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_________________________________ 

PHẦN I  

THÔNG TIN CHUNG 
 

1. Thông tin khái quát 

 - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300102253 

 - Vốn điều lệ: 75.762.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm sáu mươi 

hai triệu Việt Nam đồng) 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 75.762.000.000 đồng 

 - Địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh. 

 - Số điện thoại:  +84 222 3821212 

 - Số fax:   +84 222 3820584 

 - Website:   www.lilama69-1.com.vn 

 - Email:  mail@lilama69-1.com.vn 

 - Mã cổ phiếu: L61 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

+ Việc thành lập:  

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 là thành viên của Tổng công ty lắp máy 

Việt Nam (LILAMA). Tiền thân của Công ty từ hai công trường lắp máy được 

thành lập vào tháng 5 năm 1961 là công trường lắp máy Hà Bắc để thi công nhà 

máy phân đạm Hà Bắc và công trường lắp máy Uông Bí để thi công nhà máy điện 

Uông Bí (Quảng Ninh). Sau đó, công trường lắp máy Hà Bắc đổi tên thành Xí 

nghiệp lắp máy số 6, công trường lắp máy Uông Bí đổi tên thành Xí nghiệp lắp 

máy số 9. 

Tháng 12 năm 1979, Xí nghiệp liên hợp lắp máy 69 được thành lập trên cơ 

sở sáp nhập hai xí nghiệp lắp máy số 6 và số 9 để triển khai thi công xây dựng nhà 

máy nhiệt điện Phả Lại với 4 tổ máy có tổng công suất 440 MW, đây là nhà máy 

nhiệt điện đốt than có quy mô lớn nhất cả nước lúc bấy giờ. 
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Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại, ngày 

02/5/1988, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 448/BXD/TCLĐ giải thể Xí 

nghiệp liên hợp lắp máy 69 để thành lập các xí nghiệp lắp máy 69-1; xí nghiệp lắp 

máy 69-2; xí nghiệp lắp máy 69-3; xí nghiệp lắp máy 69-4 trực thuộc Liên hiệp các 

xí nghiệp lắp máy Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện việc thi công nhiều công trình 

công nghiệp trên cả nước như: xi măng Hoàng Thạch, kính Đáp Cầu... 

Sau khi Tổng công ty lắp máy Việt Nam được thành lập ngày 01/12/1995 thì đến 

ngày 02/01/1996, Xí nghiệp lắp máy 69-1 được đổi tên thành Công ty lắp máy và 

xây dựng 69-1 theo quyết định số 05/BXD-TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 

Cùng với công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, thực hiện chủ trương đổi 

mới và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Nhà nước, ngày 

31/10/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 2054/QĐ-BXD chuyển Công 

ty lắp máy và xây dựng 69-1 thành Công ty Cổ phần LILAMA 69-1. 

Hiện nay, Công ty có trụ sở chính đóng tại số 17 đường Lý Thái Tổ, thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Vốn điều lệ của Công ty là 75,762 tỷ đồng, trong đó: 

 - Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 41,1% (do Tổng công ty lắp máy Việt Nam 

nắm giữ). 

 - Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông khác: 58,9 % 

+ Niêm yết: 

Theo quyết định số 333/QĐ-TTGDCKHN ngày 02/10/2008 của Trung tâm 

giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) về việc 

chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu, ngày 19/11/2008 cổ phiếu của Công ty Cổ 

phần LILAMA 69-1 với mã chứng khoán L61 đã chính thức được niêm yết và giao 

dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

3.1. Ngành nghề kinh doanh 

- Cung cứng lao động tạm thời. 

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động. 

- Chuẩn bị mặt bằng 

- Sửa chữa thiết bị điện. 

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. 

- Bán buôn tổng hợp. 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: tư vấn đấu thầu, lập và 

quản lý dự án đầu tư; thiết kế công trình công nghiệp và dân dụng; thiết kế tổng 

mặt bằng; thiết kế cơ khí các thiết bị khoan dầu khí; thiết kế điện các công trình 

dân dụng, công nghiệp; thiết kế cơ khí các loại máy móc thiết bị; giám sát thi công 

công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp I, giao thông thủy lợi cấp IV. 
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- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Thí nghiệm, kiểm tra kim loại và mối hàn; 

thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện cao, hạ thế; kiểm tra thành phần vật lý và hiệu 

xuất của vật liệu; kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; phân tích lỗi, kiểm tra hiệu ứng 

của máy đã hoàn thiện. 

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Lắp đặt 

các hệ thống đường ống hạ áp, trung áp, cao áp, lắp đặt hệ thống lò sưởi, tháp làm 

lạnh, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thống gió, thiết bị bơm và vệ sinh, máy thu nạp 

năng lượng mặt trời. 

- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại. Sản xuất nồi 

hơi, sửa chữa các sản phẩm đúng sẵn, sửa chữa máy móc thiết bị. 

- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, xây dựng nhà các loại. 

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

- Xây dựng công trình hệ thống cứu hỏa, xây dựng công trình đường dây và 

trạm biến áp đến 500KV, thủy lợi, xử lý nước thải, trạm bơm, năng lượng, sân bay, 

bến cảng, cột thu phát sóng. 

- Gia công, chế tạo thiết bị đồng bộ, đường ống, kết cấu thép cho các nhà 

máy xi măng, điện, dầu khí, hóa chất. 

- Sản xuất truyền tải và phân phối điện. 

- Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. 

- Bán buôn máy, móc thiết bị và phụ tùng khác. Xuất nhập khẩu các mặt 

hàng công ty kinh doanh. 

3.2. Địa bàn kinh doanh 

Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 hoạt động sản xuất kinh doanh tại các tỉnh, 

thành trên địa bàn cả nước Việt Nam và xuất khẩu các sản phẩm cơ khí do Công ty 

chế tạo ra thị trường ngoài nước. Cụ thể Công ty đã và đang tiến hành thi công các 

công trình tại các tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lào Cai, Hà 

Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Lâm Đồng, Trà Vinh…; xuất 

khẩu các sản phẩm cơ khí vào thị trường các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Chi lê, Iraq, Hoa Kỳ, Brunei, Italy… 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1. Về mô hình quản trị 

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần được quy định tại Luật 

Doanh nghiệp. Theo đó sơ đồ tổ chức của Công ty như sau: 
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4.2.Cơ cấu bộ máy quản lý 

Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm các bộ phận sau: 

Công ty được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và  các 

Luật khác có liên quan và Điều lệ của Công ty 

 Đại hội đồng cổ đông; 

 Hội đồng quản trị; 

 Ban kiểm soát; 

 Ban điều hành; 

 Khối tham mưu giúp việc: Có 08 phòng chức năng, gồm các phòng Tổ chức 

nhân sự, Tài chính kế toán, Kinh tế Kỹ thuật, Văn phòng Công ty, Quản lý chất 

lượng, Vật tư - xuất nhập khẩu, Quản lý máy, An toàn sức khỏe nghề nghiệp & 

môi trường. 

 Khối trực tiếp sản xuất: Tổ chức các đơn vị trực tiếp sản xuất của Công ty 

bao gồm 01 nhà máy, 01 Xí nghiệp, và 5 đội sản xuất và 01 cửa hàng:  

1. Nhà máy chế tạo Thiết bị & Kết cấu thép Bắc Ninh 

2. Đội lắp máy số 4, số 6, Số 8, số 9, đội Điện. 

3. Xí nghiệp Sửa chữa bảo dưỡng 

4. Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

 Đầu tư vào doanh ngiệp khác:  

1. Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi 

2. Công ty Công ty LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD 

4.3. Đầu tư vào doanh nghiệp khác: 

4.3.1. Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi . 

- Địa chỉ: xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: 

 + Đầu tư công trình nguồn và lưới điện, 

 + Sản xuất kinh doanh điện năng, 

 + Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy điện. 

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) 

- LILAMA 69-1 tham gia góp vốn: 300.000.000 đồng, chiếm 1% vốn điều lệ. 

4.3.2. Công ty LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD.  

 - Địa chỉ: Phòng 404A - 410A, tầng 4, Tòa nhà Wisma Jaya, đường Jalan 

Pemancha, Bandar Seria Begawan BS 8811, Vương quốc Brunei. 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: 

Thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy Phân đạm A/U Brunei và tìm 

kiếm các dự án khác tại Brunei. 
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- Vốn điều lệ: 3.000.000 (Ba triệu đô la Mỹ) tương đương 69.000.000.000 

(bằng chữ: sáu mươi chín tỷ) đồng Việt Nam, tương đương 3.800.000 (bằng chữ: 

ba triệu tám trăm nghìn) đô la Brunei. 

- LILAMA 69-1 tham gia góp vốn: 30.000 (Ba mươi nghìn đô la Mỹ) tương 

đương 690.000.000 (bằng chữ: sáu mươi trăm chín mươi triệu) đồng Việt Nam, 

tương đương 38.000 (bằng chữ: ba mươi tám nghìn đô la Brunei), chiếm 1% vốn 

điều lệ. 

5. Định hướng phát triển  

5.1. Mục tiêu tổng quát 

- Phát huy tối đa lợi thế, năng lực sở trường, những thành tựu đã đạt được để 

tận dụng tối đa giá trị thương hiệu LILAMA 69-1; xây dựng, nâng cao chất lượng 

nguồn lực để tạo ra năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước; 

hướng đến khẳng định LILAMA 69-1 là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam. 

- LILAMA 69-1 xác định tập trung vào 03 ngành kinh doanh chính là: (1) 

Lắp máy; (2) Chế tạo thiết bị cơ khí; (3) Bảo trì, sửa chữa cho các nhà máy Lọc 

dầu, Nhiệt điện, Hóa chất đang vận hành. 

5.2. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

* Mục tiêu về ngành nghề kinh doanh: 

- Tập trung vào 03 ngành kinh doanh chính là: (1) Lắp máy; (2) Chế tạo thiết 

bị cơ khí; (3) Bảo trì, sửa chữa cho các nhà máy Lọc dầu, Nhiệt điện, Hóa chất 

đang vận hành.  

* Giai đoạn từ 2020-2025 

Tiếp tục giữ vững thị trường hiện có, đồng thời tăng thị phần ngành lắp máy; 

bảo trì, sửa chữa; chế tạo thiết bị cơ khí cho các dự án nhiệt điện đốt than, dầu khí, 

hóa chất. 

Hợp tác với các nhà thầu có uy tín trên thế giới để tham gia là thành viên 

trong Tổng thầu EPC thực hiện các dự án trong nước và các nước trong khu vực.  

* Mục tiêu về tài chính: 

- Thoái hết vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, đó là: thoái hết 300.000.000 

đồng đầu tư tại Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi.  

- Tái cấu trúc nợ bằng phương thức thay các khoản vay ngắn hạn lãi suất cao 

bằng các khoản vay dài hạn lãi suất hợp lý; trên cơ sở đó cải thiện dòng tiền, nâng 

cao nguồn lực tài chính đáp ứng cho sản xuất kinh doanh. 

- Xây dựng nền tài chính lành mạnh, ổn định, bền vững. 

* Mục tiêu về cơ cấu tổ chức: 

Xây dựng cơ cấu tổ chức mới, tinh gọn, phù hợp để thực hiện có hiệu quả 

ngành kinh doanh chính mà Công ty đã xác định.  

* Mục tiêu về quản trị 
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Hệ thống quản trị công ty theo thông lệ quốc tế tốt, tuân thủ quy định của 

Luật doanh nghiệp.  

* Mục tiêu nguồn nhân lực 

Xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật, 

khoa học, công nghệ để đáp ứng cho việc thực hiện ngành kinh doanh chính (tổng 

thầu EPC điện) trên cơ sở kế hoạch phát triển quy mô sản xuất và doanh thu.  

Xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả để giảm tỷ lệ lao động gián 

tiếp. 

Nâng cao năng suất lao động nhằm nâng cao hiệu quả công việc của người 

lao động và đảm bảo tăng mức thu nhập bình quân cho người lao động. 

5.3. Chiến lược phát triển  

+ Chiến lược định hướng: 

Xây dựng  LILAMA 69-1 trở thành doanh nghiệp phát triển ổn định, tăng 

trưởng bền vững nhằm có đủ năng lực và điều kiện để tham gia là thành viên trong 

Tổng thầu EPC thực hiện các dự án trong nước và các nước trong khu vực.  

+ Chiến lược kinh doanh theo ngành: 

LILAMA 69-1 xác định tập trung vào 03 ngành kinh doanh chính là: (1) Lắp 

máy; (2) Chế tạo thiết bị cơ khí; (3) Bảo trì, sửa chữa cho các nhà máy Lọc dầu, 

Nhiệt điện, Hóa chất đang vận hành. 

Trong đó nâng cao tỷ trọng doanh thu của ngành Bảo trì, sửa chữa cho các 

nhà máy Lọc dầu, Nhiệt điện, Hóa chất đang vận hành, vì đây là ngành sẽ mang lại 

hiệu quả kinh tế tốt hơn. 

Ngành bảo trì, sửa chữa các nhà máy điện đang vận hành là ngành có cơ hội 

và tiềm năng lớn, bởi có hàng chục nhà máy điện đã và đang được đầu tư xây 

dựng. Đây là ngành đảm bảo doanh thu ổn định; chi phí đầu vào thấp nên hiệu quả 

kinh doanh cao. 

+ Chiến lược quản lý tổng thể: 

- Chuẩn hóa và nâng cao năng lực quản trị công ty, cơ cấu lại mô hình quản 

lý nhằm phối hợp hoạt động, sử dụng nguồn lực, xây dựng năng lực giữa các 

ngành kinh doanh chính để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. 

- Từng bước tiếp nhận sự chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh từ 

Tổng công ty lắp máy Việt Nam thông qua việc thay thế Tổng công ty ký kết các 

hợp đồng theo nhóm ngành kinh doanh đã được Tổng công ty định hướng. 

6. Các rủi ro  

6.1. Đối với lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 thì các rủi ro 

có thể xảy đến với Công ty 

Rủi ro được nhận dạng và phân loại theo hai phương diện. 

* Khách quan: Là những rủi ro xuất hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của LILAMA 

69-1: 
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- Rủi ro từ chính sách 

- Rủi ro từ các sự kiện bất khả kháng 

* Chủ quan: Là những rủi ro nảy sinh từ trong quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: 

- Rủi ro trong hoạt động quản trị, điều hành 

- Rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán 

- Rủi ro trong lĩnh vực đầu tư 

- Rủi ro trong đấu thầu. 

- Rủi ro trong ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế 

- Rủi ro trong tuyển dụng và quản lý nhân sự 

- Rủi ro trong tổ chức thi công. 

6.2. Đánh giá và ứng phó với các rủi ro: 

Với triết lý là rủi ro tồn tại song song với hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, vì vậy trong các trường hợp cụ thể, trên cơ sở đánh giá mức độ rủi 

ro, cân đối với lợi ích toàn diện về tài chính, cơ hội …, lãnh đạo LILAMA 69-1 có 

các phương án ứng phó rủi ro khác nhau như:  

- Chấp nhận rủi ro nếu thấy có thể kiểm soát được 

- Giảm thiểu rủi ro nếu chưa có giải pháp kiểm soát toàn bộ 

- Chuyển/chia sẻ rủi ro nếu không muốn và/hoặc không thể chấp nhận toàn 

bộ 

- Né tránh rủi ro nếu không có giải pháp kiểm soát. 
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PHẦN II 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Bước vào năm 2020, LILAMA 69-1 triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh trong điều kiện với rất nhiều khó khăn: các dự án Nhiệt điện, Dầu khí 

thu hẹp lại, một số dư án bị lùi tiến độ do chưa thu xếp được vốn, lực lượng lao 

động luôn không ổn định, là chất lượng nguồn nhân chưa được cải thiện, năng suất 

lao động thấp.  

Năm 2020, Đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới đã gây thiêt hại cho các 

doanh nghiệp, trong đó có LILAMA 69-1 cũng không là ngoại lệ, cụ thể các hợp 

đồng kí kết với đối tác nước ngoài bị dừng hoặc bị lùi tiến độ, các hợp đồng kí kết 

trong nước không triển khai được. Tuy nhiên, trong năm 2020 với sự đoàn kết nhất 

trí cao của tập thể người lao động, cùng với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự 

phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 

của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đạt được như sau: 

         Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Kế hoạch 

Năm 2020 

Thực hiện 

cả năm 

2020 

% TH cả 

năm so với 

KH năm 

2020 

1 Giá trị sản lượng 715.000 724.940 101,39 

2 Doanh thu 650.000 651.063 100,16 

3 Lợi nhuận trước thuế 1.850 1.850 100 

4 
Nộp ngân sách nhà nước (số phải 

nộp) 
8.800 13.462 152,98 

5 Tổng quỹ lương 225.000 207.568 92,30 

6 Đầu tư phát triển 10.000 0 0 

7 Tiền lương BQ/Người/Tháng 9,2 9.4 102,17 

8 Chi trả cổ tức 0,00 0,00 0,0 

Chi tiết xin xem phần III – Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc 

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban điều hành 

 * Ông Phạm Thế Kiên - Tổng giám đốc  

- Chức vụ hiện tại: 
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 05/11/1969 

- Nơi sinh: Tân Yên - Bắc Giang 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 
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- Địa chỉ thường trú: 
Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cao Thượng, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

- Số CMND: 121550566 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang cấp 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

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

- Trình độ lý luận chính 

trị: 
Cao cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 841.002 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 11,1 % 

+ Sở hữu cá nhân: 44.820 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,59 % 

* Ông Đoàn Tâm - Phó Tổng giám đốc 

- Chức vụ hiện tại: - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 25/01/1961 

- Nơi sinh: Quỳnh Phụ - Thái Bình 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 
Khu tập thể Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 - phường 

Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

- Số CMND: 
125299979 do công an tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 

31/01/2005 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

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

- Trình độ lý luận chính 

trị: 
Trung cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

 Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 + Sở hữu cá nhân: 0 CP 

 Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

* Ông Ngô Quang Hưng: Phó Tổng giám đốc  

- Chức vụ hiện tại: 

- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Đội trưởng đội lắp máy số 4 Công ty Cổ phần 

LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 14/03/1980 

- Nơi sinh: Hiệp Hòa - Bắc Giang 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 170 Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
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- Số CMND: 125465945 do công an Bắc Ninh cấp ngày 13/11/2008 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

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

- Trình độ lý luận chính 

trị: 
Sơ cấp  

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

+ Sở hữu cá nhân: 42.247 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,56 % 

* Ông Dương Thanh Phương - Phó Tổng giám đốc 

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 21/03/1979 

- Nơi sinh: Thái Nguyên 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 
Tổ 2 Phường Mỏ Chè -Thành phố Sông Công - Tỉnh 

Thái Nguyên 

- Số CMND: 90688887  

- Trình độ văn hóa: 12/12 

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

- Trình độ lý luận chính 

trị: 
Trung cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam: 0 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

+ Sở hữu cá nhân: 31.447 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,42 % 

* Ông Ngô Phú Phong - Phó Tổng giám đốc 

- Chức vụ hiện tại: - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 15/11/1981 

- Nơi sinh: Yên Phong – Bắc Ninh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 
Số 112 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, 

Thành phố Bắc Ninh. 

- Số CMND: 125459727 cấp ngày 13/8/2008 CA Tỉnh Bắc Ninh 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện  

- Trình độ lý luận chính Sơ cấp  
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trị: 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan: 

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

+ Sở hữu cá nhân: 31.447 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,42% 

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành  

 Trong năm 2020 trong Ban điều hành của Công ty có sự thay đổi như sau:  

           - Ngày 28/07/2020, Hội đồng quản trị đã ký quyết định số 205/QĐ-HĐQT 

về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Quế theo 

nguyện vọng cá nhân. 

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với Người lao động 

 - Tổng số lao động đến ngày 31/12/2020 là 1.704 người, trong đó có 1.490 

nam, 214 nữ; trình độ trên đại học 01 người; trình độ đại học 192 người; trình độ 

cao đẳng, trung cấp 35 người, công nhân kỹ thuật bậc 5 trở lên là 154 người. 

 - Chính sách đối với người lao động: 

 + Về tiền lương: Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống lương theo tính 

chất công việc. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất áp dụng lương khoán theo 

khối lượng công việc hoàn thành trong tháng. Đối với cán bộ công nhân viên gián 

tiếp, nghiệp vụ hưởng lương theo công việc và căn cứ vào trình độ, năng lực và 

hiệu quả công việc được giao. Hiện tại, Công ty đang tiến hành xây dựng khung 

năng lực cho tất cả các vị trí công việc trong Công ty, lấy đó làm căn cứ để trả 

lương theo vị trí, đánh giá nhân viên, xây dựng hệ thống khen thưởng, kỷ luật, 

thăng tiến... 

 + Về công tác đào tạo: Với mục tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hóa 

cao trong tất cả các bộ phận công tác, Công ty luôn khuyến khích người lao động 

nâng cao năng lực nghiệp vụ, chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt 

nhất. 

 Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tổ chức các lớp học, thi nâng cao tay 

nghề, bậc kỹ thuật, tạo ra phong trào học tập đi đôi với sáng tạo trong lao động sản 

xuất, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty. 

 + Về chính sách khen thưởng: Để khuyến khích người lao động, Công ty có 

những chính sách khen thưởng xứng đáng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất 

sắc, bên cạnh đó Công ty cũng áp dụng các quy định xử phạt đối với các hành vi 

gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty. 

 + Công tác đời sống đối với CBCNV Công ty luôn quan tâm, đảm bảo cho 

người lao động làm việc và thu nhập đúng với kết quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty, mức thu nhập bình quân một người/tháng đảm bảo, tiền lương bình quân 

cho người lao động/năm bằng một tháng lương bình quân của năm. 
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 + Trợ cấp khó khăn cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn 

thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng. Công ty xây dựng quỹ tình nghĩa lắp máy, 

quỹ xóa đói giảm nghèo, luôn đảm bảo kinh phí để chi cho công tác này hàng năm. 

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

Kế hoạch đầu tư năm 2020 của công ty là đầu tư 10 tỷ đồng cho việc mua sắm 

máy móc thiết bị phục vụ thi công. Tuy nhiên, do tình hình tài chính khó khăn của công 

ty nên trong năm 2020 công ty không thực hiện đầu tư theo kế hoạch đề ra. 

3.3. Tình hình hoạt động và tình hình đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác: 

* Tính đến ngày 31/12/2020 Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh 

nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 949.851.200 đồng, đó là: 

 Tại Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi: Giá trị vốn góp là 300 triệu đồng. 

Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hùng Lợi, tiến độ 

rất cầm chừng do thiếu vốn, đến nay đã dừng hẳn. Do đó đến nay chưa tìm được 

nhà đầu tư để thoái để thoái hết số vốn đầu tư tại công ty này. 

 Tại Công ty LILAMA SOUTH EAST ASIA SDN BHD  

 Địa chỉ trụ sở: Phòng 404A - 410A, tầng 4, Tòa nhà Wisma Jaya, đường 

Jalan Pemacha, Bandar Seria Begawan BS 8811, Vương quốc Brunei. 

