt 
bj nhu trinh bay tai thuyOt minh sO V.8. Ti ngày 31/12/2020, dii nq gOc cOn 10i là 349.513.843 dOng. 

('hi tilts6 dir cdc khoãn Nc thuê tài chIn!: (là! ha,, izh:i sau: 31/12/2020 01/01/2020 
- COng ty cho thuê Tài chInh TNHH BIDV-Sumi Trust - CM nhánh 13.797.569.738 18.643.041.002 

Thành Ph6 HO hi Minh 
- COng ty cho thuO Tài chinh TNHH MTV QuOc tO Chailease 5.420.799.804 9.246.130.706 
- COng ty TNHH cho thuê Tài chinh QuOc tO Vit Nam 7.639.103.045 
- Cong ty TNHH MTV cho thuê Tài chinh Ngân hang TMCP Ngoi 

thiicmg Vit Nam - Chi nhánh Thành Ph6 HO CM Minh 
7.377.295.665 10.896.564.400 

Cong 26.595.665.207 46.424.839.153 
Trong dO: 
+ SO phài trã trong vOng 12 tháng (trInh bay & thuyOt minh sO V.17) 10.300.472.106 19.924.938.665 
± SO phâi trà sau 12 tháng 16.295. 193. 101 26.499.900.488 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 09-DN 
S6 9-19 Ho Tüng Mâu, PhLräng Nguyn Thai Binh, Ban hành theo Thông tir s6 200/20 14/TT-BTC 
Qun 1, Tp H6 ChI Minh, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cüa B îàî chInh 

19. Vay vã my thuê tài chInh dài han (tip theo) 

Các khoân ncr thus tài chinh ti ngày 31/12/2020 th hiên khoãn thué tài chnh tx Cong ty cho thuê Tài chinh TNHH BIDV. 
Sumi Trust - Chi nhánh Thành Ph6 H Chi Minh; Cong ty cho thué Tài chInh TNHH MTV Quóc t Chailease và COng ty 
TNHH MTV cho thuê Tài chinh Ngân hang TMCP Ngoi tlnrcmg Vi@ Nam - Chi nhánh Thành Ph6 H6 ChI Minh. Mic 
dich thué dê nãng cao nang lrc san xut kinh doanh. Lãi suAt và thri han  thuê theo tfrng hqp dng thuê tài chInh cv th. 

Cdc khoãn nr ihuê Mi ch(nh dw(rc hoàn Ira iheo Ijch biêu sau: 

31/12/2020 01/01/2020 

ThOl han Tôngkhoãn Tôngkhoàn 
thanh toán tin Ira tiên thanh toán tin Trã tin 

thuê tài chInh Iãi thuê Trã my gc thuê tãi chinh Iãi thuê Trã my 
- Tix I nAm trO xuông 12.047.127.420 1.746.655.3 14 10.300.472.106 23 .636.849. 161 3.711.910.496 19.924.938.665 

- Trén I näm dn 5 17.522.031.407 1.226.838.306 16.295. 193. 101 30.446.011.816 3.946.111.328 26.499.900.488 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 09-DN 

S 9-19 H Tüng Mâii, Phu'ôngNguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông tir s 200/201 4/TT-BTC 

Qun I, Tp H ChI Minh, Vit Narn ngày 22/12/20 14 ctia Bô Tâi chInh 

20. V6n chü s& hü'u 
a) Bang d6i c/:ieu biên dng cüa v6n chü sô hüu 

Khoän muc VSn gop cüa Thng dir Von khác - A Quy dau tir 
LN sau thuê 

Chira phãn phOi 

Dan vj tInh: dng 

Tôngcng 

chüs&hthi VOfl Co phan cüa chü sO h&u phát triên (TrInh bay Ii) 

So dir dâu näm trix&c 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 145.445.550.418 34.151.479.014 290.949.286.432 

- Lài trong näm tri.rOc 14.405.553.267 14.405.553.267 

- lrIch 1p qu trong näm trirOc 7.659.349.828 (13.105.998.594) (5.446.648.766) 

- Chia cO tirc trong nãm tri.ràc - (9.388.682.000) (9.388.682.000) 

SO dir du näm nay 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 153.104.900.246 26.062.351.687 290.519.508.933 

- Lài trong näm nay 5.926.709.771 5.926.709.771 

- TrIch Ip qu trong ks' 4.399.366.312 (7.148.970.257) (2.749.603.945) 

- Chia CO tirc trong kS' (2.8 16.604.600) (2.8 16.604.600) 

SO dir cuOi k' 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 157.504.266.558 22.023.486.601 290.880.010.159 

TrIch Ip qu9 trong k theo Nghi quyOt Dai hi dOng CO dong tht.r&ng niên näm 2020 sO 13/NQ-DHCD ngày 27/6/2020 nhu sau: 

