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13A0 CÁO THU'ONG NIEN 

Ten cong ty dxii chiing: CONG TY CO PHAN LILAMA 18 

Näm báo cáo: 2018 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

-  Ten giao djch: CONG TY cO PHAN LILAMA 18- (LILAMA 18 JSC) 

- GiAy chng nhn dang k doanh nghip s: 0300390921 

- V6n diu 1: 93.886.820.000 dông 

- Vn du tu cüa chü s hüu: 93.886.820.000 &ng 

- Dja chi: S 9-19 H TUng Mau —P. Nguyn Thai BInh - Qun 1 - Tp H ChI Minh 

- só diên thoi: 028.38298490 — 028.382 17474 

- S fax: 028.382 10853 

- Website: www.1i1ama18.com.vn  

- Ma c phiëu: LM8 

2. Qua trInh hInh thãnh và phát triên: 

+ Vic thành lap: Cong ty c phAn Lilama 18 tin than là Xi nghip Lp may 8 duçc thành 

1p theo Quyt djnh s 66/BXD-TCCB ngày 06/4/1977 cüa BO Xây dmg; Ngày 

21/01/1982 dixcic di ten thành Xi nghip Lien hçip Lp may 18 thuOc Lien hip các xi 

nghip Lm may (nay là Tng cong ty Lp may Vit Nam) theo Quy& djnh s 98/BXD-

TCCB cüa Bô Xay drng; Ngay 27/01/1993 thành 1p  lui doanh nghip Nhà nuâc: Xi 

nghip Lp may s6 18 theo Quy& djnh s6 005/BXD-TCLD cUa BO Xây dirng; Ngày 

02/01/1996 duçrc d6i ten doanh nghip Nhà nuâc Xi nghip Lien hçrp Lap may S6 18 

thành Cong ty Lap may và Xây dirng s6 18 theo Quyt djnh S6 05/BXD-TCLD cüa B 

Xây drng; Ngày 11/12/2006 Cong ty Lap may và Xây dirng S6 18 duc chuyn thành 

Cong ty c6 phn Lilama 18 theo Quy& djnh s6 1673/QD-BXD cüa BO Xây drng. 

Báo cáo thithng niên 2018 Page 1 



•:• Ra diii tü näm 1977, Cong ty c phAn Lilarna 18 là imt trong nh&ng thành viên manh  cüa 

Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. Sau hn 40 nAm hInh thành và khOng ngrng 

phát trin, Lilama 18 dA t?o  duçic mt ch6 dung viThg yang trong nghành Lap dt và gia 

cong ch tao  Thi& bj ca khI & Vit Nam, duçic các di tác trong và ngoài nuàc tin nhim 

qua b dày kinh nghim, vài uy tin và chAt krcing cao sau hang bat  các cong trInh d hoàn 

thành trong các linh virc sau: Xây 1p các cOng trInh cong nghip, diring day tãi din, 

tram bin th din, Lp rap may moe thit bj cho cáe cOng trInh. San xuAt và mua ban vat 

tix, dAt den, que han, oxy, phii tüng, cAu kiin kim boai cho xây d%rng. San xuAt vat  1iu xây 

dirng. Gia công, ch tao,  lAp dt, süa ehüa thit bj nâng, thi& bj chju áp lrc (bInh, b& ban, 

du&ng ng chju ap hrc), thit bj c, thit bj din, kt cAu thép phi tiêu chuAn; giàn khoan 

dAu khI, cung cAp lap dt thit bj và bão trI thang may. Mua ban vat  tu, thi& bj (co, din, 

nhit lanh, vat biu xay drng, vat  1iu báo On, cách nhit) các day chuyn cong ngh. Tu 

vAn dku tu xAy drng các cOng trinh dan diing, cOng nghip, giao thông (cAn, duing, ben 

câng, san bay). Thi nghim, hiu chinh h thng din, diu khin tir dng, kim tra mi 

h kim boai. DAn Ur xay dirng, kinh doanh ha tAng dO thj, khu cong nghip. Cho thuê nhà 

&, vAn phOng. Kinh doanh bAt dOng  san. Kinh doanh lü hành ni dja. Kinh doanh ci s& 

luu tri du ljch: khAch San  (khOng hoat dng tai  tri s&). 

+ Chuyên di sâ hru cong ty: Tr ngày 04/01/2007 Cong ty LAp mAy và Xây di,rng s6 18 

chuyn sang hoat dng dirâi hInh thcrc cOng ty c phAn, d6i ten thành Cong ty c6 phAn 

Lilama 18. (Theo giAy chung nhan dAng k kinh doanh s6 4103005862 ngày 04 tháng 01 

nAm 2007; s6 0300390921 dAng k thay d6i iAn thu 8 ngày 01 thAng 7 nAm 2016). 

•• Niêm y&: Ngày 05 thang 11 nAm 2010 Cong ty nhan  duçic Quyt djnh s 237/2010/QD-

SGDHCM cüa S& Giao djch Chirng khoAn thành ph H ChI Minh v vic chAp thun 

niêm y& c phiu; Ngày 15 tháng 11 nAm 2010 Cong ty chInh thCrc giao djch 8.050.000 

c6 phiu tai  Sâ Giao djch Chung khoán thãnh phó H ChI Minh vài mA giao djch LM8. 

Các sir kiin khác: 

•:• Ngày 06 tháng 02 nAm 2010 tai  thành ph H Chi Minh, cOng ty vinh d? dOn nhan  chfrng 

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

ch(rng chi ISO 9001:2008 Lilama 18 dA xay dirng và chuAn hOa h th6ng cAc quy trInh tAc 

nghip duçc thirc hin th6ng nhAt trong toàn cOng ty. Ben canh  do, vic kim soAt cht 

chë chAt hrqng sAn phAm djch vii, Lilama 18 khOng ngung cAi tin và nâng cao chAt luvng 
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san phAm djch viii, dáp rng nhu cu ngày càng cao cüa khách hang, do luvng sir thôa man 

cüa khách hang d61 vâi san phm djch vi, dáp üng dung yêu cAu v cãi tin cUa ISO 

9001:2008. Sau khi nh.n chirng chi Iso 9001:2008 trong hoat dng quãn l chit lucmg, 

Lilama 18 s tip tiic m& rng pham vi áp ding h th6ng quãn l chit hrçing sang các linh 

vrc hoat dng khác. Tir do, Lilama 18 tao dng lire d phát triên ngày càng lan mtnh và 

bn vUng. 

•:• Cong ty ci phn Lilarna 18 dixçic Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) dánh giá 

và cAp giAy chirng nhn theo tiêu chuAn ISO900 1:2015 Co hiu hrc tir 06/3/2018 dn nay 

•:• Ngoài ra cong ty cOn nhn duçic cáe chüng chi: U; U2; S cUa t6 ch(rc Hip hOi  k5 su ea 

khI Hoa K (ASME) cAp ngày 26/10/2010 và các chrng chi nhu: NB; R cüa t6 chüc 

National Board cAp trong tháng 10 näm 2010. Các chüng chi nay là sii bão dam cho cOng 

vic: Gia cOng. ch tao  thit bj cci khI, sàa cha thi& bj và xuAt khAu thi& bj chju áp 1irc 

cao. 

+ Tiêu chuAn ISO9001-2008: He thng quãn l chAt luçing Chüng chi ISO9001: 2008 do 

Lloyds cAp cO hiu lirc ngày 06/02/2016 dn ngày 14/9/2018. 

•:• Tiêu chuAn ISO900 1-2015: H th6ng quân 1 chAt krqng dA duçic LRQA Thai Lan dánh 

giá t1r ngày 12/01/2018 dn ngày 19/01/2018. Kt qua dánh giá dã dtrçic LRQA chAp nhn 

và dang lam thu tVc  cAp chrng nhân cho Lilama 18. 

+ Tiêu chuAn ASME: 

+) Ti nhà may eh tao  Kt cAu thép và Thit bj ea khI: 

- Chng chi "U và U2" Ch tao  bn b áp 1rc tai  nhà may và cOng trung do Hip hi K 

su ca khI Hoa K5' cAp có hiu lrc ngày 30/8/2016 dn ngày 20/10/2019. 

- Chüng chi "S" Ch tao  và t6 hcip là hai tai  nhà may và cOng tnthng do Hip hi K su ea 

khI Hoa K' cAp cO hiu hrc ngày 30/8/20 16 dn ngày 20/10/20 19. 

- ChCrng chi "NB" Cho phép ap diing dAu "NB" và dang k) là hal, bn áp 1irc và các hng 

mic chju áp lrc khác vài Natiolnal Board do Natiolnal Board cAp cO hiu lirc ngày 

2 1/10/2016 dn ngày 20/10/2019. 