 Giá trị vốn góp của LILAMA69-1 là:  649.851.200 đồng. 

4. Tình hình tài chính Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 
% Tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 877.520.868.602 928.232.778.415  

Doanh thu 577.014.498.631 651.063.641.551  

Thuế và các khoản phải nộp 11.082.247.294   

Lợi nhuận trước thuế 1.641.782.014 1.850.396.609  

Lợi nhuận sau thuế 1.247.701.024 (1.424.306.670)  

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn    

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 1,04 1,05  

+ Hệ số thanh toán nhanh    

Tài sản ngắn hạn -Hàng tồn kho/Nợ ngắn 

hạn 
0,33 0,26 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,82 0,84  

+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 4,72 5,31  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

+ Vòng quay hàng tồn kho:    
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Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
1,15 1,03 

 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,66 0,70  

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,21  (0,22)  

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 0,81 (0,97)  

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 0,14 (0,15)  

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

0,28 0,28  

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

(Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng 

khoán Việt Nam cung cấp  số: V663/2021-L61/VSD-ĐK chốt tại ngày 7/04/2021 ) 

5.1. Cổ phần (Chốt danh dách họp Đại hội cổ đông 2021 vào ngày 05/4/2021) 

Tổng số cổ phần đã lưu ký: 7.232.461 cổ phần 

Tổng số cổ phần chưa lưu ký:    343.739 cổ phần 

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.576.200 cổ phần 

Loại cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 7.576.200 cổ phần 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: Không có 

5.2. Cơ cấu cổ đông  

a) Phân loại theo tiêu chí sở hữu 

Tên tiêu chí 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần Tỷ lệ (%) 

Cổ đông lớn 03 4.743.576 62,61 

Cổ đông nhỏ 762 2.832.624 37.39 

Tổng cộng 765 7.576.200 100,00 

b) Phân loại theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân 

Tên tiêu chí 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần Tỷ lệ (%) 

Cổ đông tổ chức  10 3.501.009 46,21 

Cổ đông cá nhân 755 4.075.191 53,79 

Tổng cộng 765 7.576.200 100,00 

c) Phân loại theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài 

Tên tiêu chí 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần Tỷ lệ (%) 

Cổ đông trong nước 763 7.208.844 95,15 

Cổ đông nước ngoài 02 367.356 4,85 

Tổng cộng 765 7.576.200 100,00 

d) Phân loại theo tiêu chí cổ đông nhà nước và cổ đông khác 

Tên tiêu chí 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần Tỷ lệ (%) 
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Cổ đông nhà nước 01 3.113.862 41,10 

Cổ đông khác 764 4.462.338 58,90 

Tổng cộng 765 7.576.200 100 

e) Danh sách cổ đông lớn 

TT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
Số lượng 

cổ phần 

Tỷ lệ sở 

hữu vốn 

điều lệ 

1 
Tổng công ty lắp máy Việt 

Nam - CTCP 

124 Minh Khai, Quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
3.113.862 41,10 % 

2 Cao Đài 

Toà nhà Cao Nguyên 2 - 

Lê Thái Tổ - Võ Cường - 

Bắc Ninh 

1.168.566 15,42 % 

3 Lê Đức Lộc 

C6TT14 Khu đô thị Văn 

Quán, Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

461.148 6,09 % 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có sự thay đổi 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

5.5. Chứng khoán khác: Không có 
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PHẦN III 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực: 

 Năm 2020, Công ty đã thi công trên 10 công trình/dự án, hạng mục công 

trình lớn nhỏ trải dài trên 10 tỉnh thành của đất nước. Đánh giá các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 được thể hiện trong các lĩnh vực như 

sau: 

1.1. Đối với lĩnh vực xây lắp và sửa chữa bảo dưỡng: 

 Trong năm 2020, Công ty tập trung thi công các công trình trọng điểm như: 

thi công dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2, dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1, dự án nhiệt 

điện Thái Bình 2, dự án hóa dầu Long Sơn, dự án kính siêu trắng Phú mỹ, dự án Xi 

măng Xuân Thành; thực hiện sửa chữa bảo dưỡng tại các nhà máy nhiệt điện Cẩm 

Phả, nhiệt điện Mông Dương 2, sửa chữa nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1, sữa chữa 

nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Cao Ngạn, Turnround lần 4 Lọc dầu 

Dung Quất, dự án ANP Thái Bình, ... Kết quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực 

xây lắp và sửa chữa bảo dưỡng của công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu 

doanh thu (chiếm khoảng 50,1% ) trong cơ cấu doanh thu năm 2020. 

1.2. Lĩnh vực gia công chế tạo: 

 Trong năm 2020, nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép của Công ty tập 

trung cho công tác gia công, chế tạo cho các dự án: gia công chế tạo KCT, tank, 

silo dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1; gia công chế tạo Duct, chute dự án Brunei; gia 

công chế tạo bộ Fire Heater xuất khẩu cho Kirchner; gia công chế tạo bộ sấy không 

khí xuất khẩu cho đối tác Sumitomo; gia công chế tạo kết cấu cho IHI;.... Khối 

lượng gia công chế tạo trong năm 2020 ước tính đạt khoảng 7.500 tấn sản phẩm, 

chiếm tỷ trọng (32,71%) trong cơ cấu doanh thu cả năm 2020. 

1.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác: 

 Chủ yếu là hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí công nghiệp tại cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp tại Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh. Giá trị sản xuất ước 

tính đạt 60 tỷ đồng (chiếm 17,19%) trong cơ cấu doanh thu cả năm 2020. 

1.4. Công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm 

 Trong năm 2020, bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty kết hợp cùng với 

phòng Kinh tế Kỹ thuật và các đơn vị sản xuất đã thực hiện đấu thầu, chào giá và 

ký kết được các hợp đồng kinh tế mới với Tổng công ty và đối tác như: Hợp đồng 

gia công chế tạo đường ống, lắp đặt kết cấu thép, thiết bị và đường ống dự án Lọc 

hóa dầu Long Sơn; Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống phụ trợ dự án Nhiệt điện Vân 

Phong; Lắp đặt hệ thống FGD Nhiệt điện Sông Hậu 1; Gia công chế tạo và lắp đặt 

dự án Nhà máy Xi măng Xuân Thành; Gia công chế tạo bộ sấy không khí xuất 

khẩu cho Sumitomo; Gia công chế tạo fireheater cho KI; Sửa chữa nhà máy nhiệt 

điện Quảng Ninh, Sửa chữa nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1; Sửa chữa nhiệt điện 
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Cẩm Phả; Sửa chữa Nhà máy NĐ Mông Dương II; Sửa chữa nhiệt điện Cao Ngạn; 

Bảo dưỡng tổng thể lần 4 nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất và một số công trình, 

dự án khác. Giá trị các hợp đồng kinh tế đã được ký kết đạt khoảng 613 tỷ đồng 

1.5. Công tác quản trị, điều hành Công ty: 

 Để tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty 

một cách hiệu quả, Công ty đã tiếp tục ban hành mới, đồng thời tiến hành sửa đổi 

các quy chế, quy định nội bộ như sau: Quy chế quản trị Công ty, Quy định tiêu 

chuẩn và điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý; Quy chế quản lý tài chính; 

quy chế quản lý nợ; nội quy lao động; xây dựng thang bảng lương của Công ty, 

quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, chuyển 

ngạch lương đối với viên chức quản lý và người lao động. 

 Mặt khác nữa, Ban điều hành cũng rất quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện 

các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, cụ thể như: tăng cường công tác bảo quản, sử 

dụng trang thiết bị thi công, vật tư vật liệu tại các đơn vị, tỷ lệ hư hỏng, mất mát 

cũng giảm xuống so với những năm trước đây; sắp xếp lại tổ chức bộ máy thường 

xuyên đảm bảo tinh gọn tại các đơn vị sản xuất; quyết liệt thực hiện công tác thu 

hồi vốn, nợ đọng.  

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020 của Công ty đạt được như sau:  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung 
Kế hoạch 

Năm 2020 

Thực hiện 

cả năm 

2020 

% TH cả 

năm so với 

KH năm 

2020 

1 Giá trị sản lượng 715.000 724.940 101,39 

2 Doanh thu 650.000 651.063 100,16 

3 Lợi nhuận trước thuế 1.850 1.850 100 

4 
Nộp ngân sách nhà nước (số phải 

nộp) 
8.800 13.540 152,98 

5 Tổng quỹ lương 225.000 207.568 92,30 

6 Đầu tư phát triển 10.000 0 0 

7 Tiền lương BQ/Người/Tháng 9,2 9,4 102,17 

8 Chi trả cổ tức 0,00 0,00 0,0 

2. Đánh giá về những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động SXKD năm 2020 

2.1. Thuận lợi:  

 Công ty đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả 

từ phía Tổng công ty. Đồng thời, Công ty là đơn vị có bề dầy truyền thống, đã tạo 

dựng được uy tín tốt đối với các khách hàng trong nước và quốc tế, nâng cao khả 

năng cạnh tranh của Công ty. 
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 Lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng trong nước, gia công chế tạo xuất khẩu được 

Công ty chú trọng và thực hiện với tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực này ngày một 

nâng lên, Công ty dành được nhiều sự tin tưởng từ các đối tác trong nước và nâng 

cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này. 

2.2. Những khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 - Đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới đã gây thiêt hại cho các doanh nghiệp, 

trong đó có LILAMA 69-1 cũng không là ngoại lệ, cụ thể các hợp đồng kí kết với 

đối tác nước ngoài bị dừng hoặc bị lùi tiến độ, các hợp đồng kí kết trong nước 

không triển khai được cụ thể đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực gia công chế tạo 

của Công ty, do lĩnh vực này chiếm 97% là xuất khẩu cho các nước EU, Nhật bản 

do dịch bệnh Covid - 19 nên việc đi lại, vận chuyển khó khăn các hợp đồng đã ký 

thì bị chậm tiến độ, không thể giao hàng được. Các hợp đồng mới bị tạm dừng/ 

không thực hiện dẫn đến khó khăn công ăn việc làm cho công tác chế tạo của nhà 

máy 

 - Lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng, công việc ở lĩnh vực này luôn bị động do 

kinh tế khó khăn các nhà máy không thực hiện đại tu sửa chữa lớn mà chủ yếu là 

sửa chữa nhỏ để cầm chừng, dẫn đến doanh thu trong lĩnh vực này cũng giảm. 

 - Công tác tuyển dụng lao động vào làm việc với đặc thù nghề nghiệp như 

Công ty hiện nay là rất khó khăn, nguồn lao động có tay nghề, phù hợp với chuyên 

môn ít. Tâm lý hiện nay của người lao động nói chung thường ngại đi làm việc xa 

nhà, ngại làm các công việc nặng nhọc, điều kiện làm việc ngoài trời hoặc thích 

chuyển sang làm việc ở các môi trường tự do hơn, ít ràng buộc, thời hạn ngắn (làm 

việc cho các công ty cung ứng nhân lực). Tình trạng người lao động bỏ việc, nghỉ 

việc nhiều. Để bù đắp lượng nhân lực thiếu hụt do bỏ việc, nghỉ việc hoặc do nhu 

cầu công việc tăng thêm, Công ty thường xuyên phải tuyển dụng mới để bổ sung 

liên tục, tuy nhiên, phần lớn trong số đó là lao động phổ thông, học sinh thực tập, 

nên năng suất lao động thấp hoặc phải thuê nhân lực bên ngoài với mức lương 

ngày công cao dẫn tới chi phí tăng. 

 - Trong công tác chào thầu các dự án, đơn giá ký hợp đồng luôn phải luôn có 

sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng ngành trong việc nhận thầu các công 

trình xây lắp, gia công chế tạo. 

 - Vốn điều lệ thấp, do đó việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh 

gặp nhiều áp lực khi phải tăng vay lớn từ nguồn vốn tín dụng, giảm sự chủ động về 

vốn khi thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

 - Trong công tác thu hồi các khoản nợ đọng tại các dự án: Soda-Chu Lai, Xi 

măng Hạ Long, Thủy điện Nậm La, … không được thực hiện đúng thời hạn; trong 

đó có các khoản nợ trở thành nợ khó đòi, dẫn đến đã và sẽ phải trích lập dự phòng 

làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng thời tiềm ẩn 
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nguy cơ mất cân đối về dòng tiền, khiến Công ty gặp khó khăn trong việc trả nợ 

vay đến hạn, có nguy cơ dẫn đến tình trạng nợ quá hạn trong tương lai. 

2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản: Chi tiết xin xem phần VI - Báo cáo tài chính 

b) Tình hình nợ phải trả: Chi tiết xin xem phần VI - Báo cáo tài chính 

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

3.1. Về cơ cấu tổ chức 

 Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện việc tinh giảm nhân sự khối cơ quan 

Công ty và bộ phận gián tiếp tại các đơn vị sản xuất cho phù hợp với quy mô và 

tình hình thực tế của Công ty nhằm góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất 

lao động. Trên cơ sở đó định biên, sắp xếp bố trí nhân sự cho 08 phòng chức năng, 

bao gồm: Phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổ chức nhân sự, Tài chính kế toán, Quản lý 

máy, Vật tư - xuất nhập khẩu, Văn phòng Công ty, Quản lý chất lượng, An toàn 

sức khỏe nghề nghiệp & môi trường.  

 Song song với việc sắp xếp, cơ cấu lại các phòng ban, Công ty cũng thực 

hiện tổ chức cơ cấu lại các đơn vị trực tiếp sản xuất cho phù hợp với tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh thực tế. Hiện tại tổ chức các đơn vị trực tiếp sản xuất bao 

gồm: 05 đội sản xuất; 01 Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí, 01 xí nghiệp sửa chữa 

bảo dưỡng và 01 cửa hàng kinh doanh tổng hợp. 

3.2. Về chính sách, quản lý 

 Trong năm 2020, Công ty đã rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành lại một số 

Quy chế, quy định nhằm quản lý, điều hành việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của 

tất cả các bộ phận trong Công ty, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh, xây dựng và phát triển Công ty có đủ năng lực để hội nhập trong giai 

đoạn tới. Cụ thể như sau: 

TT 
Ngày ban 

hành văn bản 

Số hiệu 

văn bản 
Nội dung văn bản 

Người ký 

ban hành 

I CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH 

1 10/12/2020 
214/QĐ-

HĐQT 

Quyết định phân công nhiệm vụ 

các thành viên Hội đồng quản trị 

và nhiệm vụ thư ký HĐQT 

Chủ tịch 

HĐQT 

2 10/12/2020 
215/QĐ-

HĐQT 

Quyết định ban hành Quy chế 

Kiểm toán nội bộ của Công ty 

Chủ tịch 

HĐQT 

II 
CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH DO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY BAN 

HÀNH 

1 31/01/2020 
011/QĐ-

TGĐ 

Quyết định ban hành đơn giá ca 

máy nội bộ đối với Cần trục tháp 

QLCM Q900 - 50T 

Tổng 

giám đốc 

2 26/03/2020 
044/QĐ-

TGĐ 

Quyết định ban hành Quy định chế 

độ làm việc và phân công nhiệm vụ 

của Ban Tổng giám đốc Công ty 

Tổng 

giám đốc 
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3 09/10/2020 
136/QĐ-

TGĐ 

Quy định về hợp đồng dịch vụ đối 

với cá nhân cung cấp dịch vụ bảo 

vê, vệ sinh, nấu ăn 

Tổng 

giám đốc 

  

3.3. Các biện pháp kiểm soát 

 Để tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty 

một cách hiệu quả, Công ty đã tiếp tục ban hành mới, đồng thời tiến hành sửa đổi 

các quy chế, quy định nội bộ như sau: Quy trình cung cấp vật tư, Quy trình kiểm 

soát chứng từ..., đồng thời tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động của tổ quản lý 

nợ, Quy chế tiếp khác... 

 Đặc biệt, quy chế khoán đã đi vào thực chất và bước đầu thực hiện có hiệu 

quả hơn. Các hình thức khoán gọn hay khoán nhân công và vật liệu phụ được áp 

dụng triệt để nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Ban điều hành cũng rất quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp 

nhằm tiết giảm chi phí, cụ thể như: tăng cường công tác bảo quản, sử dụng trang 

thiết bị thi công, vật tư vật liệu tại các đơn vị, tỷ lệ hư hỏng, mất mát cũng giảm 

xuống so với những năm trước đây; sắp xếp lại tổ chức bộ máy thường xuyên đảm 

bảo tinh gọn tại các đơn vị sản xuất; quyết liệt thực hiện công tác thu hồi vốn, nợ 

đọng. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

 - Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm quản lý một cách đồng bộ 

và chặt chẽ hơn nữa. 

 - Tiếp tục hoàn thiện và áp dụng mạnh mẽ cơ chế khoán tới tất các đơn vị 

trong toàn Công ty. 

 - Tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công, đổi mới công nghệ và 

đưa khoa học công nghệ vào công tác quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu 

cầu về năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào hạ giá 

thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện 

cạnh tranh khốc liệt hiện nay. 

 - Cơ cấu lại nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư, sử dụng linh hoạt các nguồn 

tiền và vốn của Công ty đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 

xây dựng dự án. 

 - Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty thông qua các 

chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn. Đồng thời đề ra các chính sách hỗ trợ, tạo 

điều kiện về vật chất, môi trường làm việc tốt CBCNV... 

 - Tìm kiếm các công việc có nguồn vốn bảo đảm, tính thanh khoản tốt. 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp thị, đấu 

thầu, tìm việc để trực tiếp tham gia thị trường cơ khí-lắp máy tại các nước trong 

khu vực Asean. 

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không 
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PHẦN IV 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị  về các mặt hoạt động của Công ty 

 Sau khi xem xét toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị 

đã thống nhất đánh giá thực trạng công tác quản lý điều hành năm 2020 như sau: 

 - Bộ máy điều hành sản xuất từ Ban điều hành đến các tổ đội sản xuất đã có 

nhiều nỗ lực trong năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn tình trang chưa giải quyết kịp 

thời mọi vướng tại các dự án đang thi công như: nguồn nhân lực, vật tư, máy móc 

thiết bị thi công, nguồn tài chính cung cấp cho các đơn vị chưa kịp thời.  

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

chính, việc hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 

báo cáo tài chính.  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

2.1. Về ưu điểm  

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

trị đều được Ban điều hành tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời. 

 -  Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều là những người có trình độ, 

năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực 

được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành 

các dự án.  

2.2. Những hạn chế, tồn tại  

 Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được nêu trên, Hội đồng quản trị đánh giá 

và nhận thấy còn một số hạn chế, tồn tại như sau: 

 - Trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty chưa thực sự sâu sát tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ sở, đôi khi chưa có sự chỉ đạo quyết 

liệt tới tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

 - Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2020 giá trị hàng tồn kho là: 609,11 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản ngắn hạn, đây là dấu hiệu làm mất cân đối 

dòng tiền làm ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn lưu động và vòng quay vốn lưu 

động của Công ty. 

 - Tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2020 là: 86,96 % toàn bộ 

nguồn vốn tham gia thi công là vốn vay của các tổ chức tín dụng và nợ phải trả 

người bán. 

 - Tỷ lệ nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là: 5,48 lần, vốn chủ 

sở hữu, lợi nhuận trước thuế thấp (do ảnh hưởng của Nghị định 132/2020/NĐ-CP 
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quy định về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết) nên làm cho vốn 

của sở hữu của Lilama 69-1 bị giảm 2020 (so với năm 2018, 2019) 

 - Nợ phải trả của công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn trong đó vay và nợ thuê 

mua tài chính ngắn hạn của các tổ chức tín dụng lớn dẫn đến tăng áp lực phải trả 

nợ vay ngắn hạn cho Công ty, đồng thời làm ảnh hưởng đến các khoản nợ ngân 

sách Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và trả nợ các nhà cung cấp vật tư, thầu phụ. 

 * Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại 

 - Tỷ lệ nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là: 5,48 lần, vốn chủ 

sở hữu, lợi nhuận trước thuế thấp (do ảnh hưởng của Nghị định 132/2020/NĐ-CP 

quy định về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết) nên làm cho vốn 

của sở hữu của Lilama 69-1 bị giảm 2020 (so với năm 2018, 2019) 

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được với yêu cầu sản xuất kinh 

doanh, cụ thể các cán bộ, kỹ sư quản lý sản xuất thiếu kỹ năng; trình độ ngoại ngữ 

còn hạn chế. 

 * Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên nhằm đảm bảo hoạt động sản 

xuất kinh doanh có hiệu quả và mục tiêu phát triển bền vững, trong thời gian tới 

Ban Tổng giám đốc cần quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra.  

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

 Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và 

các năm tiếp theo như sau:  

 1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, bám sát chủ đầu tư, tổng thầu, chào giá hợp lý để có thể ký 

kết các hợp đồng, đảm bảo công việc cho năm 2021 và các năm tiếp theo. 

 2. Tăng cường công tác quản trị, đặc biệt là quản trị chi phí trong bối cảnh 

Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD như hiện nay. Chỉ 

đạo tiết giảm tối đa chi phí, thực hành tiết kiệm, quản lý thi công và nhân công tại 

công trường chặt chẽ, chỉ đạo công tác quản lý nợ phải thu, chỉ đạo về kiểm soát 

khối lượng dở dang, nâng cao năng suất lao động, cân đối quỹ tiền lương chi trả 

phù hợp với thực trạng tình hình SXKD của Công ty. 

 3. Tiếp tục rà soát và cơ cấu lại tài sản hiện có của Công ty để tăng nguồn 

vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.  

 4. Tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị một 

cách trực tiếp tại các đơn vị sản xuất nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động 

giám sát của Hội đồng quản trị. Trong đó tiếp tục chú trọng kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tổ chức SXKD, phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  
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 5. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chức năng, đơn 

vị sản xuất, phân công lao động hợp lý hướng tới bộ máy tinh gọn hiệu quả trong 

điều hành hoạt động SXKD. 

 6. Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới của Chính phủ và các 

cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở 

đó, tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định 

nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị Công ty, đảm bảo sản xuất kinh 

doanh của Công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật.   

 7. Chỉ đạo rà soát, ban hành, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Công 

ty, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật để đảm bảo thực thi pháp luật 

trên mọi mặt hoạt động quản trị, điều hành của LILAMA 69-1. Thực hiện tốt công 

tác về quan hệ cổ đông nhằm xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi 

vướng mắc (nếu có) giữa cổ đông với công ty. 