- TrIch qu9 dAu tir phát trin: 4.399.366.3 12 dOng 

- TrIch qu khen thi.ràng, phtic Iqi: 2.749.603.945 dOng 

- ChiacOt(rc: 2.8 16.604.600 dOng 
Cong 9.965.574.857 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAC SO B 09-DN 
S6 9-19 Ho Thng Mu, Phtring Nguyn Thai BInh, Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Qun 1, Ip H ChI Minh, Vit Nam ngáy 22/12/20 14 cüa Bô Tài chInh 

20. Vn chü s h&u (tip theo) 
b) Clii heAt  vdn gop cña c/ia s& hfru 31/12/2020 01/01/2020 

Giátri % Giátri % 
- T6ng Cong ty L&p may Vit Nam - CTCP 
- Ong Nguyn Ng9c DOng 
- CáccôdOngkhác 

33 .799.250.000 36,0% 33.799.250.000 36,0% 
10.696.490.000 11,4% 14.946.490.000 15,9% 
49.391.080.000 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 vdn vOl chü sO hü vO phân phd! c6 iOc 
+ Vn du tu cOa chO s& hOu 

KS' nay K5' trtrâc 

- V6n gop du k5' 93.886.820.000 93.886.820.000 
- Vn gop tang trong k5' 
- Vôngopcuôik5' 93.886.820.000 93.886.820.000 
+ Co tc, lqi nhun dã chia 2.816.604.600 9.388.682.000 

d) Ci5ph!lu 31/12/2020 01/01/2020 

S luçing c6 phiu dang kS'  phát hành 9.388.682 9.388.682 

s6 ltrcing c6 phiu dâ ban ra cong chOng 9.388.682 9.388.682 
- Cd phidu phd thông 9.388.682 9.388.682 
S6 hiqng c phiu thrqc mua 1i - 
s6 lucmg c phiu dang luu hành 9.388.682 9.388.682 
- Cd phidu phd thông 9.388.682 9.388.682 
Mnh giá c6 phiu dang km hânh 10.000 dng/1 c6 phiEu 

21. Các khoãn mtic ngoài Bang can di k toán 
a) Ngoi t các lo?i 

31/12/2020 01/01/2020 

- DO1aMS'(USD) 15.883,64 355.348,41 
- Euro (EUR) 8.476,13 2. 170,62 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN M1JC TRiNH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG 
KINH DOANH 

Dan vj tInh: dng 
1. Ting doanh thu ban hang và cung cp djch vi Närn 2020 Näm 2019 

- Doanh thu hqp dng xây dmg 1.346.946.753.316 1.732.866.415.197 
- Doanhthukhác 10.613.717.875 8.220.161.226 

Cng 1.357.560.471.191 1.741.086.576.423 

2. Giávnhàngbán Näm 2020 Näm 2019 
- Giá vn hqp ding xây drng 1.274.580.808.803 1.608.247.267.080 
- Giávnkhác 4.357.035.585 8.459.658.210 

Cong 1.278.937.844.388 1.616.706.925.290 

3. Doanh thu hoot  dng tài chinh NAm 2020 Nãm 2019 
- Ui tin gui, tiOn cho vay 8.360.711.207 8.599.362.801 
- Co tüc, lai nhun &rccc chia 1.530.000.000 510.000.000 

Lãi chênh 1ch tS'  giá 1.331.517.294 592.538.128 
Doanh thu hot dOng  tài chInh khác 1.301.448 272.909.589 

Cong 11.223.529.949 9.974.810.518 

26 



MAU SO B 09-DN 
Ban hành theo Thông tir s 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/20 14 cOa B Tài chInh 

Näm 2020 Näm 2019 
56.728.063.511 68.395.848.529 

748.345.447 1.486.335.232 
(9.000.000.000) - 
48.476.408.958 69.882.183.761 

Näm202O Nãm2019 
29.628.302.567 30.765.458.325 
6.873.629.808 6.301.510.239 

(6.853.940.918) (3.368.797.121) 
6.243.238.718 14.201.648.179 

35.891.230.175 47.899.819.622 

NAm2020 Nam2019 
570.999.999 1.246.954.545 

10.469.045.476 7.129.555.754 
233.095.410 2.827.462.823 

11.273.140.885 11.203.973.122 

Nãm 2020 Nam 2019 
76.664.471 

3.394.665.380 2.388.508.029 
3.471.329.851 2.388.508.029 

Nãm 2020 Nãm 2019 
(Trmnh bay iai) 

13.280.328.653 25.387.923.36 1 
22.904.888.002 29.523.927.110 
36.185.216.655 54.911.850.47 1 

20% 20% 
7.237.043.331 10.982.370.094 

116.575.551 
7.353.618.882 10.982.370.094 

Näm 2020 Näm 2019 
(TrInh bay lai) 