- Chrng chi "R" SCra chtra và thay th các hang miic chju ap 1rc tai  nhà may và cOng tnxing 

do National Board cAp có hiu hrc ngày 07/9/2016 dn ngày 20/10/2019. 

+) Ti X.thng Lilama 18-3: 
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- Chrng chi "U và U2" Ch tao  bn b ap l%rc tai  xuông và Cong tnx1ng do Hip hOi  K six 

Ca khI Hoa K' cp cOhiu lrc ngày 02/9/2016 dn ngày 02/9/2019. 

- Cháng chi "S" Ch tao  và t hqp là hai tai  xuing và cong trtiàng do Hip hi K5 six ca 

khI Hoa K' cp CO hiu 11:rc ngày 02/9/20 16 dn ngày 02/9/20 19. 

- Cháng chi "NB" Cho phép áp dung du "NB" và dang k san phm là hai, bn áp lrc và 

các hang muc  chju ap lrc khác vi Natiolna! Board do Natiolnal Board cAp có hiu hxc 

ngày 22/11/2016 dn ngày 21/11/2019. 

- Chtrng chi "R" Sira chüa va thay th cac hang muc  chju ap lrc t?i  xi.thng và cOng tru?ing 

do National Board cAp cO hiu lire ngày 09/9/2016 dn ngày 02/9/2019. 

+ Tiêu chuAn OHSAS 1800 1-2007: H th6ng an toàn - Scrc khOe ngh nghip do Tp doàn 

BSI cAp có hiu hjc ngày 25/6/20 16 dn ngày 24/6/20 19. 

•:• FIin tai COng ty cS phAn Lilama 18 dang chuyn d,i h th6ng an toàn sCrc khOa ngh 

theo tiêu chuAn OSHAS 18001:2007 sang tiêu chuAn ISO4500 1:2018 và d%r kin duçic cAp 

chCrng nhn trong tháng 6 nAm 2019. 

3. Ngành nghê và dja bàn kinh doanh: 

- Ngành ngh kinh doanh: Lp dt thi& bj, gia cong ch tao  và báo trI bão dung thiêt bj. 

- Dja bàn kinh doanh: Các tinh thành trong nuàc và Quc t. 

4. Thông tin v mô hInh quãn tr, ti chirc kinh doanh và b may quAn I 

- Mo hInh quãn trj: COng ty c phAn Lilama 18 thirc hin mô hInh quãn trj cüa mt cOng ty 

dai chUng niêm yt chirng khoán theo quy djnh cüa Lut doanh nghip và Lut chüng 

khoán bao gm: 

•: Dai hi dng C6 dong cOng ty; 

•: HOi d6ng quãn trj; 

•:• Ban kim soát; 

Ban t6ng giám dóc; 

•:• Các can bO quân 1). 

- Ca cAu b may quãn l: Cong ty C6 phân Lilama 18 dn ngày 3 1/12/2018 g6m: Ban 1'ông 

giám d6c; 10 phàng ban; 03 chi nhánh và 07 Di cOng trInh trirc thuc ci th nhu sau: 

•:• Ban t6ng giám d6c; 

•:• Phàng T6 chirc - Nhân sr; 

•. Phông Hành chInh; 

•:• PhOng Kinh t - K5' thut; 

Báo cáo thu&ng niên 2018 Page 4 



4 Phông Tài chInh - K toán; 

4 Phong Cung Crng - Vt ttr; 

•. Phông Quãn l may; 

•• Phông Pháp ch vã hçip dng; 

•:• Ban Quãn 1 chit luvng; 

•:• Ban Quãn 1 di an; 

•:• Ban An toàn lao dng và phOng chng cháy no. 

4 Chi nhánh t?i  VUng Tàu; 

•: Chi nhánh ti BInh Dtwng; 

•• Chi nhánh tai  Kiên Giang; 

•. 07 Di cong trmnh tr%rc thuOc. 

- Các cOng ty con, cOng ty lien k&: (Néu danh sách, dja chi, 11th vrc san xuAt kinh doanh 

chInh, v6n diu 1 thrc gop, t' I sâ hüu cüa Cong ty tLi các cong ty con, cong ty lien kt 

-I-) Danh sách CC Cong ty Con: Không 

+) Danh sách các cong ty lien kt: 

Dcn vi: Ngan dn 

11 Ten cong ty Da chi Nghanh nghe krnh 
doanh 

. 
Von dieu Ic  

'flêsâhihi 
cua Lilama 

18 

I COngtyc6 
phân Lilama 
18.1 

S6104-l06TrAn 
Lru, phi.r?ng An 
Phii, Qun 2, 
thành phô Ho 
ChI Minh. 

Djch vi bão trI, bão 
duong các nhà may 
cong nghip. Chông 
an mOn kim loai. Báo 
on thiêt bj vã cung 
cap djch v%1 gian giáo. 
Xây dirng các cong 
trInh cOng nghip... 
ThI nghim, hiu 
chinh h thông din, 
diêu khiên tir dOng, 
kiêm tra môi h kim 
loaj. 

24.900.000 40,96% 

5. Dnh hir&ng phát triên: 

4.1 Nhn djnh chung: 

- Thuân kyi: 
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+) Lilama 18 dã khng djnh duçxc nAng lirc là rnt nhà thAu chuyên nghip 1p dt thi& bj 

trong nuàc và ch t?o  hang c khI xut kMu có uy tin trong khu virc, duqc các tp doàn 

cong nghip trong nuôc va Qu6c t nhu: Vietsovpertro, EVN, Vicem, Kocks, Loesche, 

Jurong Engineering, Danili, Redecam, Schede, Linder Engineering, vv.., khâng djnh; 

thumg hiu Lilama 18 ngày cang có sCrc tan tOa sâu rng; 

+) FI thng quãn trj d co nhiu buâc tin quan tr9ng trong qua trInh phát trin và hOi  nhp 

Quc th; dOi  ngü can bO quãn l cO trInh d, nàng hrc và giàu kinh nghim diu hành hot 

dng cüa doanh nghip quy mO lan; 1irc luqng Lao dng chuyên nghip tay ngh giOi tham 

gia nhiu d? an trong dim trén phm vi cã nuóc nhiu näm qua; 

-I-) H th6ng c so 4t chit: Nhà xuOng, may moe thit bj không nglrng duqc Mu tu mO 

rng; cac cong cu phuc vi quãn 1 thuOng xuyên duçic nâng cAp theo tiêu chuAn Qu6c gia, 

trong khu virc và qu6c té; 

±) Là cong ty di chüng dA niêm yt, hot dng tài chInh lành mnh, duqc các t6 chCrc kim 

toán dOe  1p uy tin qu6c t kim toán báo cáo tài chInh hang nAm, luOn cong khai minh 

bach, My dü và rO rang tao dtrçc tam i tin Rthng cho các nhà Mu tu. 

- KhOkhän: 

+) Thj tru&ng vic lam cOn phi thuôc nhiu vào các du an trong dMm cüa Nhà nuOc; 

±) Ngun vn rAt nhO so vOl quy mO doanh thu nên phit thuOc nhiu vào v6n vay tin dung, 

ãnh huOng rAt iOn dn lçii nhun sau thu cho nén khO dam bào mirc lqi nhun d tái Mu tu 

và phát trin cong ty cUng nhu c trc cho nhà Mu tu không duçic thu kr vQng; 

+) Các chi phi: v Bão him cho nguOi lao dOng  tAng cao, 1Ai vay iOn; 

+) NAng suAt lao dOng rAt thAp so vài cac nuOc trong khu virc; 

+) Sau qua trInh tái cAu tric, nhiu doanh nghip s bj dào thai, nlurng cflng s xuAt hin 

nhiu doanh nghip phát trin mnh me. CuOc canh tranh thj phAn d6i vOi các doanh nghip 

trong và ngoài ni.rOc se tip t1c din ra ngày càng gay gât và quy& hOt; 

+) VAn d ngun nhân hrc, tài chInh và may mOe thi& bj thi cOng vn là rào can rAt iOn d6i 

vOl qua trInh hot dOng  san xuAt kinh doanh cüa cong ty c6 phAn Lilama 18. 

4.2 Các mitc tiêu chü yu cüa COng ty: 

> Mic tiêu: Kiên trj thirc hiOn  các mic tiêu chin luc giai doan 2017-2021 dA duc Di 

hOi dng c dOng thu&ng niên các nAm 2017, 2018 thông qua, dO là: 
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•:• Mic tiêu thng quát: Ly mic tiêu 6n djnh lam g6c d phát trin cong ty; Tang cuing 

quãn tn doanh nghip d dat  dixçic sr phát trin bM vüng. 