 Hội đồng quản trị đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:   

TT Các chỉ tiêu Đơn vị  tính 
Kế hoạch 

năm 2021 

1 Giá trị sản lượng Tỷ đồng 715 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 650 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 1,85 

4 Nộp ngân sách Tỷ đồng 11,5 

5 Vốn đầu tư Tỷ đồng 9.5 

6 Thu nhập bình quân Triệu đồng 9,5 

7 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 225 

8 Trả cổ tức % 
Không trả cổ 

tức 
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PHẦN V 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
1. Hội đồng quản trị 

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

* Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó: 

+ Ông Phạm Đình San: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

+ Ông Cao Đài:  Phó Chủ tịch HĐQT (được bầu ngày 9/12/2020) 

+ Ông Phạm Thế Kiên: Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc  

+ Ông Ngô Phú Phong: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc  

(miễn nhiệm ngày 5/11/2020) 

+ Ông Ngô Quang Hưng:  Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc  

(miễn nhiệm ngày 5/11/2020) 

+ Ông Nguyễn Văn Đạt:  Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng 

+ Ông Lê Việt Bắc : Thành viên HĐQT - TP. TCNS Công ty  

(được bầu ngày 5/11/2020) 

* Thư ký Hội đồng quản trị: 

+ Ông Vũ Xuân Goòng: Chuyên viên Văn phòng cơ quan Công ty 

1.2. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị 

* Ông Phạm Đình San - Chủ tịch HĐQT 

- Chức vụ hiện tại: 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 

69-1  

- Ngày tháng năm sinh: 09/6/1969 

- Nơi sinh: Xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 
Số nhà B10, Ngõ 137, đường Mỹ Đình, xã Mễ Đình, 

huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

- Số CMND: 
030069002663 cấp ngày 16/08/2017 cục cảnh sát Hà 

Nội cấp 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa 

- Trình độ lý luận chính 

trị: 
Cao cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 1.515.240 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 20% 

+ Sở hữu cá nhân: 0 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 
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* Ông Cao Đài - Phó Chủ tịch HĐQT 

- Chức vụ hiện tại: - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1  

- Ngày tháng năm sinh: 11/2/1970 

- Nơi sinh: Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Bồ sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

- Số CMND: 125.370.686  cấp ngày 23/72018 CA Bắc Ninh 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Trình độ lý luận chính 

trị: 
Cao cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

+ Sở hữu cá nhân: 1.168.566 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 15,42 % 

* Ông Nguyễn Văn Đạt - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng 

- Chức vụ hiện tại: 
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1  

- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 69-1  

- Ngày tháng năm sinh: 07/2/1974 

- Nơi sinh: Xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Khu 3 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

- Số CMND: 125789751 cấp ngày 16/10/2013 CA Bắc Ninh 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

- Trình độ lý luận chính 

trị: 
Cao cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 757.620 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 10 % 

+ Sở hữu cá nhân: 54.301 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,72 % 
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* Ông Lê Việt Bắc - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức nhân sự 

- Chức vụ hiện tại: 
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 69-1  

- Trưởng phòng Tổ chức nhân sự 

- Ngày tháng năm sinh: 05/9/1975 

- Nơi sinh: Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: 
Số nhà 15A phố Nguyễn Đức Cảnh - Phường Kinh Bắc 

- TP. Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh 

- Số CMND: 125366853 cấp ngày 12/7/2006 CA Bắc Ninh 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

- Trình độ lý luận chính 

trị: 
Cao cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

+ Sở hữu cá nhân: 11.006 CP 

Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,15 % 

* Ông Phạm Thế Kiên: Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc (đã nêu ở trên) 

1.3. Những thay đổi trong Hội đồng quản trị 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị của Công ty có sự thay đổi như sau: 

Ngày 5/11/2020, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thông 

qua Nghị quyết:  

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công 

ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Quang Hưng và 

ông Ngô Phú Phong, theo nguyện vọng cá nhân. 

+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-1 

nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông: 

 * Ông Lê Việt Bắc, sinh ngày: 05/09/1975; nghề nghiệp: Thạc sỹ quản trị 

kinh doanh. 

* Ông Cao Đài, sinh ngày: 11/02/1970; nghề nghiệp: Cử nhân quản trị kinh 

doanh. 

Ngày 9/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông Cao Đài giữ chức 

vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2016-2021. 

1.4. Các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 

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

nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực cụ thể (theo Quyết 

định số 214/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty). Các 
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thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh 

vực mình phụ trách với Chủ tịch HĐQT và toàn thể HĐQT tại các kỳ họp. 

d) Hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 

giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của năm 2019.  

 Theo đó, trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 kỳ họp tập trung 

để thống nhất chủ trương, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

và 25 cuộc họp bằng hình thấy lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề 

sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo đảm hoạt động 

điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc phù hợp với chiến lược 

phát triển chung của Tổng công ty lắp máy Việt Nam, tuân thủ theo đúng Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và tuân theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành.  

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các 

thành viên của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình 

hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước 

khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị tập trung 

đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo tình hình thị trường, 

việc làm trong ngành Cơ khí-Lắp máy. Từ đó chỉ ra những điểm làm được, những 

vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động 

sản xuất của Công ty để tìm ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa. 

 Trong Hội đồng quản trị có các thành viên là thành viên Ban Tổng giám đốc 

(Tổng giám đốc và Kế toán trưởng là thành viên Hội đồng quản trị) nên việc giám 

sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc luôn được thực hiện sâu sát, kịp thời 

đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD 

một cách thuận lợi, hiệu quả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

 Về quản trị nội bộ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng cường việc rà soát, sửa 

đổi, bổ sung các các Quy chế, Quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng 

quản trị, cũng như các Quy chế/Quy định/Quy trình thuộc thẩm quyền ban hành 

của Ban điều hành nhằm hoàn thiện Hệ thống quản trị trong nội bộ của Công ty 

cho phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, cũng 

như tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

 Trong năm 2020, Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ 

được giao theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ban hành. 

* Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2020 

* Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

I NGHỊ QUYẾT   

1 Số 80/NQ-HĐQT 25/2/2020 

Về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ cho 

tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 

2 Số 81/NQ-HĐQT 25/2/2020 

Về việc phê duyệt kết quả hoạt động SXKD 

Quý 4 năm 2019, kế hoạch SXKD Quý 1 năm 

2020 

3 Số 83/NQ-HĐQT 23/3/2020 
Về việc: Giải thể Đội hàn, Sáp nhập Đội Cơ 

giới và Sửa chữa 

4 Số 84/NQ-HĐQT 23/3/2020 
Về việc: Thành lập Xí nghiệp Sửa chữa bảo 

dưỡng trực thuộc Công ty 

5 Số 85/NQ-HĐQT 25/3/2020 

Về việc: Chuyển cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp trực thuộc Phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu 

thành đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty 

6 Số 86/NQ-HĐQT 14/4/2020 
Về việc:Thay đổi  kế hoạch Tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 

7 Số 87/NQ-HĐQT 23/4/2020 

Về việc: Điều chỉnh thời gian chốt danh sách 

cổ đông phục vụ Tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 

8 Số 88/NQ-HĐQT 23/4/2020 
Về việc: Điều chỉnh kế hoạch Tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 

9 Số 89/NQ-HĐQT 6/5/2020 

Về việc: Thông qua kết quả SXKD Quý I năm 

2020 & Kế hoạch SXKD Quý II năm 2020 

của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 

10 Số 90/NQ-HĐQT 8/5/2020 

Về việc: phê duyệt phương án vay vốn, bảo 

lãnh, mở L/C và đảm bảo cấp tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi 

nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

11 Số 91/NQ-HĐQT 26/5/2020 

Về việc: Phê duyệt đảm bảo cấp tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 

Chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

12 Số 92/NQ-HĐQT 1/6/2020 
Về việc: Giải thể Đội lắp máy số 1 trực thuộc 

Công ty 

13 Số 93/NQ-HĐQT 19/6/2020 

Về việc: Phê duyệt phê duyệt phương án vay 

vốn, bảo lãnh, mở L/C và đảm bảo cấp tín 

dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

14 Số 94/NQ-HĐQT 29/6/2020 
Về việc: Giải thể Đội lắp máy số 3 trực thuộc 

Công ty 

15 Số 95/NQ-HĐQT 9/7/2020 
Về việc: miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối 

với và Nguyễn Thị Quế 

16 Số 96/NQ-HĐQT 28/7/2020 
Về việc: Phê duyệt kết quả SXKD Quý 2 và 

KH Quý 3 năm 2020 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

17 Số 97/NQ-HĐQT 13/8/2020 

Về việc: Phê duyệt đảm bảo cấp tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 

Chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh 

18 Số 98/NQ-HĐQT 13/8/2020 
Về việc: Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng 

dịch vụ Ngân hàng SHB Bắc Ninh 

19 Số 99/NQ-HĐQT 9/10/2020 

Về việc: Phê duyệt kế hoạch tổ chức và chốt 

danh sách cổ đông phục vụ tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông bất thường năm 2020 

20 Số 99A/NQ-HĐQT 9/10/2020 
Về việc: Phê duyệt kết quả SXKD Quý 3 và 

KH Quý 4 năm 2020 

21 
Số 100/NQ-ĐHĐCĐ 

 
5/11/2020 Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 

22 
Số 101/NQ-HĐQT 

 
23/11/2020 

Về việc: bán và thuê lại tài sản dưới hình thức 

thuê mua tài chính tài sản cố định 

23 
Số 102/NQ-HĐQT 

 
9/12/2020 

Về việc: bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch 

HĐQT đối với Ông Cao Đài 

24 
Số 103/NQ-HĐQT 

 
16/12/2020 

Về việc: phê duyệt phương án vay vốn, bảo 

lãnh, mở L/C và đảm bảo cấp tín dụng tại 

Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi 

nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh 

II QUYẾT ĐỊNH   

1 Số 195A/QĐ-HĐQT 10/1/2020 
Về việc ký hợp đồng gia công chế tạo bộ 

Fired Heater - Dự án Balikpapan 

2 Số 195B/QĐ-HĐQT 04/2/2020 

Về việc ký hợp đồng gia công chế tạo và lắp 

đặt - Dự án ĐTXD dây chuyền 3 Nhà máy xi 

măng Xuân Thành công suất 4,5 triệu 

tấn/năm. 

3 Số 196A/QĐ-HĐQT 
17/2/2020 

 

Về việc ký hợp đồng gia công chế tạo Fired 

Heater - Dự án Thai Oils 

4 Số 196/QĐ-HĐQT 25/2/2020 
Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020 

5 Số 197/QĐ-HĐQT 25/2/2020 

Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh 

doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Công 

ty cổ phần Lilama 69-1 

6 Số 198/QĐ-HĐQT 04/3/2020 
Thành lập và cử cán bộ đi công tác nước 

ngoài (Nước Thái Lan) 

7 Số 199/QĐ-HĐQT 12/3/2020 
Về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020 

8 Số 200/QĐ-HĐQT 25/3/2020 

Về việc Ký hợp đồng mua thép tấm, thép hình 

- Dự án ĐTXD dây chuyền 3 Nhà máy xi 

măng Xuân Thành công suất 4,5 triệu tấn/năm 

9 Số 201/QĐ-HĐQT 12/05/2020 Về việc: Thành lập Ban rà soát, điều chỉnh, bổ 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực 

quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

10 Số 202/QĐ-HĐQT 14/05/2020 

Về việc: Ký hợp đồng mua thép tấm, thép 

hình để gia công chế tạo Fired Heater - Dự án 

Thai Oils 

11 Số 203/QĐ-HĐQT 14/05/2020 

Về việc: Ký hợp đồng mua thép tấm, thép 

hình để gia công chế tạo Fired Heater - Dự án 

Balikpapan. 

12 Số 205/QĐ-HĐQT 9/7/2020 
Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám 

đốc công ty đối với bà Nguyễn Thị Quế 

13 Số 206/QĐ-HĐQT 9/7/2020 

Về việc thay đổi nhân sự Ban rà soát, điều 

chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực 

quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

14 
Số 207/QĐ-HĐQT 

 
9/7/2020 

Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện việc 

kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, phòng 

chống tham nhũng năm 2020 của Công ty Cổ 

phần LILAMA 69-1 

15 Số 208/QĐ-HĐQT 15/7/2020 
Về việc phê duyệt ký hợp đồng mua phần 

mềm Tekla Structures 

16 
Số 209/QĐ-HĐQT 

 
27/10/2020 

Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội 

cổ đông bất thường năm 2020 

17 Số 210/QĐ-HĐQT 12/11/2020 

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên 

HĐQT và quy định chức năng thư ký HĐQT 

nhiệm kỳ 2016-2021 

18 
Số 211/QĐ-HĐQT 

 
12/11/2020 

Về việc Thành lập Ban kiểm toán nội bộ 

thuộc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

19 Số 212/QĐ-HĐQT 12/11/2020 

Về việc bổ nhiệm Quyền Trưởng ban kiểm 

toán nội bộ thuộc Công ty Cổ phần LILAMA 

69-1 đối với ông Ngô Minh Tâm 

20 Số 213/QĐ-HĐQT 30/11/2020 

Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản 

xuất tại các đơn vị (Đợt 2 năm 2020) 

21 Số 214/QĐ-HĐQT 10/12/2020 

Về việc: phân công nhiệm vụ các thành viên 

HĐQT và quy định chức năng thư ký HĐQT 

nhiệm kỳ 2016-2021  

22 Số 215/QĐ-HĐQT 10/12/2020 Về việc Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ 
 

e) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

 - Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT, cùng xem xét nghiên cứu và đưa ra ý 

kiến đóng góp cho nghị quyết của HĐQT. 

 - Thường xuyên cùng Ban kiểm soát Công ty giám sát hoạt động tài chính và các 

hoạt động khác của Công ty. 

 - Có ý kiến kịp thời với Ban Tổng giám đốc và HĐQT khi nhận thấy có những 

quyết sách chưa hợp lý. 

2. Ban kiểm soát 
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a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

* Ông Ngô Minh Tâm Trưởng Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 15/11/1975 

- Nơi sinh: Hiệp Hòa – Bắc Giang 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Đông Lỗ - Hiệp Hòa – Bắc Giang 

- Địa chỉ thường trú: 
Số 8, phố Trần Nguyên Hãn, phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh. 

- Số CMND: 125396448 cấp ngày 10/05/2007 do CA tỉnh Bắc Ninh 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

 + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 + Sở hữu cá nhân: 4.590 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0,06 % 

 

* Ông Ngô Anh Đức Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại: 
Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty lắp 

máy Việt Nam - CTCP 

- Ngày tháng năm sinh: 31/08/1978 

- Nơi sinh: Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú: 
Số nhà 17 – Ngách 66/111 – Phường Ngọc Lâm – Quận 

Long Biên – Thành phố Hà Nội 

- Số CMND: 011930445 do công an Hà Nội cấp ngày 29/10/2011 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – tín dụng 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 
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 + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 + Sở hữu cá nhân: 0 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 

* Ông Nguyễn Cao Trường Thành viên Ban kiểm soát 

- Chức vụ hiện tại: 
Cán bộ phụ trách kế toán tại đội Điện - Công ty Cổ 

phần LILAMA 69-1 

- Ngày tháng năm sinh: 08/09/1991 

- Nơi sinh: Ân Thi -  Hưng Yên 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Dân tộc: Kinh 

- Quê quán: Văn Nhuệ – Ân Thi - tỉnh Hưng Yên 

- Địa chỉ thường trú: Văn Nhuệ – Ân Thi - tỉnh Hưng Yên 

- Số CMND: 145451462 cấp ngày 27/04/2007 CA Hưng Yên 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp  

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu của bản thân và những người có liên quan 

 + Đại diện phần vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam: 0 CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

 + Sở hữu cá nhân: 0 CP CP 

  Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ 0 % 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát 

 Ban Kiểm soát ngoài việc thực hiện các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ 

Công ty để xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty còn 

tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Trưởng Ban Kiểm 

soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc Công ty. Vì 

vậy, Ban Kiểm soát luôn giám sát các hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

giám đốc một cách liên tục, kịp thời để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn 

tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của từng thành viên HĐQT, Chủ 

tịch và thành viên Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

 Năm 2020 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao các thành 

viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Thư ký HĐQT làm việc kiêm 
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nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể 

như sau: 

TT Họ và tên 
Chức 

vụ 
Tiền  lương Thù lao Tổng cộng Ghi chú 

I Tiền lương, thù lao        

1 
Phạm Đình 

San 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

296.850.000  296.850.000 
Chuyên 

trách  

2 
Ngô Minh 

Tâm 

Trưởng 

BKS 
195.744.000  195.744.000 

Chuyên 

trách 

3 Cao Đài 

Phó 

chủ tịch 

HĐQT 

 7.619.000 7.619.000 

Bổ nhiệm từ 

ngày 

5/11/2020 

4 
Phạm Thế 

Kiên 

Tổng 

giám 

đốc 

296.496.000 48.000.000 344.496.000 
Kiêm nhiệm 

TVHĐQT 

5 Đoàn Tâm 
Phó 

TGĐ 
123.501.000  123.501.000 

 

6 
Ngô Quang 

Hưng 

Phó 

TGĐ 
257.238.000 40.381.000 297.619.000 

Thôi kiêm 

nhiệm 

TVHĐQT  

từ 

(05/11/2020 

7 
Ngô Phú 

Phong 

Phó 

TGĐ 
249.283.000 40.381.000 289.664.000 

Thôi kiêm 

nhiệm 

TVHĐQT  

từ 

(05/11/2020 

8 

Dương 

Thanh 

Phương 

Phó 

TGĐ 
237.988.000  237.988.000 

 

9 
Nguyễn 

Thị Quế 

Phó 

TGĐ 
139.618.000  139.618.000 

Chấm dứt 

hợ đồng từ 

tháng 

7/2020 

10 
Nguyễn 

Văn Đạt 

Kế toán 

trưởng 
220.875.000 48.000.000 268.875.000 

TVHĐQT 

kiểm nhiệm  

11 
Lê Việt 

Bắc 

Thành 

viên 

HĐQT 

193.623.000 7.619.000 201.242.000 

TVHĐQT 

kiểm nhiệm, 

từ 5/11/2020 

12 
Ngô Anh 

Đức 

Thành 

viên 

BKS 

 32.400.000 32.400.000 
Không kiêm 

nhiệm 

13 

Nguyễn 

Cao 

Trường 

Thành 

viên 

BKS 

168.686.000 32.400.000 201.086.000 
TVBKS 

kiêm nhiệm 

14 
Vũ Xuân 

Goòng 

Thư ký 

HĐQT 
107.654.000 32.400.000 140.054.000 Kiêm nhiệm 

  Cộng lương, thù lao 2.487.556.000 289.200.000 2.776.756.000   

 



eAo cAo urUoNc NtnN xAna zozo c6ng ty c6 Phin LllAUAjlf

- S6 tien chi tra thir lao n6u trQn chua dugc knAu tru thu6 thu nhpp'

b) Thdng tin vii c6c giao dich cO phi6u cria c6c thhnh vion HQi tl6ng quin tri'

thhnh vien Ban ki6m so6to Thu r.i rroqr, cii d6ng l6n vi nhirng ngudi li6n

quan tcri c6c d5i tugng n6i tr6n.

Kh6ng co

.t ilir* tin vd hgp tldng, ho{c giao dich di tlugc r<f r<6t hoi: d6 tlugc th.uc

hiQn trong nim voi c6ng ty, cric c6ng ty con, c6c c6ng ty mi' c6ng ty nim

orra, kia; so6t cfia thhnh vi6n HQi ddd quin tri, thirnh vi6n Ban ki6m soit'

oa nnfrrg ngucri li6n quan tcri c6c tl5i tugng n6i tr6n

Kh6ng c6

d) \/iQc thqc hiQn c5c quy tlinh vd quin tri C6ng ty:

COng U thUc hiQn t6t c6c quy dlnh vC quan tri C6ng ty

Biic Ninh, ngay lZ thdng 04 ndm 2021

Ph4m Dinh San

CONG TY
CO PHAN

IIIAMA 69.

cANG rY c6 PHAN LILAMA 6e-l

i,i. .il,' so ii r-i'rnai ro - TP Bac Ninh - Tinh B6c Ninh
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PHẦN VI 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

(Chi tiết xin mời xem bản Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đính kèm).
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cdNc rv cO pnAN LILAMA 69-1

rnai 16 - Thanh Bic Ninh - Tinh B6c

NOI DUNG

86o c6o cia Ban T6ng Gi6m d5c

86o c6o ki6m to6n dQc lSp

B6o c6o tdi chlnh tl6 tlugc ki6m to6n

Bdng c6n AOi td toan

86o c6o k6t qui ho4t ttQng kinh doanh

86o c6o luu chuy6n tidn tQ

Thuy6t minh 86o c6o tii chlnh

Trang

02-03

04-05

0641

06-07

08

09-10

I l-41



cONG TY cO PIrAN LILAMA 69-1

s617- rnai 16 - Thdnh Bic Ninh - Tinh Bac Ninh

nAo cAo cua BAN rONc crAM o6c

Ban T6:ng Ciam aiic C6ng ty C6 phAn Lilama 69-l (sau ttty ggi tat h'Cdng ty") trinh biy 86o c6o cta minh vi
86o c6cr tdi chlnh cria C0ng ty cho nlm tdi chinh kiSt tttic ngdy 31 th6ng 12 ndm2020.

CONG TY

C6ng ry,C6 ptrAn Lilama 69 - I la c6ng ty c6 phAn tlugc chuydn A6i ttr noantr nghi€p Nhi nudc - C6ng ty L{ip mdy

ua iay aung Og-r thuQc T6ng COng ty Lip m6y ViQt Nam (LILAMA) tlusc thdnh lAp t?i.Viet Nam theo Quy6t

dinh s6 1370/QD-BXD ngiy 06 th6ng 07 nlm 2005 crla B0 Xdy dlrng vd hoAt tl$ng theo Gi6y chrtng nhan dA]g ry
doanh nghiQp cria C6ng ty b6 pnan i6 ZZOOIOZZ.53 tl[ng hi Dn diu ngey l] th6ng 01 ndrn 2006 vi thay d6i Bn

thrt 7 ngdy 27 th6ng l0 n[m 2016 do Sd Ki5 hoach vi Ddu tu tinh Bic Ninh c6p.