5.926.709.771 14.405.553.267 
(1.48 1.677.443) (2.749.603.945) 
4.445.032.328 11.655.949.322 

9.388.682 9.388.682 
473 1.241 

473 1.241 

9. Lãi c.r bàn trên c phiu 

- Lçri nhun sau thud thu nhp doanh nghip 
- Tth s trich qu5' khen thirmg, phüc lcri tam tInhJthrc t 
- Lai nhuãn hoc 1 phân b cho c dông sâ hthi C6 phiu ph6 thông 
- C6 phi6u ph6 thông dang liru hành bInh quán trong k' 
- Lãi ci bàn trén c6 phiu 
- S6 hrqng cô phiu ph6 thông dv kin thrc phát hành them 
- Lãi suy giàm trén Co phiu 

CONG TY cO PHAN LILAMA 18 
S 9-19 Ho Tong Mu, Phtrông Nguyn Thai BInh, 
Quân 1, Ip H ChI Minh, Vit Narn 

4. ChiphItàichinh 
- Lãi tin vay 
- L chënh léch t' giá 
- Hoàn nhãp dr phông giãm giá du tis tài chinh dài han 

Cong 

5. Chi phi quãn I doanh nghip 
- Chi phi nhãn vién 
- Chi phi djch v mua ngoài 
- (Hoàn thp)/trich 1p  dir phông phài thu khó dôi 
- Chi phi khác 

Cong 

6. Thu nhp khác 
- Thu nhp thanh Iy' tài san c6 dinh, cong cii dung cv 
- Hoàn nhp dr phOng bào hành cong trInh xây drng 
- Thu nhp khác 

Cong 

7. Chi phi khác 
- Chi phi thanh 1y tài san c djnh, cong cv dung cv 
- Chi phi khác 

Cong 

8. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

a. Tang lçi nhun k toán tniâc thud 
b. Các khoãn diu chinh tang (+), giám (-)1i nhu.n tinh thu 
c. Lçi nhun tinh thud thu nhp doanh nghip (a+b) 
d. Thus sut thu thu nhp doanh nghip hin hành 
e. Thu thu nhp doanh nghip phài np trong nãm (c*d) 

f. Diu chinh chi phi thus thu nhp doanh nghip cOa các näm trtrâc 
g. Thu thu nhp doanh nghip phãi np (e+1) 

Theo Nghj quyt d?i  hôi d6ng c6 dOng thtrOng niên näm 2020 s6 I 31NQ-DHCD ngày 27/6/2020 và Nghj djnh s6 
68/2020/ND-CP ngày 24/6/2020, Cong ty dà tinh li s6 tin trich qu khen thiràng, phOc lçri tr lqi nhuân sau thuê cOa näm 
tài chinh kt thüc ngày 3 1/12/2019. Theo do lAi co bàn trén C6 phiu cOa nãm tri.rOc dtrçc trInh bay lai là 1.241 d6ng/c6 
phiu (s6 dâ trInh bay nãm tnrâc là 797 d6ng/c6 phiu). 

Ltyi nhun d tinh lâi cy bàn trén c6 phiu cOa nãni nay cOng dã trfr di s6 ircc tInh sê trIch cho qu9 khen thirOng, phOc kri 
bng 25% lci nhuân sau thu cOa näm 2020, trnYng rng vài t I trIch dã dircic phé duyt cho nãm 2019. Viéc tInh toán lãi 
cc b trCn cO phiEu vài co sâ nêu trén nh&m phc v cho vic so sánh thông tin giOa hai näm do Cong ty chua có kE 
hoch trich qu khen thirrrig, phOc lçri näin 2020. 
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10. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t Nãm 2020 Näm 2019 

    

- Chi phi nguyen lieu, 4t Iiu 307.705.576.540 501.812.802.019 
Chi phi nhân cong 510.426.506.177 548.003.532.964 

- Chi phi khAu hao tài san c djnh 28.902.263.612 27.427.001.2 15 

- Chi phi dch vi mua ngoài 361.755.632.33 1 539.172.758.222 

- Chi phi khác b&ng tién 33.775.247.000 44.836.641.442 
Cong 1.242.565.225.660 1.661.252.735.862 

VII. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR1NH BAY TRONG BC LU1J CHUYEN TIEN T 
Thông tin bô sung cho các khoãn phi tin t 
- Tin lãi vay dã trá trong kS'  khOng bao gm st tin tai  ngày 31/12/2020 là 903.993.153 dng (tai ngày 01/01/2020 là 

1.118.370.358 dng), là chi phi lâi vay phát sinh trong kS'  nhung chua thanh toán. Vi vy, mt khoán tin tirang 1mg dã 
ducic diu chinh trén miic tang giàm các khoãn phài trã. 