•:• Mic tiêu cu th& 

±) Mic tiêu thi tru&ng, san phm: Duy trI thj tnthng truyn thng Gia công, ch tao;  cung 

cp djch vi Lp dat thit bj và bão trI bão dung thi& bj là chü yu, chii dng nghiên ctru 

và chirn linh mOt  s thj tru1ng rnâi v gia cong Thit bj c khI xut khu. 

±) Miic tiêu Tài chInh: Phát trin huy dng vn C6 phân, dam báo m1rc lçii nhun d tái dAu 

tx va phát trin, cO mM quan h t6t vài các t6 chirc tin diing trong và ngoài nuàc d dam 

báo thu xp dCt v6n cho hoat dng san xut kinh doanh và Cong tác dAu tu phát trin. 

+) Mic tiêu con ngu&i: Con ngthi luôn là chIa khOa cho mi cánh càa phát trin và thành 

cong. Do dO, muc tiêu v con ngui ngoài dào tao  quãn li', chuyên mon nghip vi cAn phai 

giáo ditc phAm chAt, dao  dirc trong kinh doanh, CO tam huyt và trung thành vâi cong ty. 

+) Mic tiêu v dAu thAu: Thy dc dim cij th cüa tirng gOi thAu ma dAy manh  chin kr(yc 

theo huàng mi th v giá, uu th v cong ngh, uu th v tài chInh hay iu the v thwng 

hiu cia cô cüa doanh nghip. 

+) SCr diing hiêu qua mi nguOn 1rc cüa cong ty. 

+) Nâng cao giá tn cüa cong ty, dam bào quyen lçi cüa C6 dông cüng nhu' thu nkip  ciia 

nguii lao dng tnong cOng ty dixqc tAng trithng hang nAm. 

+) San phAm cüa cong ty luôn duçic khách hang tin tuàng va tin nhim ngày càng cao. 

- Chien hicic phát trien trung và dài han: 

+) Tái cAu trüc ngu6n lijc phU hçvp vài tirng giai doan phát trien de dt duçic mic tiu d ra; 

+) Phát trien gAn lin vài quan trj rüi ro; 

+) Nghiên ciru các bin pháp huy dng v6n phü hcip vài nhu cAu v6n cho mic tiêu phát 

trien ting giai don nhm co cAu ngu6n v6n và str ding v6n cO hiu qua; 

±) Nghiên ciru tl'rng buâc d ma rng linh virc san xuAt kinh doanh, nghành ngh kinh 

doanh duài các hInh thiic nhu lien doanh, hcp tác d&u tu thành 1p them các chi nhánh tai 

các vüng min khác nhau dc bit là các tinh phIa BAc nhm tn ding cac lqi the ca sei h 

tAng nhu mt bAng, may mOc thiet bj, vAn phOng tam  cüa cac dir an ma cOng ty dang thirc 

hin nhAm giâm thieu chi phi dAu tu tAng lçi nhun cie thüc dAy tAng tntthng và phát tnien. 

+) V thj twang: Duy trI và phát huy hiu qua các thj twang truyn th6ng nh.r din, xi 

mAng, dAu khj, hOa chAt, cãc san phAm dAu vào khác. Trit cie thirc hin quan 
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Không phãn bit dir an lan hay nhô, thun lçii hay khO khin. doti gián hay phirc tap mien 

CO vic lam, có doanh thu và CO 1i nhun; 

+) V san phm: Kiên trI thirc hin các san phm th m?nh cüa Lilama 18, kim soát cht 

chë cong tác giao khoán san phAm nhâm tp trung nâng cao nAng suAt và chit luvng san 

phm, giãm tiêu hao chi phi, tang giá tn ham hrçing chit xám trong san phm ngày cang 

cao. Mnh dan  du ttr trang thi& bj thi cong hin dai  d thrc hin vic Gia Cong. ch tao 

san phAm Ca khI xut khAu trng buàc tham gia chui san xut toàn cu. 

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

quãn 1 tài chInh, phát huy dOng tin mOt  các hqp l, da dang hOa phtrcing an huy dng 

v6n: Bâo lânh, tin chip, th chap tài san, ...; Kim soát chat ch chi phi san xuAt kinh 

doanh, chi phi du ftr; ph6i hcip ding bO trong cOng tác thi cOng, nghim thu, thu hi vOn 

nhm tAng vOng quay dng v6n tirng buâc giãm nhç v6n vay các t ch'rc tin diing d tang 

lçii nhun cho cong ty. 

+) V du thu: Luôn ton trQng các yêu cu cüa khách hang, cüng Co nim tin vftng chic 

dOi vai khách hang thông qua vic thirc hin tOt các thão thun giüa khách hang vài cOng 

ty. T6i ixu hóa các lcii th v thuang hiu, trInh dO diu hành quãn l, nhà xrang may mOe 

thit bj thi cOng, nguOn nhân I uc cO tay ngh cao và tim hrc tài chInh hin CO VàO qua 

trInh báo giá du thu. Nm bAt xü l linh hoat kjp thi và chInh xác các thông tin lien 

quan dn cOng tác báo giá dAu thAu dAm bAo dt hiu quA tthng thu cao thAt. 

+) V nhân l%rc: Lam tOt cOng tác 1p k hoach nguOn nhân hrc cho tüng giai doan, t1rng dr 

an; thrc hin tOt cOng tác tuyn diing dào t?o,  bO trI sü diing và dAi ng d6i vai tirng chrc 

danh, vj trI, trng nghanh ngh& trng cOng vic; phân phOi thAnh quA lao dng phu hyp vâi 

cong sUc dóng gOp cUa mi thAnh viên trong qua trInh quAn l diu hAnh và sAn xuAt kinh 

doanh, nhm giU chân dOi  ngU quãn l và lao dng giOi hin cO dOng th?yi thu hut duçic 

nhiu hin tAi dn vâi cong ty. Thuc hin nghiêm tUe viOc  khoAn sAn phAm tài tO san xuAt 

nhAm tOi da khA nangsáng tao  trong lao dOng  sAn xuAt cUa cAn bO cong nhân viên, kIch 

thIch tinh thAn lam vic tich circ vA nâng cao trInh dO quAn l diu hành sAn xuAt cUa m9i 

thành viên trong doanh nghip. 

- Các miic tiêu phAt trin bn vüng (mOi trueing, xA hOi  vA  cOng  dOng) vA chuang trinh 

chInh lien quan dCn ugän han  và trung han  cUa Cong ty: 
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+) Phn du d trâ thành mOt  trong nhüng cong ty hang dAu elm Tng cong ty Lp may 

Vit Nam - CTCP v: Lp dt thi& bj c và din; gia cong ch tao  thit bj CY khI; Báo tn 

bão dung các nhà may và gia cOng ch tao  thi& bj ca khi xut khu; 

+) Mang dn cho khách hang sr trân tr9ng elm tInh nghia ban  be qua vic thirc hin nhüng 

cam kt trong kinh doanh; 

+) Ton tr9ng và hp tác vOi d61 tác vài tiêu chI dôi ben cüng Co lqi; 

+) Cham sOc và dáp 1mg tht nht các nhu cAu cUa khách hang; 

+) Trung thirc và gi1t ku hüa vâi khách hang và cong  sm; 

+) Trách nhim, h trçi va cui mô trong quan h vâi dng nghiêp; 

+) Ly hiu qua elm cong vic lam thrâc do trong mi hoat dng; 

+) Lilama 18 cain k& cung cAp djch vi gia eông, ch tao  lAp dt san phAm chAt luçung t6t 

nhAt thông qua vice  dam bão quy trinh phü hçip, dáp 1mg tiêu ehuAn cao và 1mg diing cOng 

ngh tiên tin d tao  ra các san phAm cO th&i gian sIr diing lâu dài; 

+) Lilama 18 thông qua vice  luOn lAng nghe )2 kin cüa khách hang, tang cuàrng nang lirc 

eüa ban lAnh dao  và nhân viên, dAy manh  mi quan h ehin lucre vâi khách hang d mang 

dn sij phát trin bn vUng cho Cong ty, cho C6 dOng và nguôi lao dng trong elm cOng ty. 