Try sd chinh crla COng ty dugc d4t tai: 56 17 - Dudmg LY T'hAiT6, - Thanh ph6 nic Ninh - Tinh Bic Ninh'

HQI DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT

C6c thdnh vi6n crla HQi d6ng Qu6n ti trong nf,m vd t4i ngdy lfp b6o c6o ndy bao gdm:

6ng Pham Dinh San

Ong Cao Edi

6ng Pham rh6 rien

Ong Ng6 Quang Hrmg

6ng Ng6 Phri Phong

6ng Nguy6n Vln Dpt

6ng L6 ViQt Blc

C6c thdnh vi6n cria Ban T6ng Gi{m tl5c da diAu hdnh Cdng ty tong nf,m vi t4i ngiy l$p b6o c6o niy bao gdm:

Chri tich

Ph6 Chri tich

uy vlen

Uy vi6n

Uy vi6n

uy vlen

Uy vi6n

6ng Phqm rn6 rien

6ng Eonn TAm

6ng DuongThanhPhuong

Ong NgO Phri Phong

6ng NgOQuangHrmg

6ng Vfr Nggc Doanh

Ba Nguy6n Thi Qu6

C6c thAnh vi6n crla Ban Ki6m so6t bao gdm:

Ong NgO Minh Telrr

Ong NgO Anh Drlc

Ong Nguy6n Cao Tru&ng

rrnu To/N vrEN

-,1 -aI Ong ularn ooc

Ph6 T6ng Gi6m d6c

Ph6 T6ng Gi6m d5c

Ph6 T6ng Gi6m tl5c

Ph6 T6ng Gi6m di5c

Ph6 T6ng Gi6m d5c

Ph6 T6ng Gi6m d5c

Trudng ban

Thanh vi€n

Thanh vi6n

s6 nhiem ngdy 0911212020

Mi6n nhiQm ngiy 05/l 112020

Mi6n nhiQm ngdy 0511112020

S6 nhiem ngdy 0511112020

96, nhiem ngdy 19 /0212021

Mi6n nhiQm ngdy 0110812020

C6ng !y TNHH Hdng Ki6m ro6n AASC tl6 thgc hiQn ki6m to6n c6c B6o c6o tdi chinh cho C6ng ty.
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cONG TY cO PHAN LILAMA 69-1

LV Thai rO - rna*r Bic Ninh - Tinh Blc Ninh

cOxc nO rnAcn NHrEM ctrA BAN rONG GIAM o6c o6l vdr sAo cAo rAI cHiNH

Ban T619 Gi6m ct6c COng ty chiu tr6ch nhigm v0 viQc lflp 86o c6o tii chinh phan 6nh trung thgc, hSp ly ttnh hinh

tii chfnh, k6t qui hoat tl$ng kinh doanh vi tinh hlnh luu chuy,5n ti6n t0 cria COng ty ilong nlm. Trong qu6 trinh lflp

86o c6o, tdi chinh, nan T6ng Gi6m d5c C6ng ty cam k6t da tuan thri c6c yeu cAu sau:

- Xiy dlmg vd duy trl ki6m so6t nQi b0 md Ban T6ng Gi6m d5c vl Ban qudn tri C6ng ty x6c ttinh h cdn thi6t

A(; aam b6o cho viQc lfp vd tinh bdy 86o c6o tii chinh kh6ng cdn sai s6t trgng y6u do gian l$n ho{c do nhlm

l6n;

- Lr;a chgn c6c chinh s6ch ti5 toan thich hgrp vn 6p dlmg c6c chffi s6ch ndy mQt c6ch nh6t qu6n;

- Dua ra c6c d6nh gi6 vi dg ilo6n hqrp lf vd thfn frqng;

- N€u 16 c6c chuAn mUc kti to6n tlugc 6p dUng c6 tlugc tuan thri hay kh6ng, c6 nhilng 6p dUttg sai lQch frgng

y6u d6n mfc cAn phii c6ng b6 vd gini thich trong B6o c6o tii chfnh hay khdng;

- Lrip vi trinh bdy c6c B6o c6o tii chinh tr€n co sd tudn thri c6c Chudn myc k6 to6n, Ch6 tIO k6 toan doanh

nt$i€p Viet Nam vi c6c quy ttinh ph6p I c6 li€n quan d6n viQc lfp vd htnh bdy b6o c6o tdi chinh;

- Lrlp c6c B6o c6o tdi chinh dUa tr6n co sd hoAt ttQng kinh doanh li€n tpc, trt trulng hqp kh6ng th6 cho rang

C6ng ty s€ tii5p tgc hoet elQng kinh doanh.

Ban T6ng Gi6m el6c Cdng ty tldm bdo rAng c6c s6 kii toan dugc luu git'd6 phnn 6nh tlnh hinh tdi chinh cria C6ng

ry, vdi mtc rtQ trung thgc, hgp l), t4i b6t crl th&i tti6m nio vi ttim bio r[ng 86o c6o tii chinh tu6n thri c6c quy dinh

hiQn hdrnh cria Nhd nudc. Ddng thdi c6 tr6ch nhiQm trong viQc bio dim an toin tii s6n crla C6ng ty vi thgc hiQn

c6,c biQn ph6p thich hg'p d6 ngf,n ch{n, ph6t hiQn c6c hdnh vi gian l6n vi c6c vi ph4m ltr6c.

Ban T6ng Gi6m ct6c COng ty cam k6t rdng 86o c6o tdi chinh d6 phin 6nh trung thpc vi hqp ly tinh hinh tii chinh

crla C6rrg ty tpi thdi di6m ngdy 3l th6ng 12 nIm z}z},ket qui ho4t tl$ng kinh doanh vd tinh hinh luu chuydn ti6n

tQ cho nam tdi chinh k6t thric cung ngdy, pht hqp vdi ChuAn mgc k6 todn, Chii d0 kii toan doanh nghipp ViQt Nam

vd tu6n thri c6c quy dinh ph6p lf c6 li6n quan d6n vi€c l$p vd ttnh bdy 86o c6o tii chinh.

Cam klt khdc

Ban T6ng Gi6m d6c cam k6t reng C6ng ty tuan tht Nghi dirilr-'tll2}l7/ND-CP nedy 06106/2017 hudng d6n vA

quan ti c6ng ty 6p dUng C6i vOi c6ng ty tt4i chring vd C6ng ty kh6ng vi phpm nghia vr; c6ng b6 th6ng tin theo quy

tu s6 155/2015/TT-BTC ngiy 06 th6ng l0 n6m 2015 cria BQ Tii chinh hudng din vA viQc c6ng b5

U trulng chmg kho6n.

Gi6m d5q

LILAMI\

Qr-*:

Phgm'th6 Ki6n

T6ng Gii6m ttdc

BEcNinh, ngoy20 thdng0I ndm 2021
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Si5: 25032 1 .0 lT 1BCT C.KT}

BAO CAO KIEM TOAN DQC L{P

Kinh gfri: Quf C6 tl6ng, HQi ttdng Quin trivA Ban T6ng Gi6m tl6c

Cdng ty C6 phAn Lilama 69-1

Clhung t6i tl6 ki6m to6n 86o c6o tdi chinh kdm theo cria C6ng ty C6 phAn Lilama 69-l tlugc lflp ngiy 20 thilng

0l nlm 202t,ti trang 06 tt6n trang 41, bao gdm: Bang cin d6i k6 toan tai ngdy 3l thing 12 nlm 2020,86o

c6o k6t qud ho4t a6ng t<intr doanh, B6o c6o luu chuy6n ti6n tQ cho ndm tdi chffi k6t thrlc ctng ngiy vd Thuy6t

minh 86o c6o tdi chinh.

llrich nhiQm cfla Ban T6ng Gi6m tl5c

tlan T6ng Gi6m d6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm v6 viQc lflp vi trinh bdy trung thgc vd hqp ly B6o c6o tii chlnh

cria C6ng ty theo ChuAn mgc k6 to6n, Ch6 d0 k6 to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy ttinh ph6p -li c6 li€n

quan O6n viec Qp vd tinh bdy b6o c6o tii chinh vd chiu tr6ch nhiem vA t<i6m so6t nQi b0 md Ban T6ng Gi6m

i:6" *ac dinh la c6n thi6t ttd a-am Uao cho viQc lQp vd trtnh bdy 86o c6o tdi chinh khdng c6 sai s6t trqng y6u do

g;ian lfn ho{c nhAm l6n.

llrdch nhiQm cria Ki6m todn vi6n

1'r6ch nhiQm cta chring t6i li tlua ra f kiiSn vd g6o c6o tdi ch{nh dga tr6n k6t qui cria cuQc ki6m to6n. Chung

t,6i tl6 ti6n hdnh ki6m to6n theo c6c ChuAn mgc ki6m to6n ViQt Nam. C6c chuAn mgc ndy y6u cAu chung t6i

tudn thrl chuAn mpc vd c6c quy dinh vd dgo th19 ngh6 nghiQp, lflp k6 hoech vd thUc hi€n cuQc ki6m to6n d6 tlet

Ctugc sp tlim bio hqp ly vA viQc li€u B6o c6o tdi chinh crla C6ng ty c6 cdn sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

COng viQc ki6m to6n bao g6m thUc hiQn c6c thri tgc nhim thu thfp c6c blng chimg ki6m to6n v6 c6c sl5 liQu vi
thuy6t minh tr6n 86o c6o tdi chinh. C6c thri tUc ki6m to6n dugc lga chgn dga tr6n x6t do6n cria ki6m to6n

l,i€n, bao g6m tl6nh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong 86o c6o tii chinh do gian lfln hoflc nnam 6n. rcri
thUc hiQn tl6nh gi6 c6c rui ro ndy, ki6m todn vi6n tll xem x6t ki6m so6t nQi b0 cria C6ng ty li€n quan d6n vi€c

lfp vd trinh biy 86o c6o tii chinh trung thgc, hgp b, nh6m tfri6t t<6 c6c thri tUc ki6m to6n phir hqp vdi tinh

trinh thpc t6, tuy nhi6n kh6ng nhim muc tlich ttua ra i kiiin vA nieu qud cria ki6m so6t nQi b0 cria C6ng ty.

COng viQc ki6m to6n cflng bao gdm tl6nh gi6 tinh thich hqp cta c6c chinh s6ch k6 toan tlugc 6p dgng vd tinh

hqp ly cta c6c udc tffi t<6 toan cria Ban T6ng Gi6m d6c cf,ng nhu tl6nh gi6 viQc trinh bdy t6ng th6 86o c6o

tdi chinh.

Chring t$i tin tudng rdng c6c bang chung ki6m to6n md chung t6i tld thu thQp tlugc h dAy ihi vd thich hqp lam

co sd cho f ki6n ki6m to6n ngoAi trir ctia chung t6i.

Co s0 cria f ki6n ki6m to6n ngoli trt

{JOng ty dang theo d6i khodn phii thu Enexio Germany Gmbh tpi thdi di6m OllOll2O2O vd3lll2/2020 vOi s6

1i6n i}n luqt ld 17,22 t! d6ng vi 16,41 t! d6ng d chi ti6u "Phii thu ngin trqn cia k'h6ch hdng" tr€n Bdng cdn

rtiii tcri toan vd chua trich lap dy phdng. Tinh ttiin thdi di6m hien tei, hai b€n dang trong qu6 trinh thuong thdo

116 x6c <linh gi6 tri ma COng ty phni bdi thudng cho Enexio Germany Gmbh do 16 hdng da bAn kh6ng tldm b6o

r:h6t luqng 1i.* tt uy6t .irh;6 5). Chung t6i da thUc hiQn dAy dri c6c thri tpc ki6m to6n nhtmg vdn kh6ng th6

rhu rhfp Jugc c6c b6ng chrlng vd tintr hign hitu vd gi6 tri c6 th6 thu h6i cria khoin phii thu n6u tr€n. Do d6,

chung t6i kh6ng th6 x6c rlinh rlugc liQu c6 cAn thi6t phai di6u chinh c6c s6 [-eu c6 li€n quan hay kh6ng.

T:(84)a38241990 | F:(84) 4g8253573 | l LePhungHieu,Hanoi,Vietnam @
AASCAUDITING FIRM

\ \,.t
i:,

il;
/C
it:
1l rit

\\*
\

aaSc.com.vn



f xi6n cria Ki6m to6n vi6n

Theo f ki6n cria chrlng t6i, 86o c6o tii chlnh da phan 6nh trung thgc vi hSp ry tr6n c6c khia c4nh trong y6u

tinh hinh tii chinh cria C6ng ty C6 phan Lilama 69-l t4i ngiy 31 thdng 12 ndm2020, cflng nhu k6t qui hopt

cl()ng kinh doanh vi tinh hinh luu chuy6n tidn t0 cho nlm tdi chinh t6t tnric cirng ngiy, phr) ho-p vdi ChuAn

mgc k6 to6n, Ch6 etQ k6 to6n doanh nghiQp Vipt Nam vi c6c quy dinh ph6p $ c6 li6n quan d6n viQc lfp vd

trinh bdy b6o c6o tii chinh.

v6n od mrec

Br[o c6o tdi chinh cria COng ty C6 phAn Lilama 69-1 cho n[m tii chinh k6t thric ngdy 3lll2l2}l9 tl6 tlugc

ki6m todn bdi Ki6m to6n vi6n vi C6ng ty TNHH Deloitte ViQt Nam. Ki6m to6n viOn tl6 dua ra f ki6n ngoai

tn! vA dg phdng c6ng nq phii thu C6i vOi 86o c6o tii chinh ndy t4i ngdy 30103/2020. T3i thdi tli6m

3lltl2lz}2},C6ng ty dE xem xdt trich dg phdng phii thu kh6 ddi khoin ng phii thu Cdng ty C6 phdn Sin xu6t

Soda Chu Lai v6i t6ng gi6 tri le 34,4 tf ddng (xem tpi Thuy6t minh s5 S)

C0ng ty TNHH Hing Ki6m to6n AASC

Ph6 T6ng Gi6m rl6c

Gi6y chrfurg nhfln dang hj herilr nghd ki6m to6n

S.5: 0743-2018-002-l

Hd N|i, ngay 24 thdng 0j ndm 2021

Nguy6n Tu6n Anh

Ki6m to6n vi6n

GiSy chrmg nhfln dang ky hanh nghA ki6m to6n

S5: 1369-2018-002-l
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cONG TY cO PHAN LILAMA 6e-l

s6 tz - Dulng L), Th6i T6 - Thenh ph6 Bac Ninh
tintr siic Ninh

86o c6o tii chinh
Cho ndm tii chinh t<6t ttrlc ngdy 3111212020

BANG CAN DOI KE TOAN
Tgi ngdy i1 thdng 12 ndm 2020

Thuy6t
minh

3y1212020 0u0u2020Mf,
s6

'TAI SAN

loo ,a. rAr sAN NcAx r4x

110 lt. Tidn vi cdc khoin tuong tluong ti6n
lll t. TiAn

ll2 '.2. C6c khoin tuong tluong tidn

l2O lll. DAu tu tii chfnh ngin hpn

123 t. DAutunimgittllinngdytl6oh4n

130 llII. Cdc khoin phfri thu ngin hgn

13l l. PhdithungEnUancriakh6chhing

132 :2. Trd trudc cho ngudi b6n ngan han

136 3. Phiithunganhqnlfiac
137 ,{. Dy phdng phii thu ngan tr6n kh6 ddi

140 IV. Hing tdn kho

l4l l. HingtdnKro

150 'Y. Tii sin ngiin hgn khdc

151 l. Chiphitritrudcngenn4n

200 rB. TAr sAN oAr naN

210 ll. C{c khoin phii thu d}i h6n

216 l. Phii thu ddi han kh6c

220 1tr. Tii sin c6 dlnn

221 l. Tii s6n c6 Cintr hitu htnh

222 .. NguyAn gid

223 -- Gid tri hao mdn lu! lai

224 '.2. Tdi sin c6 ainn Aue tdi chlnh

225 - NguyAngid

226 - Gid tri hao m6n tui tai

227 3. Tii sin c6 einfr v6 hinh

228 .- Nguy€n gid

229 - Gid tr! hao mdn lu! kd

250 'V. Diu tu tii chfnh dii hgn

253 1. DAu tu g6p v6n vio tton vi l:h6c

254 tZ. Dg phdng giern gi6 dAu tu tni chinh dii hen

260 'YI. Tii sin dii hgn khic
261 L Chi ph{ tri trudc dni han

270 :roNG CoNG rAr S,iX

5

6

7

VND

807.036.201.935

14.524.389.214

12.924.389_214

1.600.000.000

8.700.000.000

8.700.000.000

173.642.660.491

203.275.530.645

4.226.129.762

10.808.033.009

(44.667.032.92s)

609.113.s28.029

609.113.528.029

1.055.624.201

1.055.624.201

121.196.s76.480

1.672.775.000

1.672.775.000

95.247.722.142

72.804.954.059

266.220.1 64.1 77

(193.41s.210.118)

21.510.324.292

24.165.880.020

(2.65s.s55.728)

932.443.79t

2.270.017.600

(1.3 j7.s7i.809)

649.851.200

949.851.200

(300.000.000)

23.626.228.138

23.626.228.138

VI{D

742.524.807.763

10.249.758.909

10.249.758.909_

222.074.411.473

244,376.709.826

4.746.596.917

4.778.565.597

(31 .827 .460 .867)

s09.s15.688.706

509.515.688.706

684.948.675

684.948.675

134.996.060.839

1.787.798.521

1.787.798.52t

113.569.794.865

88.168.044.664

266.299.845.599

(178. t 3 1.800.93s)

24.724.2t0.2t0

26.922.554.787

(2.198.344.s77)

677.539.991

1.706.080.600

(1.028.s40.609)

649.851.200

949.851.200

(300.000.000)

18.988.616.2s3

18.988.6r 6.253

t3

.:
li
.rc

',il
ilt
A

,'lE

l0

ll

t2

t3

928,232,778.415 877.520.868.602
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cONG TY cO PHAN LILAMA 69-1

SO tZ - Eudng Lli ThAi t6 - nrann ph6,B6c Ninh
Tinh Birc Ninh

86o c6o tii chlnh
Cho nim tdi chinh tl5t ttuic ngdy 3111212020

sANc cAN o6r rc roAN
Tqi ngdy 31 thdng 12 ndm 2020

ftidp theo)

Thuy6t
minh

3u12t2020 0y0u2020MT
^so

]YGUON VON

Nq PHAI TRA

Ng ngin hgn

Phei tra ngudi b6n ngin tran

Ngudi mua tri tiAn trudc ngan h4n

Thui5 vd c6c k*ro6n phdi nQp Nhd nu6c

Phai ffi ngudi lao tlQng

Chi phi phii ti ngfn han

Phai te ngan h4n ktac

Vay vi ng thu6 tdi chfnh ngin tran

Qu! khen thudng phtc lgi

Ng dli h4n

Vay vi ng thu€ tdi chtuh ddi han

v6N cu0 sOHLru

300 c.

310 lt.

3ll l.
312 ?..

313 3.

314 tl.

315 :i.

319 ri.

320',t.
322 B.

330 ttl.

338 l.

400 lD.

410 lt.

4tt l.
41Ia

412 :1.

4t8 3.

420 tl.

421 :r.

421a

421b

t4
l6
l5

t7
l8
t9

VND

781.019.836.40s

771.179.215.742

149.737.720.471

146.064.093.796

26.595.016.560

59.519.188.000

3.3s 1.487.515

33.273.223.313

348.958.494.435

3.679.991.6s2

9.840.620.663

9.840.620.663

147.212.942.010

147.212.942.010

75.762.000.000

75.762.000.000

14.925.000.000

56.418.243.947

4.367.936.434

(4.260.238.371)

(2.8is.9i 1.701)

(1.424.306.670)

VNI)

724.066.295.752

712.772.831.129

127.433.225.983

r01.461.352.885

10.872.099.647

31.315.855.567

3.825.578.711

24.064.817.652

409.653.279.032

4.146.621.6s2

11.293.464.623

11.293.464.623

153.454.572.850

1s3.454.572.850

75.762.000.000

7s.762.000.000

14.925.000.000

55.544.853.230

4.367.936.434

2.854.783.186

1.607.082.162

1.247.701.024

l9

V6n chrl sd hitu 20

V6n g6p cria chri s0 htu
Cd phiiiu phd thdng c6 quyin bieu qttyiit

Th{ng du v6n c6 phAn

Qu! dAu tu ph6t triion

Qui kh6c thuQc v6n chri sd htru

Lqi nhuan sau thu6 chua phdn ph5i

LNST chua phdn phiit tty kii diin cuiii ndm tru6c

LNST chua phdn phiii ndm nay

440 roNG CQNG NGUoN V6N 928.232.778.415 877.520.868.602
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ETRcr'l CONG TY \es/ ^A -- i^' /l\{c6ruo rY
CO PHAN

IILAMA 69

NgO Thi Luong
Ngudi lflp

NguySn VIn Dgt
X6toanffiOng

Phgm Th6 Ki6n
T6ng Gi6m d6c

Bdc Nirrh, ngay 20 thdng 0l ndm 2021



cONG ly cO pHAN LTLAMA 69-l

SO tZ - Dru&ng Li Th6if6, - fnanfr ph6 Bic Ninh
Tinh B[c Ninh

Bdo c6o tii chfnh
Cho nlm tdi chinh trit thric

BAo cAo xnr euA HoAT D9NG KrNH DoANH
Ndm 2020

ME
l

so
cni rrtu

01 1. Doanh thu bdn hing vi cung cdp dich vg

02 2. C6c litrodn gi6m tu doanh thu

10 3. Doanh thu thuin b6n hlng vi cung cdp dich vU

11 4. Gid v6n hing bdn

20 5. Lgi nhugn g$p vi b{n htng vt cung cdp dich vg

21 6. Doanh thu ho4t tlQng tii chinh

22 7. Chi phi tdi chinh

23 Trong il6: Chi phf ldivay
25 8. Chiphlb6nhdng
26 9. Chiphlqudn gdoanhnghiQp

30 10. Lgi nhu$n thuAn tt hogt rtQng kinh doanh

3l ll. Ihunhgpkh6c

32 12. Chiphikh6c

40 13. Lgi nhugn khdc

50 14. 'f6ng tqi nhugn k6 toen trutrc thu6

5l
52

60

70

rChi phi thuiS thu nhflp doanh nghiQp hiQn hdnh

Chi phi thu6 ttru nhfp doanh nghiQp ho6n lgi

.Lqi nhufn sau thu6 thu nhgp doanh nghiQp

.Lni co bin tr6n c6 phi6u

Thuy6t
minh

22

Ntrm 2020 NIm 2019

23

VIID

651.063.641.551

651.063.641.551

578.E14.030.655

72.249.610.896

1.328.526.302

31.484.077.139

30.280.988.393

r.228.658.s99

35.949.166.098

4.916.235.362

891.543.800

3.957.382.553

(3.06s.8s8.7s3)

1.850.396.609

3.274.703.279

VND

577.014.498.631

s77.014.498.631

501.614.13E.188

75.400.360.44s

463.948.1s2

32.770.685.070

i2.7s6.649.8s 1

1.367.978.289

40.056.387.t16

1.669.258.120

335.529.614

363.005.720

Q7.476.106)

1.641.782.014

394.080.990
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26

27

28

29
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16.
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cONG Ty cO rlrAN LTLAMA 6e_l

s5 tz -.Ouong Lf Thdi 16 - rnann ph6 Bgc Ninh
Tinh Biic Ninh

Bdo c6o tii chinh
Cho ndm tdi chinh k6t th6c 3t/12t2020

nAo cAo LUU CHUYEN TITN TE
Ndm 2020

(Theo phrong phdp gidn tidp)

ME
s6

CIIi TIEU Thuy6t
minh

r. LUU cHUyEN utN TtIHoAT DONG KrNH DoArrH0l L Lqinhu\n trrdcthud
2. Dilu chlnh cho cdc khortn