- Tin thu lài cho vay, c tOc và lçii nhun dLrcc chia trong k' khOng bao gm s tin t0i ngày 3 1/12/2020 là 
2.045.333.617 d*ng(ti ngày 01/01/2020 là 2.701.335.527 dông), là läi tiên gfri drthu nhung chira nhn duvc. VI vy, 
mt khoãn tin ttrcmg 1mg da ducrc diu chinh trén miic tang giãm các khoãn phài thu. 

- C tlrc, loi nhuán dã trá cho chU sâ hüu trong k' khôngbao gm s tin tai  ngày 3 1/12/2020 là 1.103.507.355 dng(ti 
ngày 01/01/2020 là 1.156.844.145 ding), là tin C6 tfrc phài trã nhung chua thanh toán. VI 4y, mt khoãn tin tuong 
1mg dà thrqc diu chinh trén mic tang giãm các khoãn phài trà. 

VIII. NHUNG THONG TIN KHAC 
1. Nhthig sy kiin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán 

KhOng Co si kiên trQng yu nào xày ra sau ngày kt thOc kS' kE toán dOi hOi duçc diu chinh hay cong bô trén Báo cáo tài 
chinh. 

2. Thông tin ye các ben lien quan 
Danh sách các ben lien quan 

Ben lien quan 

- Tong Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 
- Ong Nguyn Ngc Dông 
- COng ty cô phn Lilama 18.1 

M6i quan h 

Co dông gop von 
Co dOng gop v6n 
COng ty lien kt 

Trong ks', Cong ty dã có các giao djch chü yêu v&i các ben 
Ban hang 

lien quan nhtr sau: 
Nãm 2020 

Drn vj tinh: d6ng 
Nãm 2019 

- lông COng ty Lp may Viét Nam - CTCP 689.786.269.896 760.648.545.167 
- CôngtycOphnLilama 18.1 4.085.457.670 

Mua hang, djch vu Nàm 2020 Nãrn 2019 
- T6ng COng ty Lp may Vit Nam - CTCP 47.721.393.883 67.607.249.749 
- COng ty c6 phn Lilama 18.1 85.249.535.777 156.826.599.769 

Tãng/(Giãm) v6n gop cüa chü s& hOu Nam 2020 Nãm 2019 
- Ong Nguyn Ngçc DOng (4.250.000.000) 7.056.880.000 
- T6ng COng ty Lp may Vit Nam - CTCP (14.087.300.000) 

Cotuccôngb6 Nãm2020 Näm2019 
- Ong Nguyn Ngoc DOng 320.894.700 1.494.649.000 
- T6ng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 1.013.977.500 3.379.925.000 
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2. Thông tin v các ben lien quan (tip theo) 
Thã lao cüa thành viên Hi ding quãn trj 
H Va ten chac danh Nãm 2020 Nàm 2019 

Ong Lé Quôc An Chü tjch 536.387.083 687.587.083 

Ong Trãn S Qu'nh Phó Chü tjch 399.792.413 
(Tir ngày 05/3/2020 dn ngày 31/12/2020) 

Ong Trn S5 QuS'nh Thành viên 26.520.000 150.480.000 

(Tr ngày 01/01/2019 dn ngày 04/3/2020) 
Ong Nguyn Phuang Anh Thành vién 159.120.000 150.480.000 

Ong Cao Nguyen Soái Thành vién 159.120.000 150.480.000 

Ong Ngô Quang Dlnh Thành vién 79.560.000 
(Tfr ngày 2 7/6/2020 dn ngày 31/12/2020) 

Ong IrAn Quc Toãn Thành vién 39.780.000 150.480.000 
(Tr ngày 01/01/2019 dn ngày 24/3/2020) 

Cong 1.400.279.496 1.289.507.083 

Thã lao cüa thành viên Ban Kiêm soát 
1-19 và ten Char danh Nãm 2020 Näm 2019 

Ong Nguyn Van BInh Truàng ban 297.420.837 297.620.837 

Ong To Phi San Thành viên 106.080.000 100.320.000 

Ba Nguyn Thj Thanh Thüy Thành viên 53.040.000 
(Tr ngày 27/6/2020 dn ngày 31/12/2020) 21 

Ong Nguyn PhC Bat Thành vién 53.040.000 299.443.685 

(T&ngay 01/01/2019 dn ngày 27/6/2020) 
Cong 

Tiên lu0iig cüa Ban Tong Clam d6c, Kê loan trtthng và ngtrôri quãn l 

4 Tb 
I'll 

509.580.837 697.384.522 

khác 
119 Va ten Char daizi, Näm 2020 Nãm 2019 
Ong Ngô Quang Djnh lông Giáin doe 334.858.918 

(Tr ngày 05/3/2020 dAn ngày 31/12/2020) 
Ong Ngô Quang Dinh Phó Tong Giám doe 60.560.521 420.994.389 