6. Các rüi ro: Nêu các rIm ro cO th ãnh hiràng dn hoat dung  san xuAt kinh doanh hoc 

d61 vth vic thimc hin cac mic tiêu cIa Cong ty, trong dO eO rh ro ye môi tru?ung. 

a- Rh ro v mt pháp 1ut: 

Là doanh nghip nhà nuàc chuyEn sang hoat dng theo hInh thlre c6 phAn, tr& thânh cong 

ty dai  chIng va tin hành niêm y& trên Thj trung ChIrng khoán tp trung, mci hoat dng 

cIa cong ty chju sir diu ti& cIa Lut doanh nghip, Lut chlrng khoán và thj trtthng 

chlxng khoán, Lut xay d%mng, Lut dAn tu, Lust  dAt dai và eac quy djnh lien quan dn dAt 

dai môi truung,.. ,vv. Trong t1mng thyi k' eác chInh sách elm Nhà rnràc eO thay d61 lien 

quan dn ngành Xây - LAp nói chung eUng nhu viie  trin khai huàng dn các thay d61 ch 

dO chInh sách cIa eác ca quan chIme näng khOng kjp thtui du ãnh huông dn hiu qua hoat 

dng san xuAt kinh doanh elm cong ty. 

b- Rh ro dc thIr ngãnh: 

Dc thI hoat dng elm ngãnh Xây - LAp nói chung là th&i gian thi cOng kéo dài, vie 

nghim thu ban giao di.rqc thirc hin tlmng phAn theo giai doan quy irâe. Hn nüa linh vire 

LAp dt thit bj rAt phIme tap,  diu kin lam vice  ngoài tthi chju si,r tác dng ãnh huIrng elm 
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diu kiên tr nhiên nhu Lp dt các nhà may Nhit dién, nhã may xi mang, các giàn khoan 

ngoài bin..., Ngành Lap may thirc hin phãi mAt chi phi cao va chju nhiu rüi ro hInh 

thành tr diu kin tr nhiên. Ben canh  dé, qua trInh thi cong các cong trInh con phii thuôc 

nhiu vào tin d cung cAp thit hl cüa chü du tu, vic bàn giao mt bang cüa don vi xây 

dung lam kéo giAn tin do cüa hçvp dng cUng nhu tang chi phi cUa doanh nghip. 

Diu kin thi cOng ngoài tr&i, lap dt các thi& bj siêu trQng, sieu tnthng, trên cao nên 

tim An nhiu nguy cc xAy ra các tai nan  vâ sir c trong Lap dat. Là ngành dc thu cO 

nhiu linh vrc dOi hOi dO chInh xác cao, có tInh chAt liru dOng, dOc hai, nguy him. D 

han ch các rüi ro trong thi cOng, cong ty quan tam däc bit tài ch dO trang bj an toàn và 

bão hO lao dOng,  dáp 1mg dAy dü các ch dO Bão him xà hOi,  Bão him y t& Bão him 

thAt nghip. Cong ty th%rc hin vic 1p dAy dü các phucmg an, bin pháp k5 thut an toàn 

truàc lüc trin khai thi cong. Dng th?ñ t chlrc can giám sat k thut an toàn dAy dü và 

thuc hin t& mng h.râi an toàn có h thong nhAm giãm thiu dn müc thAp nhAt v sir c 

hoc tai nan  lao  dOng  xAy ra khi thi cong. D han  ch rüi ro trong qua trInh thi cOng cong 

ty thrc hin mua bào him cho tirng cong trInh cUng nhu t1mng xe may, thi& bj thi cong. 

Trén c sâ cüa tin dO thi cong cOng trInh cüa tfrng cong trInh, cüa tmg hçip dng 

nhn thAu xay lAp va mire dO trQng yu cüa tirng cOng trInh d lra chQn th&i gian mua 4t 

tu, nguyen lieu phic vi thi cong theo thôi gian do giá cã bin dOng, han ch t6i da hang 

tn kho dir tri chi thi cOng dài ngày, tang cung cOng tác tit kim, han  ch t& thiu hao 

hit 4t tu, nguyen nhiên liOu, tit kim chi phi 4n chuyn. 

Thii gian quyt toán, thu hi v6n các cong trinh xây - lap dà hoàn thành thuang bj kéo 

dài cUng tác dng rAt lan tâi hiu san xuAt kinh doanh cOa cong ty. D giàm bat rüi ro nay, 

Cong ty thung xuyên don d6c khách hang thanh toán dung han  d& vâi các hp dng 

nhn th&u xây - lAp dA hoàn thinh. 

c- Rüi ro v thj tru?Yng: 

Nuâc ta dã gia nhp t chuc thucmg mai  Qu6c t WTO và tham gia Hip djnh dM tác 

toãn din va tin bO xuyên Thai BInh Ducing (CPTPP) s tao  ra nhiu c hQi cüng nhis 

nhiu thách thlrc ma Hip djnh nay tao  ra, dOi hOi ngành Lap may trong nuâc nâng cao 

nang lrc canh  tranh, phát trin phãi phü hqp vài tiêu chuAn và thông l Qu6c tL 

Vic ma cira thj tnthng s tao  ra ap lc canh  tranh gay gAt cho tAt cã các doanh nghip 

hin dang hoat dng trong linh vrc Xây - Lap nói chung và ngành Lap may nói riêng. Cac 
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doanh nghip có vn dAu tir nuâc ngoài vài tim lrc tài chInh mnh và phung pháp quãn 

l khoa h9c s là nhüng di thu cnh tranh th%rc sir di vâi các doanh nghip trong nuàc. 

d- Rüi ro môi tnrong: 

Các rüi ro môi trueing bt khã kháng nhu dng dt, thiên tai bão lvt,  höa hoan, chin 

tranh, djch bênh... du ãnh hithng It nhiu dn hoat dng san xut kinh doanh ciia cong ty 

nhi.r lrn chm tin dci,  gay thit hai  dn các cOng trmnh, hang miic cong trinh dang thi 

cong. 

II. TInh Iimnh hoot  dng trong närn 

1. TInh hinh hoit dçing san xuãt kinh doanh 

- Két qua hoat dng san xut kinh doanh trong näm: 

NAm 2018 là mt näm vn con nhiu khó khan dé,i vài các doanh nghip trong và 

ngoài nixâc, nhung vài mt djnh huàng kinh doanh dung dn và rO rang, cong ty dä chü dng 

vxçxt qua tr& ngai, giU vUng duqe hiu qua hoat dng san xuAt kinh doanh, dam bào dü cOng 

an viëc lam cüng nhu thu nhp cho ngu?ñ lao dng, c6 tirc cho nhà du tu dung k hoach 

cüng nhtx thirc hin t6t nghia vi vâi Ngân sách nhà ntràc. Ci th& Tng doanh thu vuqt so vài 

k hoach là: 66,75%. Doanh thu nAm 2018 thng hcin so vài näm 2017 là: 20,38%,. Lçii nhun 

truâc thu tAng so vài nAm 2017 là 19,08%. VÔi các nguyen nhñn chü y&i nhu sau: 

Cong tác nghim thu, quyt toán, thanh toán và thu hôi vn twng d6i tót giãm &rçlc 

chi phi lAi vay: Chi phi tài chinh giãm giàm 14,41% so vâi ciing kS'  (61,14 t' sovâi 71,43 ti') 

do: Chi phi lAi vay trirc tip giãm: 7,50% so vth cüng kS'  (58,96 t' so vâi 63,74 ti') va khoãn 

läi su&t vay giãm tr 6,7% xuing 6%. 

Chi phi quãn 1 doanh nghip giãm: 4,82% so vài cUng k' (7 1,68 t so vài 75,3 1 t5') 

chü yu do giãm khoãn trIch 1p dir phOng phãi thu khô dOi so vâi cüng k. 

Lqi nhuân khác tang so vài c1ng k' là 230,87% chü yu do giãrn cãc khoan chi phi 

khác so vôi cüng ks'. 

- TInh hinh thrc hin so vài k hoach: So sánh kt qua dat  duqc trong nAm so vài các chi 

lieu k hoach va các chi tiêu nAm lin k. Phân tIch cii th nguyen nhân dn dn vic khOng 

dat! dativuçit các chi tiêu sovâi k hoach và so vâi nAm 1in k. 
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DoWn v: Triu ding 

Ch' - i ieu Thrc hiên 
nAm 2017 

K hoch näm 
2018 

Thuc hiên 
n.m 2018 

So sánh (%) 

TH-2018/ 
TH-2017 

TH2018/ 
KH2018 

1-Tngdoanhthu 1.715.464 1.168.000 1.947.680 113,53% 166,75% 

2-Lqinhuân thrc 
hin tri.râc thuê 

30.327 30.000 36.114 119,08% 120,38% 

NAm 2018 T6ng doanh thu thi,re hin tang so vài thirc hiên cUng k' näm 2017 và so 

vài K hoach 2018 tang 1.n krçct là: 13,53% và 66,75%. Lçii nhun truôc thuê so vài thrc 

hin cüng k' nAm 2017 và so vài K hoch nm 2018 1n krçit là: 19,08% và 20,38%. 