02 - Kh6u hao tii san c6 ainh vd b6t ilQng sin ttAu tu
03 - Cickhoanduphdng
04 - LAi, t5 ch6nh lgch tj gi6 hdi tto6i do tl6nh gi6 t4i

c6c khoin mpc ti,in tQ c6 gtic ngo4i tQ
05 - Ldi,l6 ttr ho4t ttgng dAu tu
06 - Chi phi l6i vay
08 3. Lgt nhu\n tt hogt ttgng klnh doanh trudc

thay itdi vdn tmt itgng

09 - Ttrr,g, giim c6c kho6n ph6i thu
10 - TIng, gidmhdngt6nkho
1l - T6r,9, giim c6c khoin ph6i tre Gh6ng k6 Ei

vay phii t6, thu6 thu nhsp doanh nghiQp phni
nOp)

12 - Tf,ng, giim chi phi ti tru6c
14 - Ti6n l6i vay rt6 16
15 - Thu6thunhflp doanhnghiQp danQp
17 - Tidn chi kh6c cho hopt rtgng kinh doanh
20 Lnt chuydn filn thuln tu hogt tt\ng ktnh doanh

II. Luu cHrryEN rrEN rtI HOAr DQNG DAU TrI
2l L Tidn chi <16 mua sim, x0y dpg tii san c6 ainh

vi c6c tdi san dAi h4n kh6c

22 2. Ti6n thu tU thanh lf, nhuqng b6n tii sdn cd
tlinh vd c6c tii sin dii hqn k}6c

23 3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cg ng cria don
vi kh6c

24 4. TiAnthuh6i cho vay, b6n lai c6c c6ngcpng
crla tlon vi ktr6c

27 5. TiAn thu l6i cho vay, c6 tric vi lqi nhugn dugc chia
30 Lriltt sftyyt t tiln thudn tt hogt ttQng ddu u

m LUIJ cHrrytN rrtN TtIHoAr DONG rAl cnixn
33 l. TiAnthutrltlivay
34 2. Ii6n trn ng g5c vay
35 3. 'Ii6n tri nq g6c thu6 tii chlnh
36 4. C6 trlc, Iqi nhuAn d6 ti cho chri sd hitu
40 Lnt chuydn tiln thudn tt hogt ttgng tdt ch{nh

NIm 2020 Ntrm 2019

VND

1.8s0.396.609

18.826.784.281

12.839.572.058

1s9.885.232

(84.s87.794)

30.280.988.393

63.873.038.779

35.790.721.362

(99.s97.839.323)

I12.838.603.703

(s.008.287.411)

(30.7s5.079.s89)

(81e.123.486)

(466.630.000)

75.855.404,035

(s.598.537.593)

4.E50.096.865

(15.700.000.000)

7.000.000.000

51.156.416

(9.s97.281.312)

VNI)

1.611.782.014

18.602.206.085

12.479.724.057

2.812.306

(157.024.766)

32.756.649.851

65.326.119.s47

58.065.807.888

(14s.831.417.994)

s5.078.642.033

553.852.s52

(32.0s8.444.969)

(192.351.3t4)

(e63.830.000)

(21.s92.2s7)

(20.982.99s.427)

145.487.388

tt.537.378
(20.825.970.661)

6t9.908.071.02t

(594.926.3E 1.3E0)

(s.708.297.600)

19.273.392.011

,<;

inAr

HAI

a

)

604.20s.677.817

(66r .826 .34E.977)

(4.517.335.080)

(6s.823.580)

(62.203.829.820)



cONG Ty cO pHAN LTLAMA 69-l
sii tz - puon gL! Th6iT6 - Thenh phii Bic Ninh
Tinh Biic Ninh

86o c6o tAi chfnh
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngiry 3U1212020

nAo cAo LuU CHUYEN TIEN TE
Ndm 2020

(Theo phnonC phdp gidn fidp)

Thuy6t
minh

50 Lrru chuy6n ti6n thuin trong ntrm

60 Ti6n vi tuong duong ti6n diu ntrm

6l er*r truong cria thay a6i ty gia h6i do6i quy d6i ngopi tQ

70 Ti,dn vi tuong iluong ti6n cu6i ntrm 3

VND

4.254.289.903

10.249.758.909

20.340.402

VND

(1.s74.170.877)

11.801.113.537

22.816.249

ME
,

so
C]IIi TITU NEm 2020 NIm 2019
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cONc ry c6 ruAx LTLAMA 69_l

SO tZ -.ttuOng L1r Th6i t6 - tnann ph6 nic Ninh
Tinh Bi,c Ninh

B{o c6o tli chinh

. D,Ac DrtM Ho4,T DQNG ctrA DoANH NGHTEr

Iltlnh thrlc s& hfru v5n

c6ng ty c6' phAn Lilama 69 - I h c6ng ty c6 phdn ttuo. c chuy6n a6i tir ooantr nehi€p Nhd nuoc - c6ng tyLip m6v vi X6v dlmg 69-1 thuQc T6ng 
-co"g 

ty Lrp.;t vG; Nu- frnarraa) duqc thenh lflp tai vigtNam theo Quyiit ttinh s5 r:zolQo-BXD ngiy 06 rh6ng 07 n6m 2005 cria BQ x6y dpg vd ho4t ttQng theo
Gi6y chrritrg nhfln dang Y d9*r, nehi€p cria-c-ong ty ciplA" J-isootozzsl rtrng kf tAn ttAu ngiy I I thdng
Olt nlm 2006 vdthav d6i tln truri 7 ngdy 27 thdng l0 nam 2016 do sd K6 hdc;ui #*rror, B6c Ninh
cAip.

Trg sd chinh cria c6ng ty tluqc d{t tai: SiS 17 - Dudmg Ly rh6ir6, - rnann ph6 g6c Ninh - Tinh Bgc Ninh.

vsn di6u lQ cria c6ng ty theo dane ky 75.762.000.000 tt6ng, v6n tli6u lQ thuc g6p tt6n ngdy 3l thdng 12 ntrm
2ct201d75.762.000.000 ttdng; tuong tluong 7.576.200 

"6 
pt Ar, m6ntr gia m6i"a pr,a" riloooo aaig.- -

T6ng s5 nhtn vi6n cria COng ty tpi ngdy 31 th6ng 12 ntrm 2020 ld:1.879 ngudi (tai ngdy 3l th6ng 12 nlm
2Atl9ld:1.729 nguli).

Nginh ngnd finh doanh

Hopt tlQng kinh doanh chinh crla C6ng ty li:

- Lip ttit m6y m6c vi thi6t bi c6ng nghiQp; lip d{t hQ th6ng tliQn vn hQ th6ng x6y dpg kh6c;
- LEp d[t hQ th6ng c6p, tho6t nu6c, ld sudi vd rli6u hda kh6ng kfii;
- X6y dpg nhd c6c lo4i; c6ng rinh <tudmg sit ve dud'ng bQ; c6ng trinh c6ng ich (hQ th6ng cr?u h6a; tludmg

dty vd tlm bi6n 6p 500KV,. . . ) vi c6ng trlnh kf thuft d6n dqng kh6c;
- Srla chta c6c thitit bi tti€n;

- Gia c6ng co lfil, xl lj vd tr6ng phri kim lo{;
- San xudt cac k6t c6u.kim loai (gia c6ng, ch6 t4o thi6t bi ddng bQ, rludng 6ng, k6t c6u th6p cho c6c nhi

m6y xi ming, tliQn, dAu lfii, h6a ch6t);
- san xu6t ttrtng, b6 chrla vi c6c dung cu tlpg bing kim lofi; sin xu6t n6i hoi; srla chila c6c s6n phAm

kim lofi thic s[n, sria chta m6y m6c, thi6t bi; snn xu6t truydn tii vd ph6n pn6i ai6n;
- Hofl tlQng ki6n tnic vi tu v6n ki thuft li6n quan (Tu v6n tt6u thAu, gp vi quin ry <tU 6n dAu tu; Ai6t t6

c0ng trinh c6ng nghiQp vi din dtmg; thi6t k6 t6ng mit beng...);
- Ki6m fia vi phdn t{ch k} ttruSt (Thl nghiQm, ki6m m kim loai ve m6i hin; thi nghiom, hiQu chinh hp

th6ng dign cao, h4 t}6...);
- Kinh doanh bdt dQng sdn, quydn sri dgng d6t *ruQc chrl sd hitu, chri srt dt ng ho{c rli thu€;

- BAn bu6n vft liQu, thi6t bi 6p dtt kh6c tong x6y dlmg; b6n bu6n nhi6n lipu rln, l6ng, l*rl vi c6c sin
phArn fien quan;

- BAn budn m6y m6c, thi6t bi vi php t[ng m6y kt6c;

- Btui bu6n t6ng hqp; vAn tni hAng h6a beng dudmg bQ;

- Nhe hing vd c6c dich vg 6n u6ng phuc vu luu tlgng; hopt tlgng cbc co sd ttr6 ttrao (SAn tennis);

- Ho4t tlQng x6y dpg chuy€n dgng kh6c.

irl
',,1Htl
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Cho n6m tdi chfnh k6t thric ngity 3U1212020

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Ndm 2020



cONG Ty c0 pHAN LTLAMA 6e-r
SO tZ -,puOmg Lf Th6i rO - rnann phiS Bic Ninh
Tlnh Biic Ninh 86o cdo tii chinh

Cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3t/12/2020
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2.3

r3hu kf siln xudt, kinh doanh th6ng thulng

chu k! sdn xu6t, kinh doanh th6ng thudmg cia c6ng ty chri y6u dugc thgc hign tong th&i gian ldn hon 12thdng.

. cHE D0 vA cHiNH sAcu xf roAx Ar nqNc r4r cONG ry

. I(y k6 todn, tlon vi ti6n tp sr? dgng trong k6 todn

r:y k6 to6n nlm cria c6ng ty theo nf,m duong lich b,t aau ft ngiy 0l/01 vi k6t thrlc vio ngly 3ut2htng

fton vi tidn tQ srl dpng trong ghi chdp k6 toan ld D6ng ViQt Nam (VI{D).

. Clhuin mgc vi Chd dO k6 to{n 6p dpng

C:hii dA kd todn dp dung

c6ng ty 6p dung ch6 do 16 toan doanh nghiQp ban hanh theo Th6ng fi sit 2ool2ol4/TT-BTC ngdy2:2/1212014 cria BQ rai cnintr vd rh6ng tu s5 s:lzotelTT-BTC ngdy 2t/03/2016 cria BO Tai chinh v6 viQcsiia d6i, b6 sung mQt s5 didu cria rhong ru s6zoOtzot+lTT_BTC.

hryan bii vd viQc tudn thi chuiin mgc kd todn vd chii do lai to,in

cong ty tl6 5p dung c6c chuAn mpc k6 to6n viQt Nam vd c6c vrn b6n hu6ng d6n chu{n mlrc do Nhi nudc
tl?i ban hdnh' c6c B6o c6o tdi chfnh ttuqc lgp ,.a td"l, biy theo thing mgi quy dinh crla ttng crruAn muc,
thong tu hudng ddn thsc hiQn chuAn mlrc vd Cr,6 ao k6 toan aoanr, ieiiep hiQn hdntr ttang 6p dung.

. Qr0ng cg tii chlnh

G,hi nhQn ban ddu

Tiri sin tdi chinh

Tiri s6n tii chinh crla c6ng ty bao g6m ti6n vd c6c khodn tuong duong tidn, c6c ktroan ph6i thu kfi6ch hdng
vd phii thu kh6c, c6c khoin cho vay. Tpi thli di6m ghi nh0n !6 CArr, tai s6n tii chlnh rtugc x6c tlinh theo
giri mua/chi phf ph6t htuih cQng c6c chi phl ph6t sinh kh6c licn quan truc ti6p tt6n vi€c mua" inat naon tdi sintii chinh 116.

Nqphii fr6tii chlnh

N(' phii ti tii chinh cria.Cdng ty bao g6m cdc khoin vay, cdckhoin phdi tri ngu&i b6n vi phni ffi kh6c, chi
phf phni ffi. Tai thdi tti6m ghi nhAn dn dAu, c6c khoin nq phii t6 tii chinh dugc x6c ttinh theo gi6 ph6t
htu:h cQng c6c chi phl ph6t sinh li6n quan t4rc ti6p d6n vipc ph6t hdnh nq phii tr6 tdi chinh tl6.

GiC tri sau ghi nh,Sn ban cldu

Hirin t4i chua c6 c6c quy dinh v6 d6nh gi6lpi c6ng qr tdi chinh sau ghi nh6n ban ttiu.

t2

2
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c6nc ry c6 pnAN LTLAMA 69-r
Sti tZ - OuAngL!Th6ir6 - rnanfr ph5 ngc Ninh
Tinh Biic Ninh B6o c6o tii chfnh

Cho ndm tdi chlnh k6t thric ngdy 3t/12/2020

2,4 . {Cdc nghigp vg btrng ngogi tQ

cdc giao dich bang ngopi tQ fiong ntrm tii chfnh tlugc quy il6i ra d6ng vict Nam theo r! gi6 thsc t6 tpi ngaygiao dich. Ty gi6 giao dich thlrc tii ndy dugc x6c rtinh tt*o 
"guvc, 

t6c sau:
- Khi mua bdn ngogi tQ: ld t! gi6 tlugc quy tlinh tong hqrp ddng mua, b6n ngo4i tg gita c6ng ty vi ng6nhing thuong m4i;
- Khi chi nhan ng phii thu: ld r! gi6 mua cria ngdn hing thuong mpi noi c6ng ty chi dinh kh6ch hdngthanh to6n tai thdi tti6m giao dich ph6t sinh;

Kli ghi nhan nq phii tr6: ld t! gi6 b6n cria ngtn hdng thuong m4i noi c6ng ty dg ki6n giao dich tei thdidr€m giao dich ph6t sinh;

T'! gi6 giao dich-thgc t6 kfii tl6nh gi6 l4i cilckhoin muc ti6n tQ c6 g5c ngopi tQ tei thli tti6m 16p 86o c6o tdic.hinh ttugc x6c tlinh theo nguyEn tic:
- D6'i vdi khoin mgc phdn lopi ld tdi sin: 6p dung tf gi6 mua ngo4i tQ crla ng6n hing thuong mpi noi c6ngty thudmg xuy€n c6 giao dich;
- D6i v6i ti6n grii ngopi tQ: 6p dgng t! gi6 mua cria chinh ng6n hdng noi c6ng ty md tdi khoin ngo4i tQ;- D6i vdi khoin mgc ph6n lopi Id nq phdi ffi: 6p dung ty gia uao ngo4i tQ cta ng6n hdng thuong mpi noiC6ng ty thudmg xuy€n c6 giao dich.

t6t ca c6c k*rodn ch€nh lQch t! gi6 thvc t6 ph6t sinh rong n6m vd ch6nh lQch do tt6nh gi6 Qi s5 du c6ckhoin mpc ti6n t0 c6 g6c ngoai t0 cu6i nam ttusc hpch toan uao t6iililA;n]in oo* cria n[m tdichinh' Trong tI6 l6i ch6nh lQch t'j gi6 do tldnh gi6 [i s5 du cu5i nlm cria c6c khodn mu"ii6rii"i gA, ,g"J
tQ kh6ng dugc srl dgng d6 phen ph6i lqi nhuan ho{c chia c6 ttc.

2.5 . Tii6n

Tidn bao g6m ti6n mft t4i qu], ti6n gti ng6n hdng kh6ng lc] han.

2.6 . Cric khoin tllu tu tii chfnh

cllc khoin dAu fi nim git d6n ngiy tl6o hEr bao gdm: c6c khoin tiAn gui ng6n hdng c6 k! hqn. Dugc n6mgit d6n ngiy tl6o han vdi mpc tlich thu l6i hdng k) vd c6c rrrroan aAu tu;r- ild6".'rn, uu" han kh6c.

Ccic l&odn ddu u vdo c6ng cy vlin cia u3" ui khdc bao g6m: c6c k*ro6n ttAu tu vdo c6ng cg v6n crla tlon vi
kh6c khong c6 quydn ki6m so6t, ddng ki6m so6t ho{c co enh hudng d6ng k6 d5i vt bcn;u* a" *. 6iJ";
ghi s6 ban tIAu cria c6c khoin aAu tu ney dugc dugc x6c rlinh tn*-gia g5.. s"" gn, .,1a" b; dA", gil 

"fi;c6r: khoin dAu tu niy <tugc x6c etinh theo gi6 gtic rt} tti dp phdrg gf,rnlia n oa"'aA,rtr.

Dv phdng gi6m gi6 c6c lihoin dAu tu tlugc lfp vio thli di6m cu5i nam cp th6 nhu sau:

- D5i vdi khodn aAu tu nim git I6u dii (kh6ng ph6n lo4i ld chrtng kfioan kinh doanh) vd kh6ng c6 inh
hudmg tl6ng k6 c6i voi b6n tlugc dAu tu: vipc rap dg phdng cf,n crl vio B6o c6o tii 

"t 
irt tai tioi aiei

t{ch l$p dy phdng cria b6n tluqc dAu tu.
- E6'i vdi c6c khodn dAu tu nim giit d6n ngdy tl6o h4n: c6n crl lrtra n6ng thu hdi de hp du phdng ph6i thu

kh6 ddi theo quy tllnh cria ph6p luft.

I
K

H
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cONG Ty cO pHAN LTLAMA 69_r

SO tZ -.OuUng L! Th6i T6, - Thanh ph6 Bic Ninh
Tinh Bi.c Ninh

Bdo cdo tii chfnh
Cho n5m tdi chinh ki5t thric 3t/t2/2020

2.7 . Cdc kho{n nE phii thu

c6c khoin phdi thu dugc theo d6i chi tii5t theo kI hen phdi thu, d6i tuqng ph6i thu, loai nguy€n tQ phdi thu,vd c6c y6u tii kfiac theo nhu cAu quin lf cria C6ng ry.

Du phdng nq phii t 9o <ldi <luqc trich lflp cho cdc khoin: nq plai thu qu6 han thanh to6n ghi trong hgp
d6ng kinh t6, cdc kh6 udc ,uv nq, ."- t6lie,p d6;g h-"4";; [c, ,n vd ns phdi thu chua d6n fun thanhto6n nhrmg kh6 c6 khd ndng thu h6i. Trong il6, viQc tich lfp dg phdng ng phni thu qu6 hqn thanh to6n dugcc[n ct vdo thdi gian ri ng e6c theo hep ct6ng mua ben b; aar, rur5"g tirt dilG.glu;* ns giiia c6cb€n vi ng phdi thu chua tl6n han thanh to6n nhung kh6ch nq aa iam vdo tlnh tr4ng ph6 s6n ho[c tiang limthri tuc gidi th6, m6t tfch, b6 tr6n ho{c cdn crt tr6n fira rrang trru n6,i.irg ng theo tl6nh gi6 cria c6ng ty.

. fling tdn kho

tltang t6n kh9 tluoc ghi nhAn ban tlAu theo gi6 g6c bao g6m: chi phf mua, chi phi ctrii ui6n vd c6c chi phi li€n
quan trgc ti6p kh6c phdt.sinh tt6 c6 tlusc r,a"jt6n kho-& ttia ai'6- ra @ng th6i hi thli tti6m ghi nhfn ban
t[Au' sau ghi nhan ban tla4 j4i thdi di6m gp iao cao ai 

"iror, 
n6, gra iilra, 

"i rrrE-,rr-" r,iQn dusc cria
htng t6n kho th6p hon gi6 g6c tht hdng t6n'kho duqc chi nhan tneo gia tri trruAo 

"Jtt 
6 t rn"irte" urn".

Gi6 fi hdng t6n kho trugc x6c rrinh theo phuong ph6p gi6 thgc t6 dich danh.

Hing t6n kho tlugc h4ch to6n theo phuong ph6p k€ khai thu&ng xuy6n.

Phuong ph6p x6c rlinh gi6 tri san phAm dd dang cu5i nAm:

- D6i vdi ho4t tl$ng xdy Ep chi phl sin xu6t kinh doanh dd dang dugc t6p hqp theo trlng c6ng trinh chua
hoin thdnh ho{c chua Chi nhfu doanh dhu, tuong img vOi kh6i luqng c6ng viQc cdn dd dang .i6i oar.

- 96i vdi sin phdm sdn y6t ctri phi sln xu6t kinh doanh dd dang tlugc tap hqp theo chi phi ph6t sinh thgc
t6 cho tirng lopi san phAm chua hodn thdnh.

lo Lhoig 
gi., gi1 hetg 

16n 
kho dusc lfp vdo thli di6m cuSi nam h s6 chenh lQch gira gi6 g5c cra hing

t6n kho l6n hon gi6 ri thuAn c6 thiS thlrc hiQn ttugc.

. Titri sin c6 dgnh, Tii s{n c5 cintr thu6 tii chtnh

Tiii sin c6 ainn htu hinh, tdi sin c6 aint vd hinh tluqc ghi nh6n ban dAu theo gi6 g5c. Trong qu6 trinh st
dpg, tii sdn c6 dinh hitu hinh, tei san c6 dinh v6 htnh ttugc ghi nhfn theo nguyen gi6, t uo ioi ht kd ;;
girl ti cdn l4i.

Tiri s6n cO ai*r thu€ tii chlnh tlugc ghi nhAn nguy6n gi6 theo gi6 ti hqp lf hoflc gi6 tri hipn tqi cta 1fioin
thanh to6n ti6n thu€ t6,i tfridu (trudmg hqp gi6 tri hqp iy .uo hon gi6 ri hipn t4i crla lfio6n thanh to6n ti€n
thu€ t5i thi6Q cQng c6c chi phi trsc ti6pph6t sinh ban dAu [Cn qian o6n t oai rtQng thu6 ai chinh ftnong
bao gdm ttru6 CfCf;. Trong qu6 tinh sri dgng, tdi sdn c6, ai*r tirue tai chinh dugc ghi nhAn theo nguy€n
giii, hao mdn lu! k6 vd gi6 tr! cdn l4i. Kh6u hao cta tdi sin c6 ai*r thu6 tdi chinh ttugc rjch c6n crl theo thli
girur thu€ theo hgrp d6ng vd tlnh vdo chi phi sdn xu6t, kinh doanh, rlim bdo thu h6i ehl v6n.

Kh6u hao tii san c6 Ainn dugc tich theo phuong ph6p tludmg thlng vdi thdi gian kh6u hao ttugc u6c ttnh
nhu sau:

1,,

rllt

iJA

<,\
Nr4\

2.9

- Nha cri4 vft ki6n tnic
- M6ym6c, thii5t bi
- Phuong tiQn vfn tdi, truyAn dan
- Thi6t b!, dsng cu quen ry
- Phan m6m quin lf

07 -30 ntrm

05 -20 ndm

06 - 15 nlm
04 - l0 nf,m

05 - l0 ntrm
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Tinh B6c Ninh

Bdo cdo tii chinh

2.10 . ThuG ho4t rlQng

ThuC hopt tlQng ld lopi htnh thu6 rii san c6, ainh mi phAn ldn rui ro vd lgi ich gin lidn v6i quydn sd hitu criatii sdn thuOc vd b€n cho thu6. Khodn thanh to6n dudi htnh thrlc thu6 ho4t tlQng tlugc hpch to6n vdo b6o c6ok6t qun ho?t tlQng kinh doanh theo phuong ph6p tludrng tntt a* r€n thdi hgn thu€ ho4t rtQng.