(Tr ngãy 01/01/2019 dAn ngày 04/3/2020) 
Ong Phan Van Nam Phó Ting Giám dc 365. 105.209 4 13.905.199 
Ong Nguyn Duy Lçn Phó Tong Giám dc 74.291.696 4 13.905.199 
Ong Iran Van hAn Phó lông Giám dOe 291.036.386 239.526.464 
Ong NguyAn KhAc Thành Phó Tong Giám dc 373.229.521 369.625.952 
Ong D Minh Tn Phó Tong Giám dOc 362.377.936 4 13.730.571 
Ong Cao Nguyen Soái Phó Tong Giám dc 365.105.209 4 13.905.199 
Ong HO Van Toàn Phó lông Giárn dOe 40.434.783 

(Tfi ngày 16/11/2020 dAn ngày 31/12/2020) 
Ong Pham Manh DCrc KO toán tnrông 305.322.362 

(Ti ngày 22/02/2020 dAn ngày 31/12/2020) 
Ong Iran S9 QuS'nh Tng Giám dc 68.588.046 468.660.470 

(Tfr ngày 01/01/2019 dAn ngày 04/3/2020) 
Ong Dinh DCrc Trong Phó lng Giám d6c 259.167.661 378.239.758 

(Tfrngày 01/01/2019 dAn ngày 16/9/2020) 
Ong TrAn Qu6c bàn KA toán tnrâng 92.863. 125 413 .905. 199 

(Trngay 0 1/01/2019 den ngày 22/02/2020) 
Ong Phan Hng TuAn Phu trách quàn trj Cong ty/Thr k HDQT 524.031.167 5 14.03 1.167 
Ong NguyAn Phi.rang Anh NgLr&i disçie U' quyAn cong bo thông tin 365.105.209 392.871. 170 

Cong 3.882.077.749 4.853.300.737 
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2. Thông tin ye các ben lien quan (tip theo) 
So dir chü yu vói các ben lien quan tai ngIy kt lhüc k' k toán nhtr sau: Dcm vj tInh: ding 
Phãi thu ngan hn cUa khách hang 3 1/12/2020 01/01/2020 
- Tng COng ty L&p may Vit Nam - CTCP 216.856.284.616 267.096.172.084 

Cong 216.856.284.616 267.096.172.084 

Trã tru*c cho ngirOi bàn ngn hn 31/12/2020 01/01/2020 
- Cong ty c ph.n Lilama 18.1 4.868.987.917 680.202.022 

Cong 4.868.987.917 680.202.022 

Phãi thu khác ngn hn 31/12/2020 01/01/2020 
- TOng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 4.178.199.876 2.009.050.491 

Cong 4.178.199.876 2.009.050.491 

K cuc, k qu5 dài hn 31/12/2020 01/01/2020 
- Tong Cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 333.000.000 333.000.000 

Cong 333.000.000 333.000.000 

Phãi trã ngirOi ban ngàn hn 31/12/2020 01/01/2020 
- T6ng COng ty Lp may Vit Nam - CTCP 2.210.635.272 1.164.158.511 
- COngtycOphnLilama 18.1 41.419.659.383 19.037.622.647 21 

Cong 43.630.294.655 20.201.781.158 'a 
7 

Ngirôl mua trã tin tnthc ngän hn 31/12/2020 01/01/2020 
- Tng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 71.631.726.359 63.876.166.624 1i 

Cong 71.631.726.359 63.876.166.624 

3. Báocáobphn 
a,) Theo link vwc kink doanh 

Hoat dng san xuAt kinh doanh chInh cüa Cong ty là xay dmg, gia cOng. ch tao, 1p dt, sra cha thit bj và cong trInh 
cOng nghip. Trong nàm, hoat dông san xut kinh doanh khác chi chim t trng nhô trong t6ng doanh thu và kt qua hoat 
dng cCia Cong ty. Theo do, thông tin tài chInh trinh bay trén bang can di k toán t0i ngày 3 1/12/2020 và toàn b doanh 
thu, chi phi trinh bay trOn báo cáo kt qua hot dng san xut kinh doanh phát sinh trong näm là liOn quan den hoat dng 
kinh doanh chinh. VI vy, Cong ty xác djnh không cO sr khác bit v linh virc kinh doanh cho toàn bô ho?t dng cüa Cong 
ty. 

b) Theo khu vwc dja lj 

Nhâm phc vix cong tác quãn l', Cong ty th chirc theo dOi các b phOn kinh doanh dua trên khu vrc dia 1 bao gm: Min 
Bc, Min Trung, Min Nam và Tây Nguyen. Báo cáo b ph.n theo khu vtrc  dja 1 cho näm tài chinh kt thñc ngày 
3 1/12/2020 nhii sau: 