Vài cãc nguyen nhân chü yu nhu: Cong ty quy& toán bàn giao CáC cong trmnh dung 

tin d, s6 dr an thi Cong tang dn dn doanh thu tAng. Cong tác nghim thu, quyt toán, 

thanh toán vâ thu hi v6n các di,r an tung d6i t6t nén li nhu.n thirc hin vuqt so vài k 

hoach. 

2. To chirc vã nhãn siy: 

- Danh sách Ban diu hành: Danh sách, tOrn tt 1 lch và t' l sr hitu cô phAn cO quyên 

biu quy& và cac chthig khoán khác do cong ty phát hành cüa Tng Giám d6c, các Phó T6ng 

giárn dc, K toán tru?ing và các can bQ quán 1 khác. 

TT Danh sách J Itch torn tt Thông tin 

Ong  Trn S5 Quynh 

- Giâi tInh: Nam 

-Ngay tháng nAm sinh: 04/12/1974 

- NGi sinh: Thai Nguyen 

- Qu6c tjch Vit Nam 

- TrInh do chuyên mOn: K5 SU din 

- Chüc vu cong tác ti cong ty: Tong giám dc - Thành viên HDQT 

- ChCrc viii cong tác tai  t ch(rc khác: Không 

-  Si c phiu si hOu, t l so huiu 1.433.345 CP, chMm 15,266% VDL 

+ Di dién phdn v6n nhà nu'ác 1.408.428 CP, chilm 15,000% VDL 

+  Ca nhán 24.917 CP, chilm 0,266% VDL 
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2 Ong Cao Nguyen Soái 

- GiOi tinh: 

- Ngãy tháng nAm sinh: 

- Nm sinh: 

- Qu6c tjch 

- TrInh d chuyên môn: 

- CMrc vu cOng tác ti cong ty: 

- Chirc vu cong tác tai t6 chirc khác: 

- S c6 phiu sâ hüu, t5' 1 sâ hUu 

Nam 

15/02/1966 

VTnh Phtic 

Vit Nam 

K5' Su din 

Phó t6ng giám d6c - Thành viên HDQT 

KhOng 

23.059 CP, chim 0,256% VDL 

Ong Phan Van Nam 

- Giâi tmnh: 

- Ngay thang nAm sinh: 

- Non sinh: 

- Qu6c tjch 

- 1'rInh do chuyên môn: 

- Chirc vi1 cong tác ti cong ty: 

- Chüc vu Cong tác tai  t chCrc khãc: 

- S c6 phiu sâ hUu, t' lê sâ hU'u 

Nam 

13/10/1964 

Ha TTnh 

Vit Nam 

1(5' su cOng ngh han 

Phó tng giám ctc 

KhOng 

4.224 CP, chim 0,045% VDL 

Ong Trân Van Tin 

- Giâi tinh: 

-Ngày tháng nàm sinh: 

- Noi sinh: 

- Qu6c tjch 

- TrInh do chuyen mOn: 

- Chirc vi cOng tác tai cong ty: 

- Chrc V1 Cong tác ti t6 chüc khác: 

- S6 c6 phiu so hUu, t5' 1 sO hthi 

Nam 

28/01/1967 

Vinh PhUc 

Vit Nam 

K5' sx con khI ch to may 

PhO t6ng giám dôc 
KhOflg 

24.2 11 CP, chirn 0,258% VDL 

Ong Nguyn Duy Li 

- GiOi tInh: 

-Ngàythángnäm sinh: 

- Noi sinh: 

- Qu6c tjch 

- TrInh d chuyên mOn: 

- Chirc V%1 cong tác ti cOng ty: 

Nam 

28/12/1972 

Dà Nng 

Viêt Nam 

K5' su nhiêt k5' th4t  và may 1tnh 

Phó t6ng giám d6c 
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- Chirc vii cong tác tai t6 chixc khác: 

- S6 c phiu si hüu, t' 1 so hüu 

HDTV Cty TNHH KCT Toàn Cu 

8.051 CP, chiêm 0,086% VDL 

6 Ong Nguyn Khäc Thành 

- GiOi tinh: 

-Ngày tháng nãm sinh: 

- Ncyi sinh: 

- Quc tjch 

- TrInh d chuyên môn: 

- Chüc vi cong tác tai  cong ty: 

- Chtrc vu cong tác tai t chCrc khác: 

- S6 c phi&i sO httu, t 1 SO hüu 

Nam 

01/10/1973 

Ha Ni 

Vit Nam 

K khI ch tao may 

Pho t6ng giám dc 

KhOng 

11.080 CP, chim 0,118% VDL 

Ong Ngô Quang D!nh 

- GiOi tInh: 

- Ngay thang näm sinh: 

- Nai sinh: 

- Qu6c tjch 

- TrInh do chuyên mOn: 

- Chirc vu cOng tác tai cong ty: 

- Chirc vi cOng tác tai  t chirc khác: 

- S6 c6 phiu sO hUu, t lê so hUu 

Nam 

29/07/1972 

Bc Giang 

Vit Nam 

K six ca khI ch tao may 

Phó tng giám dc 

Không 

Khong 

8 Ong Dinh Duc Tr9ng 

- GiOi tInh: 

- Ngày thang nàm sinh: 

- Noi sinh: 

- Qu& tjch 

- TrInh dO chuyên môn: 

- Chirc vi cong tác tai  cOng ty: 

- Chirc vii cOng tác tai  t6 chirc khác: 

- S6 c phiu sO hüu, t' 1 sO hthi 

Nam 

30/10/1980 

Quang NgAi 

Vit Nam 

K six co khI ch tao  may 

Phó t6ng giám d6c 

Không 

KhOng 

Ong D Minh TrI 

-GithtInh: 

- Ngay thang näm sinh: 

- Ncii sinh: 

- Qu6c tjch 

- Trinh do chuyên môn: 

Nam 

07/12/1973 

Tp H Chi Minh 

Viêt Nam 

K six cci khI ch tao may 
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- Chüc vi cong tác t?i  cong ty: 

- Chirc vu cOng tác tai  t6 chrc khãc: 

- S c phiu si hu, t' 1 sâ hthi 

Phó thng giam d6c 

KhOng 

306 CP, chim 0,003% VDL 

10 Ong Trân Quc Toãn 

- Giài tInh: 

- Ngày thang näm sinh: 

-Noisinh: 

- Qu6c tjch 

- Trinh d chuyên mOn: 

- Chüc vu cong tác ti cong ty: 

- Chuc vi cong tác tai t6 ch(rc khác: 

- S6 c phiu so hüu, t5' 1 sO hitu 

+ Dqi diênphdn vn nhà nwov 

+ Ca nhán 

Nam 

23/04/1975 

Ling San 

Vit Nam 

Cu nhân Tài chmnh - TIn di1ng 

K toán trtràng - Thãrih viên HDQT 

Không 

1.446.190 CP, chim 15,402% VDL 

1.408.428 CF. chilm 15,000% VDL 

37.762 CP chilm 0,402% VDL 

- NhUng thay doi trong ban diêu hành: Không 

- s6 luvng can bO,  nhân viên. TOm tat chIrih sách và thay di trong chInh sách d61 vOi ngtrOi 

lao dng. 

+) Tinh hInh lao dng: S6 lao dng dn ngày 31/12/2018 

TT Din giãi Nãm 2017 Nàm 2018 TAng - giâm 

Lao dng ph thông 282 618 219,14% 

2 Congthankthut 2.640 2.589 -1,93% 

3 Trung cap 27 23 -14,81% 

3 Caodng 19 18 -5,26% 

4 Dai hc 462 426 -7,79% 

5 Trên dai h9c 06 07 16,66% 

Tng cong 3.436 3.682 7,16% 

+) Chmnh sách nguOi lao dng: 

• Thu nhp binh quân cUa ngithi lao dng: 

Dingiãi NAm2017 Näm2018 Tang-giàm 

Tng s6 lao dong binh quan 3.636 3.860 6,16% 

Thu nhp binhquân (nghin dng/ngi.thi/tháng) 10.660 10.800 1,31% 
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• Thu nhâp binh quan cüa nguii lao dOng  näm 2018 dat 10.800 nghIn dng/ngItháng tang 

hn nAm truàc 1,31%. 

• Cong ty dä ap ding quy ch tin 1ung d thirc hin chInh sách trã luong cho ngui lao 

dng dra vao sr dóng gop cUa ngui lao dung  d& vâi Cong ty, khuyn khIch ngi.thi lao dng 

nâng cao näng suit lao dng nhm dem 1i thu nhp ngày càng cao hcin. Vic chi trà krong 

cho ngu?i lao dng dung th?vi gian quy djnh mi thang trã 1ung 1 k' vào thii gian tr ngày 5 

dn ngày 10 cüa tháng tip theo. 