2.11 . Chi phf tri trufc

c6c chi phi tl6 ph6t sinh li€n quan d6n k6t,tu{ ho4t tlQng s6n xu6t kinh doanh crla nhidu n[m tii chtnh ttugc
h4ch to6n vdo chi phi tra trudc d6 phan b6 d6n vdo k6ique hofi rlQng kinh doanh rong c6c n[m tdi chtnh
sau.

viOc tlnh vd phdn b6' chi phf tri trudc ddi han vdo chi phi sdn xu6t kinh doanh ttng ntrm tdi chinh tlugc ctn
crl vdo tlnh ch6t, Tti: aO ttng lo4i chi phi dd chqn pio-rg ph6p vi ti€u thrlc phan b6 11|p lri;il;
trudc dugc phan b6 dAn vio chi phl san iudt kinh doanh tnel phuong prrap auorri trring.

2.12 . C{c khoin nq phili tri

c6c khodn nq phii tri tlugc theo doi theo k! han phdi te, d5i tuqng ph6i fti, lopi nguy€n tQ phni 6.6 vi c6c
y6u ti5 Urac theo nhu cAu qudn $ cria C6ng ty.

2.13 . Vay vi ng phii tri thuG tii chinh

Gi6 tri khoin ng phdi ti thu6 tii ch{nh ld t6ng s6 ti6n phii tri dugc ttnh brng gi6 tri hiQn ei crla lrtro6n
thanh to6n tidn rhu6 t6i tli6u hotc gi6 tri hqp ly cna tdi sdn thu€.

C6c khoin vay vd nq phdi trd thu6 tdi chinh dugc theo d6i theo ttng doi tugng cho vay, tlng kh6 udc vay ng
vd lc! han phii ti cua c6c ktroin vay, ng thu6 tii chinh. Trudmg hgp vay, ,q biog ngoii tO thi thgc hiQn theo
d6i chi tiiit theo nguyCn tQ.

2.14 . Chi phf di vay

Chi phl tli vay dyoc.ehi nh6n vno chi phi sdn xu6t, kinh doanh trong ndm }hi ph6t sinh, trt chi phl tli vay
li6n quan tuc ti6p A6n vi0c dAu tu x6y dpg ho[c sin xu6t tai sin dd dang tluqc ttnh vdo gi6 tri crla tii sdn
tI6 (tluqc v6n ho6) ltri c6 thl c6c di6u kiQn quy tlinh trong Chudn mgc f6ltoan ViQt Narn .A f O',.gfri pni Ai
vay''. Ngoii r4 d6i v0i khodn vay ri€ng phuc w viQc x6ydyng tii san c6 Cinb U6iAOng s6n dAu tu, Hi ;at
ttugc v6n h6a kE ci khi thdi gian x6y dyng du6i 12 th6ng.

2.15 . Chi phf phii tri

C6c khodn phdi ti cho hing h6a dlch vu da nh6n tlugc tt nguli b6n ho{c tl6 dugc cung c5p cho ngudi mua
trong nam b6o c6o nhrmg thpc t6 chua chi tri" chi phi lei ti6n vay ph6i tra... tlugc ghi *rAo uao ch1 pht sin
xu6t, tinh doanh cria n6m b6o c6o.

Vipc ghi nh$n c6c khoin chi phl phni ti vdo chi phl sin xu6q kinh doanh trong n6m tlugc thyc hiQn theo
nguy€n f69 nhri hqp gita doanh thu vi chi phi phat sinh trong nlm. C6c lhodn .hi pfri phni trn re A"q. quy6t
to6n vdi s6 chi phI thuc td ph6t sinh. 56 ch6nh lQch gita s6 trtch truoc vd chi phi tfru. t6 tluqc hodn nhgp.
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Cho ntrm tdi chinh ktit thrlc ngdy 3t/1212020
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Tinh Bic Ninh B6o cdo tii chinh

Cho ndm tai chinh k6t th6c ngdy 3 t/12/2020

2,16 . V6n chri s0 hitu

v6n ttau tu cria ohri sd hitu rtugc ghi nh0n theo s6 v6n thgc g6p cria cht sd hrtu.

Th{ng du v6n c6 phAn phan 6nh ch6nh lQch gitra mgnh gi6, chi phl t4rc ti6p li6n quan tt6n viQc ph6t hdnh c6phi6u vd gi6 ph6t hdnhc6 phi6u ft6 g c1 truonsr,q;t6i rtilgrr, ; ;hi6" oryt * co trr6 11 thf,ng duduong (n6u giSphdthdnh cao hon mQnh gi6 va chilhi"-;ii?; ti€n quan tl6n viQc ph6t hnnh c6 phi6u) ho{cth{ng du 6m (n6u gi6 ph6t henh th6p hon mQnh gia ua'"ni pit o,r" ti6p li6n q"* aC" "ie;il;# ;;phi6u).

Lqi nhuan sau th16 chua phdn ptr6,i pnan a4r r<6t qui kinh doanh (15i, 15) sau thu6 thu nhflp doanh nghiQp vntinh htnh phdn chia lqi nhuan ho{c xri lf l5 cria c-ong ty. Tru&nghqp tra c6 tric, ioirrrra, cho chrt sd hituqu6 mrlc s5 tqi nhuan sau thu6 chua ph6n pt Si aoq..;hirhA" rh" trudag hgp giem vdn g6p. Lsi nhugn sauthutS chua phan ph6i c6 th6 dusc chia cho c6c nha dA; * J* ic" ttr re iop'rOi ,uu Lii dugc Eai hQi tt6ngc6 dong vi sau l(*ri de trlch I$p c6c quy ttreo oiE;iG;; rr"ra .u. quy dinh cta ph6p h6t viet Narn.

c6ng ty t{ch lfp cdc qu! sau tr} lqi nhu6n thuan sau thu6 thu nhap doanh nghiQp cria c6ng ty theo irA nghicria HQi ddng quin fi vi trusc c6c c6 trong ph€ duvQt tpi Dpi hoilil; ,6 dir?#G r*r,- Qu9 tlAu tu ph6t ti6n: Qu! niy arrq" t1.1, hp ;hrn phuc vu viQc md rQng ho4t rlgng ho{c tlAu tu chi6u
s6u cria C6ng ty.

- QuI khen thudng, phrlc lgi vd Qu! kfien thudng Ban di6u hnnh: eu! ndy ttugc trlch lfp d6 khen thudng,
lfiuyiSn kh{ch v$t ch6t, dem lai tqi tch chung vd ndng cao phrlc lqi cho c-6ng nh6n vi€n vd ttugc x.in}r biy
nhu m$t kho6n phii tri tr6n B6ng c6n a5i # toan.

c6 ttc phii tri cho c6c c6 dong tluqc g|i nh6n h kfionn phii 16 tr€n B6ng c6n c6i t<6 toan crta c6ng ry sauklti c6 th6ng b6o chia c6 ttc cria HQi ddng Qudn ti con! ty vd th6ng b6o ngiy.ndiqrvdr;Ar;6il ;;
Trung tim Luu ky ch{mg ktro6n ViQt Narn.

2,17 . Doanh thu

Doanh thu bdn hdng

Doanh thu b6n hing ttugc ghr nhan khi d6ng th0i th6a mrn c6c di6u kifn sau:
- PhAn l6n rti ro vd lgi ich gln li6n vdi quyAn sd hitu sdn phim ho4c hdng h6a tt6 tlugc chuyiln giao cho

ngu&i mua;

- C6ng ty kh6ng cdn nirn giil quyAn quin I hing h6a nhu ngudi sd hfru hdng h6a ho{c quydn ki6m so6t
hdng h6a;

- Doanh thu rluqc x6c tlinh tuong d6i chic chin;
- cdng ty ttd thu dugc ho6c sE thu dugc tqi tch kinh t6 tt giao dlch b6n hnng;
- X6c tlinh tluqc chi pht li6n quan d6n giao dich b6n hdng.

Doanh thu cung ciip dichvqt

Doanh thu cung c6p dich vg dugc ghi nhan kfii d6ng thdi th6a m6n c6c tli6u kiQn sau:
- Doanh thu rlugc x6c tlinh tuong ti6i chic chiin;
' c6 kha ntrng thu tlugc rqr ich kinh t6 tir giao dich cung c6p dich vu er6;
- X6c tfinh tluqc phAn c6ng viQc tl6 hodn thdnh vdo ngdy lfp Bing c6n d6i k6 toan;
- x6c tlinh tluqc chi phi ph6t sinh cho giao dich vi chi phi ad noan thinh giao dich cung c6p dich vg tl6.

PhAn c6ng vipc cung c6p dich vu tl6 hoAn thdnh tluqc x6c tlinh theo phuong ph6p d6nh gi6 c6ng vipc hoin
thenh.

i(, I
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Doanh thu hgp d6ng xdy dfng

- ryotg n* 
l1-, 16ns 

xfr drng quy dinh nha thAu iluqc ttranh to6n theo gi6 ft! kh6i lusng thyc hign, khiki5t qui thlrc hiQn hflIddng.**p dusc x6c dinh mbt c6ch tl6ng tin ca; va dufcthech hdng x6c nhfln,thi doanh thu, chi phf li€n quan d6n !w 96r* tlu-oc ghi nhgn nrong rtuig vdi phltn c6ng vipc tt6 hodnthdnh duqc kh6ch hang x6c nh0n tong lc! phdn 6nh tren noa don tr6 rgp.

c6c khodn ttrng, giim khi thgc hi€n hprp d6ng, cdc khodn tiAn thu&ng vd c6c Lrfiodn thanh to6n kh6c chl dugcrinh vdo doanh thu khi tl6 tluqc th6ng nh6t rOi ru,arn naog.- Khi k6t qud thgc hiQn hqp d6ng ,ay ogng kh6ng duqc u6c ttuh mQt c6ch cl6ng tin cfly tht doanh thu chitlugc ghi nhfu tuong tluong vdi chi phi cria hd adng d6 ph6t sinh mi viQc h-odn ri li tuong edi chgcctrin' ctri phi cria trqp adngurr duqc ghi nh0n h chi pf,t rong ntrm khi c6c chi pht nny da phet sinh.

Doanh thu hoqt dQng tdi chinh

Doanh thu ph6t sinh tr) ti6n Hi, ti6n b{" quy6n, :6 tt , lsr nhuan dugc chia vd c6c khoin doanh thu ho4ttl$ng tii chinh kir6c tluqc shi nhAn khi th6a man ddng thli ilai 1zj dtd;i.iil;;- 
*- '

- C6 khA nlng thu tlugc lgr lch t<intr t6 tir giao dich OO;

- Doanh thu duo. c x6c tlinh tuong A6i chEc ch6n.

2.18 . Gi6 v6n hing bdn

Gi6 v6n hdng b6n fiong nf,m tluqc ghi nh0n phu hgp vdi doanh thu ph6t sinh trong nlm vd tl6m bio tu6n thringuy€n tic th0n tr9ng. c6c trulng hqp hao hgt v6ftu nang h6a wqt rlinh mtc, chi phi wst dinh mric binhthudmg, hing t6n ktro bi m6t m6t saukhi de trt di prrao foci nhiQm crla tap th6, c6 nh&r c6 li€n 9uil,...tluqc ghi nhfln dAy dt, kip thdi vio gi6 v6n hing b6n trong nlm.

2.19 . Chi phf tii chtnh

C6c l*roin chi phi tluqc ghi nhsn vdo chi ph{ tii chinh g6m:
- chi phi ho[c c6c ltroin t5 ren quan d6n c6c ho4t rrQng tlau tu tdi chfnh;
- Chi pht tti vay v6n;

cdc khoin tr6n dugc ghi nhAn theo t6ng s6 ph6t sinh tong nlm kh6ng bt tr} vdi doanh thu hopt rlgng tii
chinh.

2.20 . Ttru6 thu nhgp doanh nghiQp

a) Chi phl thu6 rNoN hien hdnh

chi phi ttru6 TNoN hi€n hnnh ttugc x6c tlinh tr6n co sd thu nhflp chiu thu6 trong nim vi ou6 su6t tnu6
TNDN trong nErn Oi chinh hiQn hlnh.

b) thu6 sudt tnud rNoN nrm hiQn hdnh

cdng ty tlugc-6p dung mtc thud su6t au6 rNoN 20% d6iv6i c6c hopt tlgng s6n xu6t kinh doanh c6 thu
nhfp chiu t}tud fNON cho ntrm tdi chtnh k6t thtc ngdy 3t/12/2020.
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2.21 . L6i trGn c6 phi6u

LEi co bdn tr€n c6 phi6u duo. c tf'nh b[ng c6ch chia lqi nhuan hotc 15 sau thu6 ph6n b6 cho c6 d6ng sd htu c6phi6u ph6 th6ng cria.c6ng tv (sau ruri-aa ai6u 
"r,lni, "n"iie. r*h rop.eyg i<l,* trr,r*g, phric lgi vd eu!khen thuong Ban tliAu hinh) cho sii lumg btnh qu6n gia quydn cu"';6;6';;6, oiT *un, dang luu hdnhkong nf,m.

2.22 . Cic bGn li6n quan

c6c b€n tlugc coi li li€n quan n6u b6n tt6 c6 kha nlng ki6m so6t ho{c c6 dnh huong tt6ng k6 a5i voi b€n kiatrong viQc ra quft dinh vd cdc chfnh s6ch tdi chinh vf hoat ttQng. c6c b6n li6n quan cria c6ng ty bao gdm:

- cfic doanh nghiQp trgc ti6p hay gi6n titip qua mgt ho[c-nhiAu trung gian c6 quy6n ki6m so6t c6ng ty ho{cchiu ss ki6m so6t cria c6ng ty, ho{c .Gg .h*g ru ti6- so6t voic-ong ty, fuoga- c6 c6ng ry mg, c6ngtyconvdc6ngtyli6nk6t; -l' ---- o-"'

- cdc c6 nhdn tt.uc Ifo ho[c gi6n ti6p naT quydn bi6u quy6t cria c6ng ty md c6 inh hudrng rtdng k6 a6i voic6ng ty, nhtng nhdn sg qudn $ chri ch6t cria cdng ty, nhiing mantr vlen m6t thi6t tong gia tlinh cria c6c
c6 nh&r ndy;

' cdc doanh nghiQp do c6c c6 nhin ncu f6n nim truc ti6p ho{c gi6n ti6p phAn quan trgng quydn bi6u quy6t
hoflc c6 6nh hudng deng kd t6i c6c doanh nghiQp ndy.

Trong viQc xem xdt ttng m5i quan hQ crrf c6c b€n li6n quan tI6 phuc vp cho vigc lfp vd tlnh biy 86o c6o tiichinh, c6ng ty cht f tdi ban ch6t cria m6i quan h0 hon ri rrrrr, tirrc phap lf cria c6c quan hQ tl6.

2.23 . Th6ng tin bQ phgn

MOt b0 ph$n h m$t c6u phan c6 th6 x6c tlinh ri6ng biQt cta c6ng ty tham gia vio viQc cung c6p c6c s6n
phAm ho6c dich qr li6n quan (b0 ph0n chia theo troat a6ng mnrr doinir;, ho{c-cung Ap,a" p#;;;;;
vp tong mQt m6i tuOmg kinh t6 cp ur6 66 phfn tluqc chia theo ltu vuc'aiai)r). MEi ui pn4n niy chiu rui rovi thu dugc lqi ich kh6c biQt so v6i c6c bQ phgn kh6c.

Th6ng tin b0 ph0n tluqc lflp vi trinh bny pht hqp voi chlnh s6ch k6 toan 6p dung cho vi6c lSp vd rinh bdy
b6o c6o tii chfnh cria COng ty nhim mpc ttlch d6 gnip ngu&i sri dpng b6o cao taicni*r friCri? ,;;d;;;
tlugc tlnh htnh hoSt rtQng cria Cdng ty mQt c6ch toin diQn.

CONG TY CO PHAN LILAMA 69.7

Sti tZ -.OuOn gL! Th6iT6, - Thanh ph6 Bic Ninh
Tinh Bfc Ninh

. TIEN vA cAc KHoIiN TIToNG DIIoNG TIEN

TiAn m{t
Tidn grfi ngdn hing ktr6ng k) fun
C6c L*roin tuong ttuong tidn

86o c6o tii chfnh
Cho n6m tdi chfnh k6t thric ngity 3111212020

3t/12/2020 0U0t/2020

\r?
'j \?
,l:
,.9

I
llno,

e

VI{D
810.719.868

t2.113.669.346

1.600.000.000

VIID
347.t19.452

9.902.639.457

14.524.389.214 10.249.7s8.909

Hq'p d6ng tidn grli s6 zeztzozotql4T| ngdy 3olo3l2o2o tai Ngan hdng TMCp c6ng thuong viQt Nam - chi
nh6nh BEc Nrq ky hen tt ngdy 3t/12/2021 ddnngey ztlouzo2i vcntei t"ii+iv,iia^,'rd rie, g,ii
1.600.000.000 d6ng.

Tej ngay Y/12/2020, c6c lhodn tuong duong ti6n c6 gi6 tri 1.600.000.000 Vt{D de duqc dung ldm tni s6n
th6 ch6p cho c6c ktroin vay ngirvoai uan tu nEan hdng[xem chi ti6t tai rr,uv6r,ni* ,Old. 
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Cho ndm tdi chlnh k6t thric ngdy 3U\Z|2OZT

5 . PHAI THU NGAN HAN CUA KHACH HANG

cONG ry cO pHAN LTLAMA 69-l
s6 tz -.ouong Lf Th6i T6 - Thanh phi5 B6c Ninh
Tinh B6c Ninh

Bdo cdo tii chfnh

a)

pfid,,s
. . P,? v-I\rD vND Vl{DPhii thu ciia kh6ch hang chi ti6t theo kh:ich hing c6 s6 du I6n

- T6"g c6ng ty 41.3r1.6s6.207 - 7s.3ot.so7.8sz
L8p m6y ViQt
Nam - CTCP
- Kirchner Italia 11.394.7g9.777
s.p.A
- C6ng ty CP 34.369.174.732
Sin xudt Soda
Chu Lai
- Enexio 16.417.266.223

55.261.035.879

(34.369.174.732) 34.369.174.732 (22.3s0.6r0.2s6)

- t7.330.282.1t9

- 14.t67.4E2.678

Germany Gmbh
(*)
- COng ty Jurong 14.618.970.558
engineering

- C6ng ty CP 12.768.888.742
Lilama 69-l Phe
Lai
-Phiithukh6ch '12.394.t8s.406 (10.297.858.193) 4?.g4,1.226.566 (9.476.850.611)
hdng kh6c 4

o1 I

3U12t2020 0t/01/2020

203.275.530.645 244.376.709.826 (31.827.460.8671 aor\
;INtlI

,i Kl
b) Trong tl6: Phii thu khdch htng li cdc b6n li€n quan

41.311.656.207 75.301.507.852

(Xem th6ng tin chi ttilt tqi thuyiit minh s6 301

(*) Khoan phdi thu Enexio Germany Gmbh ("Enexio Germany") vd ti6n cung c6p hdng h6a ph6t sinh vdo
nlm 2019' TPi ngiy lOp b6o c6o tdi chinh, C6ng ty dang ldm viQc v6i Enexio cermany a6 x6c tlinh gi6 tri
cAn u6i thulng cho Enexio Germany do l0 hing Moka kh6ng tl6m b6o .rrAtr*qrg. T# iarn gia cria C6ng
ty, C6ng ty sE x6c dinh s5 du phii thu ngan h4n cdn lai vdi Enexio Gerrrany l*ri c6 Bi€n ban [m vigc cu61
ctng gitra hai b€n. Vi vfly, COng ty kh6ng thgc hi6n trich lfp dp phdng l*rodn phii rhu n€u rr€n.