Doanh thu thun bàn hàngvà cungcp dlch  vti Näm 2020 Nam 2019 
- Khu vuc Mien Nam 929.420.409.176 852.587.849.564 
- Khu virc Min Bc, Min Trung và lay Nguyen 428.140.062.0 15 888.498.726.859 

Cong 1.357.560.471.191 1.741.086.576.423 

Giávnhàngban Nàm2020 Nãm 2019 
- Khu vrc Min Nam 883.6 14.302.459 763.926.422.139 
- Khu vçrc Min Bc, Min Trung và Tây Nguyen 395.323.541.929 852.780.503.151 

Cong 1.278.937.844.388 1.616.706.925.290 
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3.  Báo cáo b phn (tiêp theo) 
Lçri nhun gp v ban hàngvà cungcpdch viii Nãm 2020 Nam 2019 
- Khu vrc Min Nam 45.806.106.717 88.661.427.425 
- Khu vrc Min Bc, Min Trung và lay Nguyen 32.8 16.520.086 35.718.223.708 

Cong 78.622.626.803 124.379.651.133 

4.  Cong cy tài chInh Dn vj tinh: dng 
Tàisãn tài chmnh 31/12/2020 01/01/2020 
- Tin và các khoàn tlxcrng thrcingtin 4.573.153.878 68.105.213.964 
- Du tu n.m gi0 dn ngày dáo hn 149.896.369.552 153.2 17.483.583 
- Phãi thu khách hang và phài thu khác 417.280.944.172 598.707.636.499 

Cong 571.750.467.602 820.030.334.046 

Cong ncrthi chinh 3 1/12/2020 01/01/2020 
- Phãi trà ngir1i ban và phãi trà khác 2 16.594.421.396 232.252.347.629 
- Chi phi phài trâ 17.052.431.706 4.861.459.964 
- Các khoàn vay và nçi thuê tài chinh 779.965.702.30 1 1.044.794.782.051 

Cong 1.013.612.555.403 1.281.908.589.644 

Cong ty chisa dánh giá giá trj hqp l cOa tài san tài chInh và cOng nq tài chinh ti ngày k& thOc kS'  k toán do Thông tu 
210/2009/TT-BTC yêu cu áp dung chu.n mrc Báo cáo tài chinh Qu& t v vic trinh bay Báo cáo tài chInh và thuyt 
minh thông tin di vài Cong cu tài chInh nhuiig khOng dua ra huâng d.n tirctng ducrng cho viêc dánh giá và ghi nhn cong 
cu tài chinh bao gm Ca áp dung giá ti-i hqp l, nhm phO hccp vài chuân mrc Báo cáo tài chInh Qu6c tL 

Rái ro 1/4 1rwông 
ROi ro thj trtrOiig là rOi ro ma giá trl hqp 1 hoc các 1ung tin trong ttrng lai can Cong cii tài chinh s bin dng theo 
nhQng thay cl6i cOa giá thi tnthng. RCii to thj tnring bao gm rOi ro ngoi t, rOi ro Iâi suit và rUi ro ye giá khac. 
Rüi ro ngoai t 
ROi ro ngoi t là rOi ro ma giá tn hp 1' hoc các lung tin trong tuang lai cOa cong ci tài chinh sê bin dng theo nhUng 
thay di cOa t giá h6i doái. Ngoi t có rOi ro nay chO yu là dng DO Ia M (USD). Cong ty quãn l rOi ro ngoi t bng 
cách xem xdt thj tru&ng hin hành va dr kin khi Cong ty 1p k hoch cho các giao djch trong tuang lai bang ngoai t. 
Cong ty giám sat các rOi ro di vài các tài san và nçi phái trã tài chInh bang ngoi t. 
Rzirolãisuát 
ROi ro lãi suAt là rOi ro ma giá trj hp 1 hoäc các 1ung tin trong tirnng lai can mt cong cv tài chInh së biên dng do thay 
dOi lãi suit thj tnrrng. ROi ro va thay di lãi suAt thj thrOng cOa Cong ty chO yu lien quan dEn các khoàn tién gCri ngan 
han, các khoân vay. 
Cong ty quàn l rOi ro lâi sut bang cách theo dOi cht chê tInh hInh thj tnrOng có lien quan dE xác djnh các chinh sách lâi 
suât hqp 1' có lqi cho các mvc  dIch quàn l' giài hn rOi ro cOa Cong ty. Cong ty không thrc hin phãn tIch d nhy dM 
vài lãi suãt vi rOi to thay di lâi sut ti ngày lOp báo cáo là khOng dáng kE. 

Rüi ro v giá khác 
ROi ro yE giá khác là rOi ro ma giá trj hp l hoAc các luong tiEn trong ttrcmg lai cOa mt cong cv tài chInh së biEn dng 
theo nhUng thay di cOa giá thj trirOng ngoài thay di cUa lãi suit và t giá h6i doai. 