• Các chmnh sách b6 sung tin luang nhãn dip  1, t&, thuâng thi dua lao dng san xuât, tin 

An ca cho nguii lao dng duqc cong ty thirc hin dy dü nhm khuyn khIch ngiri lao dng 

yen tam cOng tác. 

• Các ch do v chInh sách v Bào him xA hOi,  Bão him y t, Bào him that nghip ducyc 

cOng ty thrc hin dUng theo quy djnh cUa pháp 1ut. Các trang thit bj an toàn và báo h lao 

dng cüng nhu dào tao  huOng dn v an toân lao dng duçc cong ty dáp crng dÀy dü cho 

nguñ lao dng. 

3. TInh hInh dãu tu', tInh liInh tht,ic hin các dir an 

a) Các khoãn dau tir lou: NhÀm dap üng nhu cÀu san xut kinh doanh nAm 2018 và chiên 

luçc phãt trin cUa Lilama 18 nhng nAm tip theo. Trong nAm 2018, Dai hOi dng c dong 

thithng niên nAm 2018 dA phê duyt thng mUc dÀu tu xay d%rng c bàn và mua sam may moe, 

thit bj thi cong là: 40.000.000.000 dng. Trong nAm 2018 Cong ty da thirc hin viie  dÀu tu 

mua sm may moe thit bj thi cong là: 30.474.550.186 dng, dat  76,18%. 

b) Các cong ty con, cong ty lien kk (TOm tAt v hoat dng và tInh hInh tâi chInh cUa các 

cong ty con, cOng ty lien k&). 

bi) Cong ty con: KhOng 

b2) Cong ty lien kt: Cong ty cO 01 cong ty lien kit: 

TOm tAt hoat dng và tmnh hInh tài chInh cUa COng ty c phÀn Lilama 18.1: Cong ty c6 phÀn 

Lilama 18.1 hoat dOng vài nghành ngh: Djch vii bão trI, bão duong các nhà may cong 

nghip. Chng An mOn kim loai. Báo on thit bj và cung cAp djch vi giàn giáo. Xây drng các 

cong trInh cOng nghip... ThI nghim, hiu chinh h th6ng din, diu khiM tr dng, kim tra 

m61 han kim loai. Thii gian hoat dng bAt dAu tr 04/09/20 15, chuyn thành cOng ty lien kt 

ttr 3 1/12/2017. TInh hInh tài chInh cUa Lilama 18.1: 

Báo cáo thix&ng niên 2018 Page 16 



Dan vj: Nghin ding 

Chi tiêu Närn 2017 NAm 2018 % tang giám 

T6ng giá trj tài san 78.226.832 90.833.230 16.11% 

Doanhthuthun 122.837.284 93.114.737 -24,19% 

Lqi nhu.n tü hoat dng kinh doanh 3.047.921 2.629.367 -13,73% 

Lqinhuânkhãc -44.678 37.560 184,06% 

Lqi nhun truOc thu 3.003.243 2.641.716 -12,03% 

Lqinhuânsauthuê 2.363.558 1.790.039 -24,26% 

T 1 lçii nhuAn trá c tiirc 5% 7% - 

4. Tlnh hinh tài chInh 

a) Tinh hinh tài chInh: 

1)o'n vi: Ngãn dông 

Chitiêu Näm 2017 äni2018 %tänggiám 

T6ng giá trj tài san 1.803.382.17 1 1.949.397.532 8,09% 

Doanh thu thuân 1.683.094.94 1 1.917.590.088 13,93% 

Lqi nhun tr hot dng kinh doanh 25.928.189 21.562.559 -16,83% 

Lu nhun khác 4.398.850 14.552.249 330,82% 

1yi nhuiii truâc thuê 30.327.039 36.114.809 19,08% 

Lqi nhun sau thu 23.412 .125 17.020.777 -27,30% 

T l lqi nhun trã Co tcrc 12% 10% -20,00% 

- Các chi tiêu khác: Tüy theo däc dirn riêng cüa ngãnh, cUa cong ty d lam rO két qua hot 

dng kinh doanh trong hai nAm gn nht. 
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b) Các chi tiêu tài chinh chü yu: 

Chitiêu Näm2O17 Näni2018 Ghicliñ 

1. Chi tiêu v khá näng thanh toán 

+ He s6 thanh toán ngn han: 

Tài san ngn hn/Nq ngän h?n 1.03 1.04 

+ H s6 thanh toán nhanh: 

Tài san ngn han - Hang tn kho U44 0.52 

Nq ngn hn 

2. Chi tiêu v ccr ctlu vn 

+ H s Nçi/T6ng tài san 84,24 85,38 

+HsôNçiNonchOshthi 5.38 5,86 

3. Chi tiêi v náng lec hogt d$ng 

+ Vông quay hang tn kho: 

Giá v6n hang ban/Hang tn kho bInh quân 1.82 2,07 

Doanh thu thuAnITng tài san 0,93 0.98 

4. Chi tiêu v khá nàng sinh lài 

+ H s Loi nhun sau thu&Doanh thu 
thuân 

1,39 0.88 

+ He s Loi nhuân sau thufV6n chü sâ hUu 
8.29 6.00 

+ He s Lai nhuân sau thu/T6ng tài san 
1.30 0,87 

+ H s Lqi nhun tr hot dng kinh 
doanhlDoanhthuthuAn 1,54 1,12 
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5. Co cu cô doug, thay (161 v611 dAu tir cüa chü s& hUu 

a) C6 phn: T6ng s6 c6 phn va loai c6 phn dang liru hành, S6 luqng c6 phAn chuyn 

nhwyng tu do và s6 krcmg C6 phn bj hn ch chuyn nhuqng theo quy djnh pháp 1ut, Diu 1 

cong ty hay cam k& cüa ngu?ñ s& hUu. 

T6ng s6 luçrng c6 phiu dang hru hành: 9.388.682 c6 phiu 

± c6 phiu ph6 thông: 9.3 88.682 c6 phiu 

+ C6 phiu iru dài, khác: Khong 

+ c6 phMu tr do chuyn nhuqng: 9.388.682 c6 phiu 

+ c6 phiu hn ch chuyn nhircmg: Không 

Mnh giá c6 phiu: 10.000 d6ng/c6 phiu. 

b) Ca cAu c6 dông: Ca cu c6 dông phân theo các tiêu chI t 1 so hiu (c6 dông IOn, C6 

dOng nhO); c6 dông t6 chüc và C6 dông Ca nhân; c6 dông trong nuOc và C6 dong nuOc ngoài, 

c6 dông nhà nuOc và cac c6 dông khác. 

Thông tin chung v co cu C6 dông ti thai dim ch6t ngày 09-5-2018 

TT Loai hInh c6 dông 
só hxcrng 
co dong 

s6 c6 phiu 
sa hüu 

T 1 sO hctu 
(%) 

I Trong HLIO'C 952 8.542.357 90,99% 

I NhàntrOc 01 4.788.655 51,00% 

2 Hi d6ng quãn trj, Ban T6ng giám 
doc, Ban kiêm soát, Kê toán truOng. 

11 202.947 2,16% 

3 Ca nhân 923 3.550.592 37,82% 

4 T6chrc 17 163 0,002% 

II Nir&c ngoài 18 846.325 9,01% 

1 Cánhân 13 415.037 4,42% 

2 T6chirc 05 431.288 4,59% 

Tong cong 970 9.388.682 100,00% 

c) TInh hInh thay d6i v6n du tu cüa chü sO hüu: Khong 

d) Giao djch c6 phiu qu: Khong Co giao djch. 

e) Các chirng khoán khác: Khong. 
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6. Báo cáo tác dng lien quan dn môi trtrèng Va xä hi cüa cong ty 

6.1. Quán 1i5 ngu3n nguyen vt lieu: 

a) Tng lucing nguyen 4t lieu duqc sCr ding d san xut và dóng gói các san phrn và djch 

vu chmnh cüa t chCrc trong näm: Là doanh nghip cung cp djch vi Xây - Lp nên vic dánh 

giá v hrqng nguyen lieu không duqc dy dii va ci th vi tInh chit san phm mang tInh däc 

thu và theo yêu cAu ciia chii Mu tu di vâi tIng san phm. 

b) Báo cáo ti l phn tram nguyen 4t lieu duçic tâi ch duçic sü dung d san xuAt san phm 

và djch viii chInh cUa t chirc: Nguyen 4t 1iu tái ch di vài san phm Co khI chii yu là ph 

lieu, ph thai va doanh nghip khong Co co sâ d tái ch ma chii yu thanh l ban ph lieu. 