. TRA TRTIoC cHo NGIId nAN xcAN rraN
3u12t2020 0y0y2020

\p
KIE-=

-Zhejiang 
**

Jiulihi Tech

Metals Co, Ltd
- c6ng ry cP 2.609.711.064
6ng sqi Thriy
tinh Nghi Son

- Tritudc cho 1.616.418.698 -
ngu&i bdn lh6c

Gi6fi Duphdne

VIID VIID
2.338.665.1s0 _

2.407.931.767

4.226.t29.762

20

4.746.596.917

Q4.667.032.92s\



cONc ry cO pnAN LTLAMA 69_I

Sti tz -.ouamg Lf Th6i 16 - rnann phii Bgc Ninh
Thh B{c Ninh

B,6o c6o tli chinh
Cho ndm tdi chinh kiit thric ng y 3t/12/2020

7 . PHAI THU IffiAC
3t/12/2020 0t/0u2020

a) Ngin h3n

- Phdi thu vd tai
tiAn gti
- Tam ftng

- Kf cugc, kf
quy

- Phdi thu tiAn

Phat
. Thu6 GTGT
dAu vdo cria tdi
sin thu0 tdi
chinh
- T6ng C6ng ty
Lip m6y ViQt
Nam - CTCP
- Phdi thu kh6c

Gi6ti Du phdne

\rNID VI{D
Gi6 tri Du phdng

VI{D VI{D

2.284.565.074

850.000.000

1.460.527.019

77.493.s04

105.980.000

277.160.548

3.491.799.004

3.605.684.985

1.s27.730.64E

949.677.824

955.980.000

10.808.0s3.009 4.778.565.597

b) Dii hgn

- Kf cugc, lcf
quy

1.672.775.000 1.787.798.521

1.672.775.000 1.787.798.521

Trong d6: Phii thu kh6c Ii c6c b6n ti6n quan

Sr

'.r .1
4

949.677.824 77.493.504

(Xem thdng tin cht ttdt tqi thuydt ninh sd j6)

. NgxAu
3u12D020 0t/01/2020

Gi6 tri c6 th6 ci6 tri c6 th6
Gi6 g5c ttru h6i Gi6 g6c thu h6i

VNID VI{D VNID VIID
thu, cho vay qu6 hgn thanh to6n ho{c chua qu5 hpn nhrmg [rh6 c6 kh6 nlng thu

4.238.767.357

1.296.335.409

- 4.238.767.357 221.159.582

1.296.335.409 -

300.000.000 150.000.000

34.369.174.732 12.018.564.476

5372.260.498 1.3s9.3s3.071

T6ng gi6 tri c6c ldroin phii
r t.nol

- Cdng ty C6 phAn Co khi
LEpmdy SOng Dd

- C6ngtyCP Sanxu6tva
Thuongmai ViQtMg

- Kawasaki Heavy
Industries

C6ng ty C6 phAn SAn xu6t 34.369.t74.732
Soda Chu Lai
C6ng ty ktr6c 6.t22.109.498 r.359.3s3.071

46.026.385.996 1.3s9.353.071::: 4s.s76.s37.996 13.749.077.129
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CONG TY Co PHAN LILAMA 69-1

Sii tz -.ouO,n gL! Th6iT6 - Thenh phii Bic Ninh
Tinh Bic Ninh 86o cdo tdi chfnh

Cho nlm tdi chfnh k6t thric ngdy 3 t/tl/2020

. HANG TON KHo
3t/12/2020 0t/01/2020

Gi6 g5c Du phdne Gi6 g6c Du phdne

- Nguy€n liQu,

vat lieu
- C6ng cU, dpng
cu

- Chi phf san

xu6t kinh doanh
dd dang (*)
- Hing ho6

VND \.TND
24.931.s02.483

3.166.484.833 _

580.704.621.982

3 10.9 18.73 I _

V}ID VI{D
10.926.583.948

979.990.489

496.227.953.233

L381.161.036

609.113.528.029 509.515.68E.706

(*) Chi tiiSt c6c c6ng trinh x6y dpg dd dang nhu sau:

Du 6n Nhi€t tlign S6ng Hfu I
Ds 6n NhiSt tliQn Th6i Binh 2

Dg 6n Nhigt tliQn Long phri I

Ch6 teo bQ s5y Kf xu6t khAu

Ds 6n NhiQt tliQn Nghi Son 2

DU 6n Nhn m6y Phdn tlnm A/U Brunei

DU 6n NhiQt tliQn Duy6n H6i 3

Srla chta Nhiet dien Viing Ang

Ch6 tao IHI xu6t khdu

D1r dn xi mlng Xuin Thenh III
DU 6n XK fired heater Balikpapan (Indonesia)

DU 6n )(K fired heater Thaioil - Thailand

C6c c6ng tinh l*r6c

3t/12/2020 0t/01/2020

VTID

68.400.374.090

84.630.100.501

79.773.390.708

22.902.638.661

89.330.500.600

7.2s2.165.T;

7.752.258.022

10.960.120.500

3.269.563.123

125.790.583.18s

80.642.926.861

VTID

106.880.224.782

86.427.922.74r

77.99r.335.323

75.270.t69.206

66.577.517.841

25.901.662.424

r9.789.601.136

7.252.165.733

5.628.142.744-

24.50g.2fi30;

580.704.621.982 496.227.953.233
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cONG Ty cO pHAN LTLAMA 69-l
Si5 tz -.ouong Lf Th6i 16 - manrr ph5 B6c Ninh
rinh gic Nlinh

B6o c6o tii chfnh
Cho ndm tdi chinh k6t thric n gdy 3t/12/2020

13 . CHI PHi TRA TRUdC

3tl12t2020 0u0U2020

a) Ngin hgn

Chi phi bno hiiim
Tidn thu€ nhd cho c6n bQ cOng nh6n vi6n
Thu€ tt6t phuc vu sin xu6t kinh doanh
Chi phi tri tru6c ngan hp khac

b) Dii hgn

C6ng qr, dgng cu

Chi phi x6y dgng kho h6a ctr6t AUp Th6i Binh
Chi phi thuong hiQu Lilama vd lqi th6 kinh doanh
Chi phi trd tru6c ddi h4n kh6c

t4 . PHAr rRA NGrIfi nAx NcAx n4x
3U12t2020

23.626.228.138 18.988.616.253

0t/0u2020
StS c6 khi nang tra

Gi6 fri nd

VTID VIID

\n{D

266.625.982

450.000.000

338.998.219

VND

203.318.198

450.000.000

31.630.477

1.055.624.201 684.948.67s

19.398.465.701

3s7.977.81s

3.869.784.622

13.t42.722.084

447.472.25s

263.404.355

5.135.017.559

------
56 c6 khd ntrng td

_ ci6 ti no
VTID VI{D

12.391.192.1t2 12.391.192.112

)

- C6ng ty CP
Kinh doanh

Thdp hinh
- Chi nh6nh

c6ng ty TNIIH
MTV BCA.
Th[ng Long
- Cdng ry TNHH
Thuong mpi
T6ng hqp Tdi
Dtc Thanh H6a

- Phai te c6c cl6i

tugng kh6c

14.067.628.057

6.011.372.869

14.067.628.0s7

6.0r1.372.8696.824.s78.616 6.824.578.616

8.925.190.450 8.925.190.450 4.016.974.t70 4.016.974.t70

121.s96.7s9.293 121.596.7s9.293 103.337.250.887 103.337.250.887

/)
6

El
*
\o

149.737.720.471 149.737.720.471 127.433.225.983 127.433.22s.983

24
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cONG Ty cO pHAN LTLAMA 69_l

S5 tZ -.ouong Lf Th6i T6 - Thanh ph5 B6c Ninh
Tinh Bdc Ninh

86o c6o tii chinh
Cho ndr4 rdi chfnh k6t thric

t6

a)

NGTTdI MUA TRA TITN TRU6C NGI.N HAN

Ngin h9n

T6ng C6ng ty Lfp m6y ViQt Nam - CTCp
C6ng ry TNHH TTCL Viet Nam (Dg an Uu6i M6 Ldo)
TTCL Th6i Lan (Du 6n mu6i m6 Lio)
Kirchner ITalia S.P.A

Ngudi mua tri ti6n fudrc ngfn han thac

Trong d6: Nguli mua trll ti6n trufc li c6c b6n li6n quan
(Xem th6ng tin chi tiiit tqi thuyiit minh s6 36)

. CIII PHi PrrAr rN.i NGAN HAN

- Chi phi l6i vay

- Chi phf phii trA cho dg dn Soda Chu Lai

3llt2/2020 0l/01/2020
VI{D

78.09t.367.258

762.281.800

8.829.321.137

38.520.t63.821

19.860.959.780

VTID

61.839.391.581

762.281.800

8.829.321.137

2.166.700.848

27.863.657.519

b)

l7

146.064.093.796 101.461.352.885

78.091.367.258 61.839.391.581

3llt2/2020 0t/01/2020
VI{D

751.487.515

2,600.000.000

3.351.4E7.515

3t/12/2020

VIID

5.I 16.380.967

17.058.069.210

33t.573.474

t4t;178.929

2t0.341.920

1.843.611.812

4.810.484.061

3.760.982.940

33.273.223.313 24.064.817.652

18 . pnAl rnA xcAx HAN rArAC

a) Ngin hgn

- Kinh pht c6ng tioAn

- Bio hi6m xd hQi

- Bio hi6m y t6

- 86o hi6m th6t nghi€p

- C6 ttc, lql nhu$n phii tr6
- Phaitravdqmrtng
- Ti6n doin phl c6ng dotui

- Cdc lfioin phii ffi, phai nQp kh6c

S5 ng quf hgn chua thanh todn

Bdo hi6m xil hQi

Bio hi6m y t6

86o hi6m ttr6t nghiQp

3.678.342.319

8.405.387.805

293.066.6s4

129.703.838

276.165.500

2.760.7tl.127

4.318.795.06t

4.202.645.348

:, 17.058.069.210

331.s73.474

141.778.929

8.40s.3 87.805

293.066.654

t29.703.838

VNID

//.
tQ't
2l
>\
r*\
\c

26

17.531.42t.613 8.828.158.297
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cONG Ty co pHAN LTLAMA 69_r

SO tZ -.Outrng L! Th6i rO - rna*r ph6 Bic Ninh
Tinh B6c Ninh

Bdo cdo tii chinh

Th6ng tin chi ti6t li€n quan tl6n c6c khoin vay ngin hpn:

(l) vay ngEn h4n tr: ngln hang TMCP cong thuong viet Nam- chi nh6nh Bic Ninh theo Hqp d6ng cho vayh?n mric s6 t tlzotg-nocvHlwNHctzsz-rriAMA 69-l-ngiy 2g/[t2otsda hfi;;; dy 2enu2o2ovi duoc gia han theo hgp tl6ng cho vay hpn mric s6 Tinozt-tocunvrnnrciv-rru ngey2510112021, vfir c6c didu khodn chi ti6t sau:
+ HAn mric tln dUng: 120.000.000.000 tl6ng;
+ Muc tllch vay: Tdi trq v6n fuu tl$ng, cAp bao l6nh thyc hiQn hoSt rlQng thi c6ng, x6y Hp, gia c6ng ch6tao;
+ Thli hpn cria hgp tl6ng: ttuqc ghi theo ttrng gi6y nh6n nq;
+ Lai su6t cho vay: Du-o. c ghi fi6n tirng Gi6y nh0n ng nhtmg tiii rla kh6ng qu6 09 th6ng;+ S6 du nq g5c t4i thdi <li6m cu6i n[m: I 1g.g45.g0t.496 t!6ng;
+ Hinh thrlc bio tlim ti6n vay: Tii snn thii ch6p tiuqc quy dinh chi ti6t tei c6c Hqp d6ng th6 chdp cu th6.

Q)Uay ngin tran t rga, hdng D6u tu vd ph6t tri6n ViQt Nam - Chi nhanlr B6c Ninh theo Hqp d6ng c6p tin
dung han mrlc s6 Ol/2020/l67563lHDTD ngdy 04/0g/2020, v6i cac ci6u uroan crr;6, ;1
+ Hen mrlc tin dpng: 175.000.000.000 ttdng;
+ MUc rlich vay: bd sung v5n luu rlgng, b6o litnh, m0 L/C;
+ Thdi han cho vay: tl6n AEtEttozlZOZt;
+ Lai su6t cho vay: tluqc ghi t€n timg Gi6y nhfn nq;
+ 56 du ng g6c t4i thdi rli6m cui5i n6m:74.992.984.246 d6ng;
+ Hinh thrlc bdo dnm tiAn vay: theo c6c hqp ttdng c6m c6l ttr6 ch6p/ bdo Hnb/ ky qu! ttugc giao k6t.

(3) vay ngfn tran tu ngin hdng TMCP Ngo4i thuong viet Narn - chi nh6nh BEc Ninh theo Hqp etdng c6p tin
dlrng s6 o2vl2otcrD/BN ngdy ogto4/2o2o,voi Jac didu ktrodn ctri ii6t sau:
+ Han mtc tin dqng: 50.000.000.000 tt6ng;
+ MUc tlich vay: tluqc quy rtinh trong c6c hgp tl6ng th6a thu6n cU th6;
+ Th&i hqn cho vay: t2 th6ng kd ft ngdy Hgp tt6ng niy c6 hi€u lVc;
+ L6i su6t cho vay: Duqc ghi t6n tLng Gi6y nhfn nq;
+ S5 du nq g6c tei thdi tti6m cuSi nlm: 19.888.242.138 tldng;
+ Htnh thrlc bio dnm ti6n vay: Tii san th6 ch6p duqc quy dinh chi ti6t t4i c6c Hgrp ttdng th6 ch6p qr th|.

(4) Vay ngln tran tL Ngtn hdng TMCP Ti€n Phong - chi nhanh Thrng Long theo Hgp ddng c6p tin {rng s5
470/20l9trDTD/?HG/01 ngdy t2/0312020, v6i c6c didu khoan chi ti6t sau:
+ H?n mrlc tin dgng: 80.000.000.000 d6ng;
+ MUc dlch vay: b6 sung v6n hru rlQng phpc vg ho4t ttQng kinh doanh;
+ Thli hgr cho vay: 12 th6ng;

+ Ldi suAt cho vay: tluqc ghi t€n tirng Gi6y nhfn nq;
+ S5 du ng g6c tei thdi tHdm cuSi ndm: 60.77 5.9 I 9.75 I ddng;
+ Hinh thrlc b6o ttim tidn vay: ttugc quy dinh cu th6 tai c6c hgp if6ng rh6 ch6p tni sin gita TpBank vi

Cdng ty C6 phAn Lilarna 69-1.

x.
\

,}tlAN '
:

: OAN

I

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngiry 3l/12/2020
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cONG Ty co pHAN LTLAMA 6e-t

S6 tz - ouong Lf Th6i 16 - fnann phi5 Bic Ninh
Tinh BAc Ninh

B6o cdo tii chinh

(5) vay ngin tran tir ngin hdng TMCP Quan dQi - chi nh6nh Bic Ninh theo Hgrp <t6ng c6p tin d*ng sd
19344.20.030.15026r6.TD ngdy t2/o5l202o,voic6c di6u khodn chi ti6t sau: 

e r ----

+ H?n mrlc tin dgng: 75.000.000.000 rl6ng;
+ Muc tllch vay: b6 sung v6n ruu ttQng phgc vp ho4t tl$ng thi c6ng x6y 6p;
+ Thdi hqn cho vay: kh6ng wgt qu6 09 th6ng;
+ Lai su6t cho vay: ttuqc ghi tr6n rrlng Gi6y nhfln nq;
+ S5 du ng giSc qi thli tti6m cu6i nlm: 50.216.232.0$ d6ng;
+ Htnh thrlc bdo tlim ti6n vay: quyAn tdi sdn ph6t sinh tir hs? ddng vd quydn dugc nhAn thanh todn ph6t

sinh tr) gi6 ti stui lugng dd dang tu c6c hgp ddng MB tdi trq.

(6) V.ay ngin h4n t& Ngtn hang TMCP sii Gdn He NOi - chi nh6nh Bic Ninh theo Hqp d6ng c6p dn d*ng
s6 t s tzozo /LIoHM-PN/SIIB. I I I 000 ngdy 0 I I 09 /2020, v6ic6c rlidu ktrotui chi ti6t sau: 

"
+ Han mrlc tin dgng: 5.000.000.000 ddng;
+ Mgc tlich vay: b6 sung viin luu rlgng phpc vg hopt tigng kinh doanh;
+ Th&i h4n cho vay: 12 th6ng;

+ LIi su6t cho vay: rluqc ghi t6n t&ng Kh6 udc nh{n ns;
+ 36 du nq g6c tai thdi di6m cu5i n m: 1.679.285.041 ttdng;
+ Hinh thrlc b6o tldm ti6n vay: quy6n srl dpng d6t ve c6c tii sin gin ti6n v6i d6t theo Gi6y chung nhfln

quydn st dyng ttdt s6 so zsqlsl.

Q)cec Eroin tiAn vay cria c6c c6 nh6n v6i c6c tliOu ktroan chi ti6t sau:
+ Muc ttlch vay: b6 sung v6n luu ttQng phpc qr ho4t ttQng san xu6t kinh doanh cria C6ng ty;
+ Thdi hnn cho vay: kh6ng wgt qu6 09 th6ng;
+ LEi su6t cho vay: 8%olndm;

+ 56 du ng g6c t?i thdi di6m cu5i n6m: 16.670.200.000 d6ng.

Th6ng tin chi ti6t li€n quan tl6n c{c khodn vay d}i h3n:

(8) Vay dni han ng6n hing TMCP Ti€n Phong - Chi nh6nh Th6ng Long Ha NOi theo theo Hgp tl6ng cho vay
595l20l8fiDTD/PHG/01 ngdy 0tlt0/2018 vdi c6c di6u kfioin chi ti6t sau:
+ 56,ti6n vay: 369.000.000 tl6ng;
+ MUc dlch vay: Mua sim thi6t bi phpc vu ho4t rtQng sdn xu6t kinh doanh;
+ Th&i han cho vay: 60 thdng;

+ LEi su6t cho vay: l},SVo/ndm;
+ 56 du nq g6c tar trdi tfi6m cu6i ndn:92.250.000 d6ng, rong tl6 ng dii hgn d6n han [n h 92.250.000

tl6ng;
+ Hinh thrlc bio dnm ti6n vay: thti ch6p tni sin ttim bio theo c6c Hgp d6ng th6 ch6p gita Ng6n hing vi

COng ty.

(9)Khoan nq thu6 tAi chlnh dni hen bao gdm c6c hgrp ddng thu6 tdi chinh gitra Cdng ty vdi C6ng ty CTTC
TNHH MTV Qui5c t6 Chailease - Chi nh6nh Ha NOi v6r c6c th6ng tin nhu sau:

(9.1) Hgp ttdng mua bdn trong nudc s5 81905281 t|rrgdy 04/06D019:
+ Loer tii sin: miy cbtnhiQt, di6u khi6n s6 CNC;
+ T6ng gi6 tr! ns g6c: 1.830.400.000 ddng;

+ Thdihqn thu€: 48 th6ng;

+ LEi sudt L6i su6t ttng tAn ttrOng b6o cua b€n cho vay;
+ 55 du ng g6c tei thli di6m cu6i nlm li 1.105.866.666 d6ng; rong tt6 ng ddi hen d6n h4n ta ld

457.600.008 d6ng.

(

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l/t2l2\2o

30



coNc ry c6 puAN LTLAMA 69_l
s6 tz -.OuOm gL! Th6ir6 _ rna*r ph6 B6c Ninh B6o cdotii chfnh

,ro
(9.2) Hqp d6ng cho thu6 tdi chinh sr5 ctposzgt 12 ngdy 18/09/2019:
+ Lo4i tdi sdn: mdy c8t dQt li6n hqp thriy h,rc;
+ T6ng gi6 tri no g6c: 682.000.000 d6ng;
+ Thdi hpn thu6: 48 th6ng;
+ L6i su6t: 8,6o/olndm;

+ s6 du no gi5c tai thdi di6m cuiSi n6m li 375.ogg.gg7 d6ng; trong il6 ng ddi han d6n h4n rri ld
136.399.992 ddng.

(9.3) Hgp d6ng cho thu6 tdi chinh s6 B I 9063 I 0 I 3 ngiry 20/9/2019 :

+ Loei tdi san: c6u thrip
+ T6ng gi6 tri ng g5c: 13.050.180.000 tt6ng;
+ Thdi han thu6: 50 th6ng;
+ LEi suAt: 9%o/ndm;

+ si5 du nq gisc tai thli tli6m cuiSi nim ld 9.657.133.200 tl6ng; trong d6 nq ddi h4n tli5n hpn rrd ld
3.132.043.200 tt6ng.

(10) Khoan nqthu€ tdi chinh theo Hgrp tldng cho thuo tdi chinh sti oz.t4l/zo2olTsc-crrc gita c6ng ry
CTTC TNHH MTV Ng6n hang TMCP C6ng thucrng vict Nam ngiry 181t212020 v6i c6c didi ttroan crritiet
sau:

+ Lo?i tdi sdn: hQ th6ng cAn t4rc th6p 50 t6n;
+ Tr5ng gid trino g5c: 3.400.000.000 d6ng;
+ Thoi han thu6: 42 th6ng;
+ Ldi su6t: 8,5%olntun;

+ S6 du ng g6c qi thdi cti6m cu5i nam la 3.400.000.000 rt6ng; trong d6 ng ddi han tt6n hqn tri ld
971.436.000 tt6ng.
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cONG Ty co pHAN LTLAMA 69-l
S5 tz - puOmg Lf Th6i rO - rfrann ph6 Bic Ninh
Tinh BEc Ninh

B.6o c6o tii chfnh
Cho nIm tii chinhkrit thric 3U12t2020

c) cdc giao dich vd v5n v6'i c6c chri s& hiiu vi ph6n ptr6i c6 tfc, chia rgi nhugn

Nem 2020

V}ID
75.762.000.000

75.762.000.000

N[m 2019

V6n rIAu tu cria chri sd hitu
- Yiin gdp rtdu ndm
- Ydn g6p cuiii ndm

c6 trlc, lqi nhuAn:

- Cd fiic, lgi nhuQn phdi trd tttiu ndm
- Cd atc, lgr nhuQn tld chi trd bing tiin

+ C6 tfc, lqi nhufn chia fi€n lqr nhu{n nlm tru6c
- Cii ttlc, lqi nhufin cdn phdi trd cuiii ndm

C6 phi6u

56 luqng c6 phi6u deng kf ph6t hdnh

56 luqng c6 phi6u d6 ph6t hdnh vd g6p v6n dAy dri
- CO phiiiu phd th6ng

56 luqng c6 phi6u dang Iuu hinh
- CO phiiiuphd th6ng

MQnh gi6 c6 phi6u dang luu hanh ffND)

Cdc quf c6ng ty

Qu! diu tu ph6t tri6n

Qu! kh6c thuQc v5n chri sd hitu

75.762.000.000 7s.762.000.000

\rIVD

75.762.000.000

75.762.000.000

276.165.500

(6s.82s.580)

(6s.82 3.580)

210.341.920

3U12t2020

276. r 6s.500

276. r 65.s00

d)

0t/01/2020

e)

7.576.200

7.576.200

7.576.200

7.s76.200

7.576.200

10.000

3y12t2020

7.s76.200

7.576.200

7.576.200

7.576.200

7.576.200

10.000

0U0t/2020

VI{D
56.418.243.947

4.367.936.434

VIID
55.544.853.230

4.367.936.434

(

\\z\
,* \x
,,N 

/r
.iio

v

60.786.180.381 59.912.789.664

zt . cAc KHoAN MUC NcoAr BANG cAN o6l KE roAN
a) Tii s{n thu6 ngoii

- Cdng E kf hsp ddng thu6 adttqi tl Ly ThdiT6, phudng sui5i Hoa, thenh ph6 Bic Ninh, tinh Bic Ninh d6
st dlng vdi mgc tlich x6y 4mg Tru sd chlnh c6ng ty tL nlm 2003 d$n06l0ll2053. Dign ttch khu tl6t thu6 ld
9.868,8 m'. Lo d5t tla duqc c6p gi6y chrmg nhfln quydn srl dpng rl6t vi tdi san hinh thenh tr6n tt6t. Theo hgrp
tt6ng niy, C6ng ty phii ffi ti6n thu6 tt6t hnng ndm theo th6ng b6o cria Cgc thuii tinh Bic Ninh

- C6ng ty tlugc giao <t5t t4i ll2 TrAn Hrmg D4o, phudmg D4i Phric, TP Bic Ninh, tinh Bic Ninh dd srl dgng
vdi mgc elich x6y dyng Khu Fp Ad c6n b0 cdng nhdn vi6n. DiQn tich khu a6t mue h 3.700 m'. C6ng ry nhAn
tluqc Quy6t dinh giao a6t so 266N8 do uBND tinh He Bic (tinh cfi) c6p ngdy 13t04/t991 vi quv& oirr,
sii Ztrug do UBND tinh Hd Bic c6p ngty 28/0lll992.Hi1nl6 d6t chua a"q. .5p Gi6y churg ria, qrve,
sri dpng tl6t va COng ty dang nQp tiAn thu6 d6t hdng ndm theo th6ng b6o cria Cuc thui5 tintr g8c Ninh

- 
96ng ty ky hsp tt6ng thu6 d6t tpi lhu c6ng nghiQp qu6 Vo, x6 Phuong Li6u, huyQn qu6 Vo, tinh BIc Ninh

d6 sri dsng vdi mgc dich x6y dpg Xdy dpng nhi miy ch6 tao thi6t ui va r<6t 
"6, 

tnep ir" Niot (giai ttoEr I
vd giai tlo4n 2) tu nf,m 2000 tt6n lol2o5o. DiQn tich ktru tt6t thu€ li 62.786,9 m'. L6 rlSt d6 <lugc c6p gi6y
chtrng nhfn quyen sy dtmg d6t vd tdi san hinh thanh r€n d6t. Theo hgrp tl6ng niy, C6ng ty ph6i ri ti6o Uroe
a6t nang n6m cho di5n ngiy rt6o han hqp tt6ng theo quy dinh hiQn hinh cria Nhi nudc.
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cONc ry cd psAN LTLAMA 69_l
sO tZ -.puUng Lf Th6i 16 - rna*r ph6 B6c Ninh
finn nic Nintr