Rñiro tin dung 
ROi ro tin dvng  xày ra khi mOt  khách hang hoAc di tác khOng dáp 1mg ducrc các ngh?a vi trong hçp dong dan den các tOn 
that tài chinh cho Cong ty. Cong ty có chinh sách tin dung phO hçmp và thi.rOng xuyen theo döi tInh hInh dE dánh giá xem 
Cong ty cO chju rOi ro tin dung hay khOng. Cong ty khOng có bat kS'  rOi ro tin dung trong yEu nào vài các khách hang hoäc 
di tác có lien quan. 
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4. Cong cu tài chInh (tip theo) 
Quãn 1j nfl ro thanh khoãn 
Mc dIch quán 1 rüi ro thanh khoân nhâm dam bào dO ngun vOn d dáp irng các nghia vu tài chInh hin tai  và trong 
tuong lai. TInh thanh khoãn cOng &rçlc Cong ty quãn 1 nhAm dam bão müc phii tri giUa Cong nç dn han  và tài san den 

han nm ô mIrc có the dtrqc kim soát dOi vâi sO vOn ma Cong ty tin rng có th tao  ra trong näm dO. ChInh sách cOa Cong 
ty là theo dOi thurng xuyên các yêu cu ye thanh khoãn hin tai  và dr kiEn trong ftwng lai nhm dam bão Cong ty duy tn 
dO mCrc dir phOng tin mat, các khoãn vay vã dO vOn ma các chO sâ h&u cam kt gOp nhm dáp frng các quy djnh v tInh 
thanh khoãn ng.n han và dài han. 
Các bang duOri day trInh bay chi tit các mirc dáo han  theo hqp dng cOn lai  d61 vôi tài san tài chinh và cong nq tài chInh 
phi phái sinh va th&i han thanh toán nhu dã duqc thOa thuOn. Các bang nay duc trinh bay dra trên dOng tin chira chiEt 
khAu cOa tài san tài chInh và cong nçi tài chinh tInh theo ngày sam nhAt ma Cong ty phài trã. Vic trInh bay thông tin tài 
san tài chinh phi phái sinh là cn thit d hiu duac vic quàn l' rUi ro thanh khoàn cOa Cong ty khi tInh thanh khoãn ducic 
quàn l trén c so cong nq và tài san thun. 

3 1/12/2020 Diroi 01 näm Trên 01 nãm TOng cong 
Tài san iài chinh 569.480.594.100 2.269.873.502 571.750.467.602 

- Tin và các khoãn tu1ng ducrng tin 4.573.153.878 4.573.153.878 

- DAu tir nm gii dn ngày dáo han 149.896.369.552 149.896.369.552 

- Phài thu khách hang và phai thu khác 415.011.070.670 2.269.873.502 417.280.944.172 

Cong nçi lài chInh 997.017.362.302 16.595.193.101 1.013.612.555.403 

- Phài trâ nguOi bàn và phãi trà khác 216.294.421.396 300.000.000 216.594.421.396 

- Chi phi phài trà 17.052.431.706 17.052.431.706 

- Các khoàn vay và nçv thuê tài chinh 763.670.509.200 16.295.193.10 1 779.965.702.301 

01/01/2020 Dir&i 01 nàm Trên 01 nãm TOng cong 
Tài sOn Iài chInh 815.160.775.148 4.869.558.898 820.030.334.046 

- Tin và các khoãn tiiang throng tin 68.105.213.964 68.105.213.964 

- DAu tir n&m gui dn ngày dáo han 153.2 17.483.583 153.217.483.583 

- Phãi thu khách hang và phai thu khác 593.838.077.601 4.869.558.898 598.707.636.499 

Cong nr tài chInh 1.252.033.304.24 7 29.8 75.285.397 1.281.908.589.644 
- Phâi trã ngtr&i bàn và phãi trã khác 231.952.347.629 300.000.000 232.252.347.629 
- Chi phi phãi trã 4.861.459.964 4.861.459.964 
- Các khoãn vay và no thué tài chinh 1.015.219.496.654 29.575.285.397 1.044.794.782.051 

Ban lông Giám dOe Cong ty tin tthng r&ng mOe dO tp trung rOi ro dOi vOl vic trã nq là thp. Cong ty cO khà nang thanh 
toán các khoàn ng dn han  tr dOng tin tr hoat dng kinh doanh va tin thu tO các tài san tài ehinh dáo han. 

5. Thông tin so sánh 
sO lieu so sánh là sO 1iu trén Báo cáo tài chInh cho näm tài chinh kt thOc ngày 3 1/12/2019 cOa Cong ty dã di.rçic kiem 
toán bOi Chi nhánh Cong ty TNHH Deloitte Viêt Nam và dirge diu chinh hOi tO mOt  sO chi tiêu nhu dã trinh bay tai  thuyt 
minh sO IX. 