6.2. Tiêu thu náng iwong: 

a) Nang krqng tiêu thi,t trc tip và gián tip: Không xác djnh duçirc cii th& 

b) Nang luvng tit kim di.rçic thông qua các sang kin sCr di1ing näng ltrqng hiu qua: Không 

c) Các báo cáo sang kin ti& kirn näng luçing: Khong 

6.3. Tiêu thy n,thc. 

a) Ngun cung cp nuOc và krçng imâc sfr diing: Thy theo vj trI tirng cong trInh. dir an tai 

cac dja phuong Co cong trInh Xây - Lap. 

b) T5' l phn tram và thng hrng nuâc tái ch va tái sr drng: Khong xác djnh duqc. 

6.4. Tuán thu pháp lu2t v báo v môi trwãng: 

a) s6 ln bj xü pht vi phtm do khOng tuân thu luât pháp và các quy dnh ye môi trung. 

Không. 

b) Tóng s6 tin do bj xü phat vi pham do khOng tuân thu lut pháp và các quy djnh v môi 

trtthng: Không 

6.5. Chinh sách lien quan din ngw&i lao dong: 

a) S luqng lao dng, mt'rc lucing trung bInh d6i vOi ngr?i lao dng: 

S6 hrcYng lao dng bInh quân trong nãm là: 3.636 ngu?ii; Thu nhp bmnh quan 10.600.000 

dng/ngu&i/tháng. 

b) ChInh sách lao dng nhm dam bão sirc khOe, an toàn và phiic lçii ciia ngu&i lao dng: 

Dam bão diu kiin  lam vic an toàn và lành m?nh  cho ngui lao dung,  ngän ngra tai nan, 

chin thixong và bnh tat.  Dam bao sr tuân thu cac quy djnh v an toàn v sinh lao dng hin 

hành ciia Chinh phii Vit Nam và các T chirc qu6c t các nhà tài trq. 

c) Hot dng dào to ngu1i lao dng 
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- s6 gi? dào tao  trung blnh mi näm, theo nhân viên Va theo phân loai nhân viên: Do tinh 

cMt da dng các ngãnh ngh vã cong vic cüa nhiu loai nhân viên nén cong ty Co CáC huâng 

nhu dào tao tai ch a các cong trinh cUng nhu thuê djch vi dào tao tai doanh nghip và gcri di 

dào tao  chrng chi cho nhân viên. 

- Các chucing trInh phát trin k näng và hQc tap lien tc d h trçi nguai lao dng dam bão 

có vic lam và phát trin sr nghip: Giâm thiu, trong khá näng hqp l, nguyen nhân cüa các 

mM nguy him tim tang d6i vâi nguai lao dng; Cung cp các bin pháp phOng nglra và bão 

v, bao gm thay dM, thay th hoc loai trr các diu kiin hoc chit dOe hai; Dào  tao  nguai 

lao dng và có bin pháp khuyn khich phü hçip d nguai lao dOng  sr ding và tuân thu các 

thu ti1c, quy trInh v v sinh an toàn lao dOng  và thit bj bão hO lao dOng;  Lp tãi 1iu ye báo 

cáo tai nan,  bnh tt và sir c6 ngh nghip; S&p xp, t chirc vic phOng ngra khn cap, sn 

sang rng phó tai  ni lam vic. 

6.6. Báo cáo lien quan dèn trách nhim d61 vái cong  clAng cl(a phu'o'ng: 

Xác dinh va dánh giá nhUng rüi ro và tác dOng  tim tang dM vâi su an toãn cüa cOng dong 

bj ánh huâng do hoat dOng d&u tu, san xuAt, kinh doanh ci1a doanh nghip. 

Thông báo cho cOng  dng bi ânh huâng v nh&ng mM nguy him tim tang dáng k theo 

each phü hqp. Thông tin thIch hçip v khá nang và các hoat dng rng phO khân cAp, ngun 

lrc Va trách nhim irng phO phãi &rçrc cOng b cho cOng  dng bj ánh hu&ng. 

6.7. Báo cáo lien quan den hogt d5ng thj trithng v6n xanh theo hwáng dn cia UBCKNN. 

COng ty dang nghiên ciru d tim co ch thIch hqp lien quan dn thj truang v6n xanh. 

III. Báo cáo vã dánh giá cüa Ban Giám dôc (Ban Giám dc báo cáo và dánh giá v tInh 

hinh mci mt cüa cong ty) 

Báo cáo và dánh giá cüa Ban Giám d6c t6i thMu phái bao grn các nOi  dung sau: 

1. Dánh gid kIt qua hoit djng san xut kin/i doani, 

- Phân tIch tng quan v hoat dông cUa cOng ty so vOl k hoachldu tInh và các két qua hoat 

dOng san xuAt kinh doanh truOc day. Don VI tInh: Triu dng 

Chi tiéu Thuc hiên 
nàin 2017 

K hoach näm 
2018 

Thrc hiên 
nirn 2018 

So sánh (%) 

1H2018/ 
1H2017 

1H2018/ 
KH2018 

1-T6ngdoanh thu 1.715.464 1.168.000 1.947.680 113,53% 166,75% 

2-LNTHtruó'cthu 30.327 30.000 36.114 119,08% 120,38% 
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NAm 2018 vn con rt nhiu khó khAn di vài các doanh nghip trong nuâc, nhung vài 

mt dinh huàng kinh doanh dung dn và rO rang, cong ty dA chü dng vtrqt qua tr& ngai, giü 

vUng duc hiu qua hoat dng san xuAt kinh doanh, dam bâo dü cong An vic lam cüng nhu 

thu nhâp cho ngithi lao dng, c tüc cho nhà du tu dung k hoach cUng nhu thuc hiên tót 

nghia vu vài Ngan sách nhà nuàc. C%i th& nAm 2018 Tng doanh thu th%rc hin tAng so vâi 

thirc hin cüng k nArn 2017 và so vài K hotch 2018 tAng ln 1ut là: 13,53% Va 66,75%. 

Lvi nhun trtrâc thu thirc hin tAng so vOi cüng k' nArn 2017 và so vâi K hoach nAm 2018 

IAn hrqt là: 19,08% và 20,38%. Vài các nguyen nhân chü yu nhi.r sau: 

COng tác nghim thu, quy& toán, thanh toán và thu hi v6n tixang d6i tót dn dn giãm 

chi phi lAi vay: 

Chi phi 1Ai vay tr%rc tip giãm: 7,50% so vài nAm 2017 (58,96 t' so vài 63,74 ti') 

Chi phi quãn l doanh nghip giãm so vài cüng kS'  là 4,82% (chü yu do giant trIch Iüp 

di,r phOng phãi thu khO dOi so vâi cüng ks'). 

Li nhun khác tAng so vài cüng k' là 230,87% vi do giãrn các khoán chi phi khác SO 

vài cUng ks'. 

2. link hinh tài chin/i 

a) TInh hInh tài san 

Dan vj: triu dn 

Chi tiêu 
So 

cu6i nAm 
So 

dâu nAm 

Chênh lch 

Giá trj % 

A- TA! SAN NGAN HLN 1.687.463 1.522.188 165.275 9,21% 

1- Tin va các khoãn tuang duang tin 37.149 7.831 29.3 18 374,38% 

2- Các khoãn dAu tu TC ngân han 160.7 19 169.3 16 -8.597 -5,07% 

3- Các khoãn phãi thu ngAn han 644.573 471.364 173 .209 36,74% 

4- Hang tn kho 843.185 87 1.239 -28.054 -3,22% 

5- Tài san ngn han  khác 1.837 2.438 -601 -24,65% 

B- TAI SAN DA! H1N 261.934 281.194 -19.260 -6,85% 

1- Các khoãn phãi thu dài han  khác 8.517 10.156 -1.639 -16,13% 
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2-Tàisãnc6djnh 176.851 193.354 -16.503 -8,53% 

3- Tài san d dang dài hn 0 458 -458 -100% 

4- DAu Ui tãi chInh dài han 10.200 15.271 -5.07 1 -33,20% 

5-Tàisãndàihnkhác 66.365 61.955 4.411 7,12% 

TONG CQNG TA! SAN 1.949.397 1.803.382 146.015 8,09% 

- Tng tài san cuM näm so vth du tang 8,09% chü yu là do tang tài san km dng ci the: Tin 

va cac khoân tuang dircing tin tang 36,74 t' do khách hang thanh toán nçi cho cho cong ty; 