86o cr{o tii chinh
Cho ntrm tdi chinh tiSt ttrfc

b) Ngo4i tg cdc loqi

- D6ng dO la M! (USD)

22 . rdNc DoANH THU BAN HANG vA cuNc cAp DIcH v(,r

Doanh thu b6n bio hQ lao tlgng
Doanh thu b6n hing h6a

Doanh thu ho4t ttQng x6y lip
Doanh thu kh6c

Trong d6: Doanh ftu d6i v6i c6cb6n li6n quan
(Xem th6ng tin chi ttiit tqi thuyiit mtnh sd 36)

23 . crA vON nANc sAx

Gi6 v6n cta bio hQ lao ttgng de b6n

Gi6 v6n crla hdng h6a tt6 b6n

Gi6 v5n crla ho4t ilQng x6y l8p

Trong d6: Mua htng tt c6c b6n li6n quan

T6ng gi6 ti mua vio:
Trong dd:

+ Dd lc* chuyiin vdo gitivdn hdng btin
(Xem th6ng tin cht ttiit tqi thuyiit minn sii SeS

24 . DOANHTHUHO4,TDoNG rAICrrimr

LIi tidn gui, Hi cho vay

LEi ch€nh lQch r! gi6 ph6t sinh rong n[m

cHr PHi rAr cnimr

Ldi ti6n vay

L5 ch6nh l€ch tI gi6 ph6t sinh trong ndm

Ld ch€nh lQch rj gi6 do rt6nh gi6lpi sri du cu6i nem

651.063.641.551 577.014.498.631

279.461.982.717 26s.071.130.077

Nem 2020 NAm 2019

3U12t2020 0U0U2020

2.342,63

Nem 2020

38.053,1I

Ndm 2019

VI\TD

1.675.032.273

133.125.912.339

s14.835.264.137

1.427.432.802

VI{D
1.686.768.181

65.026.649.307

510.301.081.143

VNID

1.489.988.646

126.338.523.585

450.985.518.424

VIID
1.570.007.800

59.092.7t5.116

440.9s1.415.272

s78.814.030.6s5 s01.6r4.138.188

3.946.469.197 3.736.126.000

3.946.469.197 3.736.126.000

Nlm 2020 Nem 2019

4
Aii
\HAN
,<-\\a

\

I
VND

328.316.964

1.000.209.338

VND

11.s37.378

452.410.774

1.328.526.302 463.948.1s2

NAm 2020 Nlm 2019

VIID
30.280.988.393

1.043.203.514

1s9.885.232

VI{D
32.t56.649.851

t4.035.2t9

34
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Cho n[m tii chinh kiit thric ngdy 3U\2/2OZO

26 .CHIPHiBANHANG

CONG TY CO PHAN LILAMA 69-I

S6 tz - ouong Lf Th6i T6 - Thdnh ph6 Bic Ninh
Tinh Bic Ninh

B6o c6o tii chinh

Ndm 2020 Ndm 2019

Chi phi nguy€n heu, v$t lieu
Chi phi nh6n c6ng

Chi phl kh6u hao tdi sdn c6 Ainfr
Chi phi dfch vp mua ngodi

27 . CHr PHi QUAN Lf DOATYH NGHTEP

Chi phi nguy6n liQu, vSt liQu

Chi phl nh6n c6ng

Chi phi kh6u hao tdi sin c6 Ai*r
Thu6, phl, lQ phi

Chi phl ds phdng

Chi phi dich vU mua ngodi

Chi phi kh6c bang ti6n

28 . Tnu MrAP XruiC

Ti6n ph4t thu tlugc

fi6n bdi thulng ctr6m artt hqp ddng

Thu nhflp kh6c

29.CHIPHiKHAC

Gi6 tri cdn lpi vd chi phl rt thanh b, tli s6n c6 Cintr

C6c ktroan bi phet

Phat hqp ddng

Chi ph{ kh6c

35.949.166.098 40.0s6.387.116

Nem 2020 Nem 2019

VIID
r7s.032.317

931.216.000

46.s79.860

75.830.422

VI{D
282.472.n6

930.31s.000

46.s79.860

108.611.313

1.228.658.599 1.367.978.289

Nam 2020 NAm 2019

VI{D
1.352.s52.085

13.49s.964.923

1.486.395.498

543.468.680

t2.839.s72.058

4.958.299.694

t.272.913.160

VND
2.649.481.7lt

14.717.625.909

1.803.507.958

3 14.179.180

12.479;124.057

6.990.737.160

l 10l.l3l.141
4-,
,1.1_l

0uo
: NllIil,{

3 KIEI

\A!
VI{D

731.902.800

1s9.641.000

V}ID

33s.52g.61;

,J(rM

==-

89r.s43.800 335.s29.614

Nem 2020 Nem 2019

VI{D
243.729.170

505.854.450

1.301.343.859

1.906.455.074

VNID

363.005.720
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cONG Ty co pHANLTLAMA 6e-l
S6, tZ -.OuO,ng Lf Th6i f6 - fnanfr ph6 B6c Ninh
Tinh BEc Ninh

Bdo c6o tii chfnh

Nam 2020 N6m 2019

T6ng lqi nhufln k6 to6n trudc thu6

C6c khoan ttidu chinh tlng
- Chi phi khdng hqp tQ

- td aann gid lqi ngoqi tQ cudi ndm
- Chi phi ldi vay kh6ng dusc tri theo 132/2020/ND_CP
C6c khodn tti6u chinh gi6m

- Ldi cldnh gid lgi ngoqi tp cuiii ndm
Thu nhflp chiu thu6 TNDN

Chi phf thu6 TNDN hiQn hinh 1ttru6 suCt z0%)

C6c khoin di6u chtnh chi phi ttru6 fXON crta c6c k! tru6c
vdo chi phi thu6 TNDN ph6i nQp lc! ndy (*)
thu6 thu nhfp doanh nghiQp ph6i ngp rtAu n6m
thu6 ttru nhflp doanh nghiep iH nQp tong n6m

Thu6 TNDN ph{i nQp cu6i ntrm

Chi phl nguy6n liQu, vft liQu

Chi phi nh6n c6ng

Chi phi kh6u hao tii sin c5 Oinh

Chi phl ds phdng

Chi phi dich vg mua ngodi

Chi phi kh6c bang tidn

11,661.562.812 4.388.658.849

VND
1.850.396.609

14.523.119.786

s05.8s4.450

173.301.229

I 3.84s.964. 107 
_

16.373.516.39s

VND
1.641.782.014

351.439.185

325.810.630

25.628.s55

(22.816.249)

(22.8r6.249)

1.970.404.9s0

3.274.703.279 394.080.990

4.817.324.170

4.388.6s8.849

(819.123.486)
4.186.929.t73

(192.3st.314)

(*) Didu chinh c6c ntrm2017,2018,2019,2020 ciaC6ng ty theo hudng ddn crla Nchi dinh t32lzo2oND -
CP ngiy 05lttl}020 cria Chinh phri.

3r . LAr co nAx rnEN c6 pnrfu

Vi0c tinh todn l6i co bdn t6n c6 phi6u c6 ttrd phan ph6i ctro c6c c6 d6ng sd hitu c6 phAn ph6 th6ng crla
Cdng ty tlugc thgc hign dga t6n c6c s6 Hpu sau:

NAm 2020 NAm 2019

Lqi nhuan thuAn sau thu6

Lqi nhuan phan b6 cho c6 phiiiu phO ttr6ng
C6 phi6u ph6 ttrOng luu hdnh binh qu6n rong n6m

Lii co bin tr€n c6 phi6u _lt!!L
Cdng ty chua c6 du ti+ tlch Qu! lfien thudng, phric lqi vd Qu! khen thudng Ban didu hanh tr6n Lqi nhuAn
sau thu6 tei c6c thdi di6m gp 86o c6o tdi chinh.

. CHI PIfi sAx xuAr KINH DoANH TTTEo yfu 16
Nem 2020 NAm 2019

VND
190.758.312.960

221.854.530.324

18.826.784.281

12.839.572.0s8

129.6s1.791.871

1.816.6s4.567

VI{D
(1.424.306.670)

(1.424.306.670)

7.576.200

VTID

1.247.70t.024

1.247.701.024

7.s76.200

165

VND
248.540.598.455

204.942.125.964

18.602.206.085

12.479.724.057

125.160.987.376

19.179.082. r00

Cho n5m tii chfnh ki5t thric ngiy 3 t/12/2020

30 . CHI PHi THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIEN HANH
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c6xc ry c6 urAx LTLAMA 6e-l
Sti tZ -.OuUn gL! ThuirO - rna*r phti Blc Ninh
Tinh Brc Ninh

Bdo cdo tii chfnh
Cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 31ll2l}02}

cONG cU rAr cHiNH
C6c lopi c6ng cU tii chinh cria C6ng ty bao gdm:

3U12t2020 0t/01/2020
Gi6 e6c

Tiislln,nr"nrrn....G
Ti6n vi c6c t4.524.3tg.214
ldrodn tuong
ttuong ti6n

Phdi thu kh6ch 215.756.338.654
hing, phii thu
kh6c

C6c khoin cho 8.700.000.000
Yay

Du phdns

VNID

lula soc

VND

10.249.758.909

250.943.073.944

Du phdns

VNID

(31 .827 .460.567)(44.667 .032.92s)

238.980.727.868 (44.667.032.92s1 261.192.832.8s3 (31.827.460.8671

Gia fi s6 k6 toan

3U12t2020 0t/01/2020

Nq phii tri tii chlnh
Vay vd ng

Phii tri nguli btur, phii ri ktr6c

Chi phi phii trn

V\ID

358.799.n 5.098

183.010.943.784

3.351.487.515

VND

420.946.743.65s

151.498.043.635

3.825.578.7tt

545.161.546.397 576.270.366.001

Tdi sdn tdi chinh vi nq phii tri tii chinh chua itugc tl6nh gi6 l4i theo gi6 ti hq'p lf tai ngdy tc6t ttruc ndm tii
chinh do Th6ng tu 2l}l2oo9frT-BTC vi c6c quy tlinh hign hdnh y€u cAu trinh-biy gei c6o tii chinh vd
trruy6t minh th6ng tin A6i voi c6ng cp tii chlnh nhrmg kh6ng dua ra c6c hu6ng aa. t"*g i"ong cho viQc
cl6nh gi6 va ghi nh0n gi6 tri hap $ cria c6c tdi sin Oi ch{nh vd nq phii ffi tii chlnh, ngo4i trt c6c kho6n tlch
lfp d1r phdng nq phii thu khd ttdi tl6 tluqc n6u chi ti6t t?i c6c Thuy6t minh li6n quan.

Quin lf rrii ro tii chlnh

Rrii ro tdi chinh cria C6ng tytao gdm rui ro thi trudng, nii ro tin dung vi rui ro thanh ltrodn. C6ng ty tl6 x6y
dung hQ th6ng ki6m so6t nhim tldm bio s1r ctur bing d mrlc hgrp ty giua chi ph{ nli ro ph6t sinh vd chi phi
quen ff rui ro. Ban T6ng Gi6m tl6c Cdng ty c6 t6ch nhiQm theo doiluy trinh quin lf nti ro dd dem bao su
cin bAng hqp lf gita nii ro vd ki6m so6t rui ro.

Rrtiro thitrutmg

Ho4t tlQng kinh doanh crla Cdng ty s€ chri y6u chiu rui ro khi c6 sq thay d6,i vd gi6, tg gia h6i do6i vi l6i
su6t.

Rrii ro v6 ry gi6 h6i do6i:

Cgng ty chiu rui ro vd t! gi6 do gi6 ti hs? lf cria c6c hdng tiAn trong tuong lai crla mQt c6ng cp tii chtnh s6
bi6n dQng theo nhitng tlay d6i cria d gi6 ngoai tg khi c6c kholn ,uy, do*n thu vi chi pht cria C6ng ty tluqc
thyc hiQn beng tlon vi ti6n tQ kh6c v6i d6ng Vipt Nam.
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Cho nim tdi chfnh t6t thric

Rrli ro v6 IIi sudt:

CONG TY co PHAN LILAMA 69.I
Sti tZ -.OuongL!Th6iT6 - Thdnh ph5 Bic Ninh
Tinh B6c Ninh

c6ng ty chiu rui ro vd Hi su6t 9: gia fii hq ly ctn cdc ludns ti6n trong tuong lai crla mQt c6ng cp tdi ch6hsE bi6n dQng theo nhiing thay it6i 
"tu 

rdi tua, ini trudmg thi 6ong i "i pnarsinh c6c khoin ti6n grii c6 hoflckh6ng c6 ki hen, c6c khoan vay vd ng chiu l6i su6t trri n6i. gorgtqre, lf rui ro l6i su6t b[ng c6ch ph6ntich tinh hinh canh tranh tr6n trrirumg d6 c6 ttuqc ckctdirudt .ijqi Jt o -0" rllch cria c6ng ty.

Rtii ro ttn dqng

Rrii ro tin dung ld nli ro md mQt bentlram gia trong m$t c6ng cu tii chlnh ho{c hgrp ddng kh6ng c6 kh6 nEngthltc hiQn ducr. c nghia vs cta minh d6n a6n t6,n trr6t vAtai .firrh 
"io 

A;ng ff. c6ng ty c6 ctcrui ro tfn dpngtir hopt clQng san xu6t kinh doanh (chri y6u o6,i vdi c6c khodn ph6i thu kh6ch hdng) vd hoSt tlQng tdi chinh(bao g6m ti6n grti ng6n hang, cho vay vj c6c c6ng cg tdi chfnh kh6c).

TrCn I ndm

tl6n 5 nlm TrOn 5 n[m

B6o c6o tii chinh

C6ns

VTID

Tt I n6m

trd xu6ne

TgingAyrrrrr,il-m
Ti6n vi c6c 14.524389.214
kfioin tuong
tluong ti6n

Phii ttru kh6ch 169.416.530.729
hdng, phii thu
kh6c

C6c khodn cho 8.700.000.000
vay

1.672.775.000

- 14.524.389.214

- 171.089.305.729

8.700.000.000

192.640.919.943 1.672.775.000 194.313.694.94s

T3i ngiy 0ll0l/2020
Ti6n vi c6c

khoin tuong
tluong tiAn

Phii thu kh6ch
hdng, phii thu
kh6c

10.249.758.909

2r7.327.8r4.ss6 1.787.798.521

10.249.758.909

219.1t5.6t3.077

4i:
,c
ii?ACli

ilAN(

A
:)\

s,:3&\
227.577.573.46s 1.787.798.521 229.365.371.986

Mi ro thanh hhodn

Rti ro thanh khoin ld rui ro C6ng U g[p kh6 kfi6n kfii thlrc hiQn c6c nghla vp tii chinh do thi6u v6n. Rrli ro
thanh khodn cria C6ng ty chrt y6u ph6t sinh tir viQc c6c oi sdn tii chinh vd ng phii tr6 tii chlnh c6 c6c thli
di6m t!6o hqn kh6c nhau.

Th&i han thanh toan cria cdc ktroin ng phii tri tAi chinh dpa f€n c6c khoin thanh to6n du ki6n theo hqp
d6ng (tr6n co sd ddng tidn cria c6c lfionn g6c) nhu sau:
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c6Nc ry c6 pnAN LTLAMA 69_l
Sii tZ -.ouong Lf Th6i 16 - rrra*r phd B6c Ninh
Tinh Bic Ninh Bdo cdo tii chfnh

Tr) I n6m

trd xu6ns

VND
Tgi ngiy 3lll2t202}
Vay vd ng 348.9s8.494.435
Phdi trA ngudi 183.010.943.784
b6n, phii tri
kh6c

Chi phi phii trd 3.3s1.487.515

Tr6n I n5m
tl6n 5 n6m

Cho ndm tdi chinh krit thric ngdy 3l/1212020

Trdn 5 nim cOng

VTID

358.799.| 5.098

183.010.943.784

3.351.487.515

VNDVND

9.840.620.663_

s3s.320.925.734 9.840.620.663 s4s.161.546.397

T3i ngiry 0110112020

Vay vd ng 409.653.279.032
Phiitrdngudi 151.498.043.635
b6n, phii td
kh6c

Chi phl phni tr6 3.BZs.S7B.7tt

11.293.464.623_ 420.946.743.65s

151.498.043.635

3.825.578.71I

564.976.901.378 11.293.464.623 576.270.366.001

c6ng ty cho rang mrtc tl$ tln truns nii ro d6i v6i viQc ri ng li co trr6 ki6m so6t dugc. c6ng ty c6 kha ntrngthanh to6n c6c kiroin ng tt6n h4n ttr ddng tiAn tt hog clQng kinh doanh vi ti6n thutt,a.Li s6n tdi chlnh
tl6o hqn.

. rqruNc sV KIDN PHAT SII\IH SAU NGAY xEr rrroc xAu rAr CHINH

Kh6ng c6 sy kiQn tqngy6u ndo xiy ra sau ngdy t6t ttntc ndm tii chinh ttdi h6i tluqc tti6u chtnh hay c6ng b6
tr6n 86o c6o tii chlnh ndy.

. BAo cAo B0 PHaN
Theo llnh vgc. kinh doanh

T6ng cQng toin
doanh nghiOp

VND
Doanh thu thuin tir b6n hdng ra b€n
ngodi

Lqi nhu$n tt hogt tlQng kinh doanh

T6ng chi ph{ mua TSCD

Tdi sin khOng ph6n b6

T6ng tti sin

Nq phni tri kh6ng phen b6

T6ng ng phAi tri

Theo khu vgc {Iia lf
Do doanh thu ph6t sinh trong Hnh ft6 ViQt Nam chi6m t6n g}Yotodnb6 doanh thu cta C6ng ty trong n[m
n€n Cdng ty kh6ng lgp B6o c6o bQ phfln theo khu vuc clia lf.

Hoat d6ne x6v do
VIID

514.835.264.137

Ho4t tlSng kinh
doanh kh6c

136.228.377.4t4 651.063.641.551

:,.lll
jNc

'rtitIl,l
KIE I

Ar1

.,.!M
63.849.745.713 8.399.865.183 72.249.610.896

5.598.537.593

928.232.7',18.415

928.232.778.41s

781.0r9.836.40s

781.019.836.40s
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cONG Ty cO pHAN LTLAMA 69-l
S6 tz -.ouong Lf Th6i 16 - rnanfr ph6 BEc Ninh
Tinh Bic Ninh

B.6o c6o tii chfnh
Cho n6m tdi chinh ki5t thric ngi\y 3Ut2/2020

36 . NGHTEP vu vA s6 Drlvor cAc B0N LrnN QUAN
Danh s6ch va m5i quan hp gita c6c b6n li6n quan vd C6ng ty nhu sau:

BGn li6n quan M6i quan hG

T6ng cdng tv LEp m6y ViQt Nam - crcp c6 dong rdn chi6m 40% v6n s6p
vd cdc thinh vi€n HQi tl6ng quin tri, Ban T6ng Gi6m d5c - chi ti6t tgi B6o c6o Ban T6ng Gi6m d5c

_rT:"?,* 
c6c giao dlch ph6t sinh trong n[m vd s5 du t4i ngdy k6t thrlc n[m tdi chfnh vdi c6c b€n li€n quan

Giao dich ph6t sinh trong ntrm:

NIm 2020 NAm 2019

Bdn hing h6a vA cung cdp dich vg
T6ng C6ng tyLep m6y ViQt Nam - CTCp
Mua hing h6a vi dich vg
T6ng C6ng ty L6p m6y Vigt Nam - CTCp

S6 au t4i ngdy k6t thric nlm tdi chtuh:

Phii thu khich htng
T6ng C6ng WLiipm6y ViQt Nam - CTCp
Phii thu khdc
T6ng C6ng tyLEp m6y ViQt Narn - CTCp
Ngudi mua tri ti6n tnr6c
T6ng COng ty Lhpm6y ViQt Nam - CTCp

Giao dich vdi c6c b€n li6n quan kh6c nhu sau:

VNID
279.461.982.717

279.461.982.717

3.946.469.197

3.946.469.197

3Ut2/2020

VND
265.071.130.o77

265.071.130.077

3.736.r26.000

3.736.126.000

0t/0u2020

Chtc danh

VI{D
41.311.656.207

41.311.656.207

949.677.824

949.677.824

78.091.367.258

78.091.367.2s8

Thu nhgp nlm
2020

VIID
75.301.507.8s2

75.301.507.8s2

77.493.504

77.493.504

61.839.391.581

6l .839.391 .s8 I

Thu nhfp n6m

2019

6ng Phqm Dinh San

Ong TrAn Dinh Dai

6ng Cao Dii

6ng L€ Vi$t Bic

Ong Ph4m rn6 fiCn

6ng Nguy6n Ven Dat

0ngNg6 QuangHrmg

6ng Dodn T6m

Ong Duong Thanh Phuong

Ong Ng6 Phri Phong

BnNguy6n Thi Qu6

Chri tich

Chri tich - Mi6n nhi€m
ngdy26104?019

Ph6 Chri tich - BO nhiem
ngdy 09/12/2020

Uy vi6n - B6 nhiQm ngdy
05nt/2020
T6ng Gi6m d6c
Uy vi6n HDQT
Ph6 T6ng Gi6m tl6c

Ph6 T6ng Gi6m tl6c Mi6n
nhiQm ngiy 05/1112020

Ph6 T6ng Gi6m <ttic

Ph6 T6ng Gi6m tt6c

Ph6 T6ng Gi6m d6c
Mi6n nhiQm ngiy
05nt/2020
Ph6 T6ng Gi6m d6c

Mi6n nhigm ngiy
0u08/2020

VTID
296.850.000

7.619.000

201.242.000

344.496.000

268.87s.000

297.619.000

123.501.000

237.988.000

289.664.000

139.618.000

VNID
202.8t6.000

24.000.000

344.318.000

254.849.000

308.216.000

276.493.000

237.813.000

281.464.000

270.973.000
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cONc ry c6 pnAN LIAMA 69-l
s6 rz -.ouung Lf Th6i 16 - rfra*rph6 n6c Ninh
fi*r nic Uintr

B6o cdo tii chfnh

37 . sO LrEU so SANH

s6 ti6u so s6nh h sii lieu tr€n 86o c6o tdi chlnh cho n6m tdi chlnh k6t thfc ngiy 3 I th6ng t2 niam zotg dedugc C6ng ty TNHH Deloitte ki6m to6n.

Cho ndm tdi chinh k6t th6c ngdy 3t/t2lZO2O

#*R:ro;/ CONG TY \'os/ ^x -,, i,ll \'{
*l rrr rrrA dfl-l lr

CO PHA

TILAMA flg.1

Ng6 ThiLuo'ng
Ngudi lflp

Nguy6n Vtrn Egt
K6 to6n truong

Phgm Th6 Ki6n
T6ng Gi6m cli5c

Bdc Ninh, ngdy 20 thdng 0t ndm 2021
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