IX. DIEU CHIN}1 HO! TO 
Ngày 24/6/2020, Chinh phU dA ban hành Nghj dlnh  sO 68/2020fND-CP ye vic sOa dOi, b6 sung khoãn 3, Diu 8 Nghj djnh 
sO 20/20171ND-CP ngày 24/02/2017 cOa Chinh phO quy djnh v quán I thud dOi vOi doanh nghiép có giao djch lien két 
(Nghj dnh sO 68/2020/ND-CP). Thirc hin Ngh djnh sO 68/2020/ND-CP, COng ty dã thirc hin xác djnh 1a  chi phi Iâi vay 
duçrc trO khi tinh thug thu nhâp doanh nghip phai nôp cho các näm 2017, näm 2018 và nãm 2019. Theo dO, sO thus thu 
nhp doanh nghip phài np giàm là 10.002.714.982 dOng. 

Tnong nAm 2020, Ban TOng Giám dOe Cong ty dA quyt dlnh  diu chinh hOi tO sO 1iu báo cáo tài chInh tai  ngày 
01/01/2020 theo Nghj djnh sO 68/2020/ND-CP. NhOng thay dOi trong mOt  sO khoàn miic cOa báo cáo tài chInh cho nAm tài 
chInh kt thOc ngày 3 1/12/2019 dirge th hin trong các bang sau: 
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10.982.370.094 
1i5.553.267 

1.241 

1.241 

Ngirôi lap biu 

Dinh T1I Thanh Htwng 

K toán trinrng 

Phm Manh Dtrc àQuangDinh 

CONG TV CO PHAN LILAMA 18 MAU sO B 09-DN 
S6 9-19 Ho Thng Mu, Phis&ng Nguyn Thai Bmnh, Ban hánh theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC 
Quãn 1, Tp H Clii Mmli, Vit Nam ngày 22/12/20 14 cia B Tài chinh 

IX. DIEU CHINH HOI TO (tip theo) 
NAM 2019 
Bang can dOi k loan 

Ma so 
SOdunäm 

(SO dã báo cáo) 

3 1/12/2019 

Diêu chinh 

Dcin vj tInh: dOng 

SO dâu näm 
(TrInh bay Ii) 

100 1.671.994.970.193 6.135.513.566 1.678.130.483.759 
153 6.135.513.566 6.135.513.566 
270 1.908.615.108.385 6.135.513.566 1.914.750.621.951 

300 1.628.098.314.434 (3.867.201.416) 1.624.231.113.018 
313 26.009.537.363 (3.867.201.416) 22.142.335.947 

400 280.516.793.951 10.002.714.982 290.519.508.933 
421 16.059.636.705 10.002.714.982 26.062.351.687 

440 1.908.615.108.385 6.135.513.566 1.914.750.621.951 

31/12/2019 

Näm trithc Nám trithc 

Ma sO (SO dä báo cáo) Diêu chinh (TrInh bay lvi) 

A. TA! SAN NGAN HN 
1. Thus và các khoàn khác phãi thu Nhà nuâc 

TONG CQNG TAI sAr'i 

C.NQPHAITRA 
1. Thuê và các khoàn phãi np Nhà nuâc 
D. VON CHU SO HUU 
1. Lqi nhun sau thud chua phân phOi 

TONG CQNG NGUON VON 

Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

1. Chi phi thud TNDN hin hành 
2. Lqi nhuân sau thuê TNDN 

3. Lâi bàn trên Co phiêu 
4. Lâi suy giãm trên cô phiu 

NAM 2018 
Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 

51 14.389.507.581 (3.407.137.487) 
60 10.998.415.780 3.407.137.487 
70 797 444 

71 797 444 

3 1/12/2018 

1. Chi phi thud TNDN hin hành 
2. Lçii nhun sau thuE TNDN 

h Ma so 

Nám trirórc 

(So dã báo cáo) Diu chinh 

m trtrérc 

(TrInh bay lai) 
51 19.195.910.620 (3.830.330.913) 15.365.579.707 
60 17.555.641.527 3.830.330.9 13 21.385.972.440 

3 1/12/2017 
Nam triróc Nãm trtr&c 

Ma so (So dã báo cáo) Diu chinh (TrInh bay Ii) 
51 6.914.914.261 (2.765.246.582) 4.149.667.679 
60 23.4 12.125.738 2.765.246.582 26.177.372.320 

1. Chi phi thud TNDN hiên hãnh 
2. Lqi nhun sau thuE TNDN 

NAM 2017 
Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

Tp I-lô ChI Minh, ngày 18 tháng 3 nAm 2021 
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