Khoàn phái thu khách hang tAng 173,21 t' dng do phát hành hóa dan tAng doanh thu; Khoãn 

tài san dài hn tang 4,41 do phân b cong ci dicing cii tang; Khoãn dAu tu tài chInh giãm do 

thoái v6n tai  cOng ty TNHH gia cong k& cu thép Toàn cu Vina-Japan 

b) TInh hInh nçi phài trâ 

Dcm vj: triu dn 

Chi tiêu 
So 

cuoi nãm 
So 

dâu nAm 

Chênh 1ch 

Giá trj 

A- N€i PHAI TRA 1.664.466 1.519.179 145.287 9,56% 

1-Nqnganhin 1.622.014 1.473.648 148.366 10,07% 

2- Na dài han 42.452 45.531 -3.079 -6,76% 

B- VON CHU so HUU 284.931 284.203 728 0,25% 

1-V6nchUsâhitu 283.818 282.334 1.484 0,52% 

TONG CQNG NGUON VON 1.949.397 1.803.382 146.015 8,09% 

- Nq phâi trã cüa Cong ty cu6i nAm tang 145,28 t dng tuong throng tAng 9,56%; do nçi ngan 

han tang 148,36 t5' dng tuong throng tang 10,07%; Ncr dài h?n  giãm 3,08 t dong tucing 

duong gi4m  6,76% và tuclng Crng vài vic vn chü so hüu tang 0,73 t dông tucing ducrng 

tang 0,25%. 

- Ca cAu nq phài ira và ngu6n v6n chü sO hUu so vOl nAm truOc cii th nAm truOc: H s ncr 

phãi trãlv6n chü sO hüu nAm 2017 là 5,34 1.n nAm nay h s ncr phài trã/vn chü sO hUu nAm 

nay là 5,84 lAn h s nay th hin chiu huOng tuang d61 xAu cüa doanh nghip. Mt khác 
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khoãn nçi phãi trã clul yu là khoán nç khách hang v mua 4t ttr diing ci thi cong 345,69 t5' 

chim 21,31% day là khoãn ttm th?i chim diing khách hang bang các hp dng tin chip vâi 

khách hang. Khoãn üng trtrâc cCia khách hang 142,76 t' dng chim 8,80% trong tng nçi 

phãi trã day cüng là yu t6 thun lqi cho vic giãm chi phi lãi vay tang lcii nh4n cho cong ty. 

Khoãn vay nçx ngn han  và nçi thuê tài chInh tai các t6 chrc tin ding 859,58 t dng chim 

5 5,99% trong tng nçi phãi trã, vâi doanh thu hoat dng SXKD näm 2018 dat  1.947,68 t' 

dng day cüng là mt chi tiêu tài chInh không duqc t6t. Tuy nhiên d giâm thiu rñi ro do 

phái phii thuc và ngun vn vay tr các Ngan hang cong ty cAn phãi tIch circ han nüa trong 

Cong tác thu hi v6n; tip tiic tIch lUy b sung them ngun v6n chü sâ hu &râi hInh thirc tIch 

lUy mOt  phAn lçii nhun d dAu tu phát trin, 4n ding trit d các ngun vn khác nhu (mg 

tniàc khách hang, phát hành them ch(rng khoán (c6 phiu ph thOng, CO phiu uu dãi,...) 

nhm dam bão an toàn và chü dng ngun v6n han cho vic n djnh và phát trin san xut 

kinh doanh cüa cong ty. 

- H s6 thanh toán nçi ngn han  (khã nang thanh toán hin hành) cüa Cong ty näm nay 1,04 lAn 

có tang han vài nAm 2017 (näm 2017 là 1,03 lAn), chi tiêu nay cho thAy m(rc d an toãn d6i 

vài hoat dông cüa cong ty tixang d6i n djnh. Hin nay các khoàn nçi cüa cong ty luôn ducic 

thanh toán dng kS' han. 

- H s6 lqi nhun sau thu trên/ vn chü s& hüu nAm 2018 là 6,00% giãm hon so vâi närn 2017 

(nàm 2017 là 8,29%). Do các nguyen nhân nhu dã giãi trinh a các phAn trén. 

- Trong näm 2018, cong ty không có các khoãn no phãi trã xAu nao. 

3. N/ifrng cal ill,, v co cáu t chic, chink sách, quãn !fl. 

- Cong ty tip tic hoàn thin co cAu t ch(rc nhu: Dào tao,  tuyn dmg, tao  ngun nhân brc dü 

d b nhim các vj trI quãn l b phn ttr t dOi  san xuAt dn các phông ban chuyên mOn 

nghip v1i tti van phong cong ty. 

- Tip ti1c duy trI, b sung hoàn thin, cp nht và nâng cAp h thng ISO d phiic vii tht cho 

quãn 1, diu hành san xuAt. 

4. KI hoqc/i p/mat triln trong twong lai 

a- Cong ty d ra các giãi pháp ci th d thrc hin các miic lieu chi yu cüng nhu thirc hin 

chin luqc phát trin trung và dài han  là: 

- Giái pháp thj trueing: Duy trI và phát huy hiu qua các thj lruO'iig truyn thng nhu: Din, xi 

mãng, dAu khI, hóa chAt, giAy,...vv. Tan ding lqi th v cci so ha tAng dA dAu tu nhu nhà 0, 
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mat bang may móc thi cong. vAn phàng lam vic các di,r an Lilama 18 dang thrc hin O khu 

virc phIa Bc d phát trin cac thj tnImg lan cn nhAm giãrn thiu chi phi, tang lçii nhun cho 

cong ty. 

- Giái pháp san phm: Kiên trI thrc hin các san phm th mtnh cua Lilarna 18, kim soát t6t 

Cong tác giao khoán nhm tap trung nâng cao näng suit và cht lucing san phAm, giãm tiêu 

hao chi phi, giá trj ham lucing chAt xãm trong san phAm ngày cang tang cao. DAy m?nh  vic 

trin khai ch tao  các san phAm xuAt khAu cho Kocks, Schade, Daniel, Redecam; tham gia lAp 

dt các là hal 300Mw, 600Mw cüa các nhà may din chy than. 

- Giãi pháp tài chInh: Tuân thu nghiêrn tüc các quy djnh pháp 1ut hin hành v quãn l tài 

chInh doanh nghip, quãn 1 dong tin mOt  each hcip 1, da dng hóa phuang an huy dung 

v6n, kim soát chat ch chi phi san xuAt, chi phi dAu tir. Ph6i hqp dng b kjp th&i tr t chCrc 

thi cong. nghim thu thu hi vn nhm rut ngAn qua trInh chu chuyn v6n, giám thiu sr phii 

thuc vão v6n vay nhm tang lçvi nhun, nghien ciru xem xét k5? 1ung diu kiin thiic tién cua 

doanh nghip cüng nhr thu cAu sCr ding v6n d dua ra các giái pháp huy dng v6n phU hçip. 

Giãi pháp dAu thAu: Luôn ton trQng các yêu can cüa khách hang, cüng C6 niêm tin virng chäc 

d6i vài khách hang thông qua vic thirc hin các thOa thun giüa Lilama 18 vài khách hang. 

T6i uu hóa các lçi th trInh d quãn l và diu hành, nhà xLthng, may moe thi& bj thi cong. 

ngu6n nhân 1irc và tim 1irc tài chInh vào qua trInh báo giá dAu thau. Duy trI m6i quan h hu 

hão vài các khách hang truyn th6ng, nAm bAt và xü 1 linh hoat chInh xác, kjp thi các thông 

tin lien quan dn cong tác báo giá dan thAu nhm dam bão hiu qua trüng thAu cao nhAt. 

Giãi pháp ngu6n nhân hrc: Lam t6t cong tác 1p k hoch ngu6n than lirc cho tirng giai doan, 

tirng dir á.n, cOng tác tuyn diing, quy hoach, dào tao,  b6 trI sir drng và ch dO dAi ng d61 vâi 

tirng chüc danh, trng nghành ngh& trng cong vic; phân ph6i thành qua lao dng phü hqp 

vâi cong sCrc dOng gop cCta mi thành viên trong qua trInh san xuAt, nham giCt chân dOi  ngü 

quãn i va san xuAt giOi hin cO d6ng thii thu hut duçic nhiu hin tài dn vâi cong ty. Bang 

phuang pháp khoán san phAm tài tn t6 san xuAt nham t6i da khâ nAng lao dng sang tao  cüa 

can bO cong nhân viên; kIch thich tinh than l vic tIch circ và nâng cao trInh dO quãn 1 và 

diu hành san xuAt cüa m9i thành viên trong doanh nghip. 

b- CAn cCr vAo k& qua dA dat  duqc trong nhng nAm vra qua, vâi thrc lrc hin CO cüa cOng ty 

két hcip vài vic xem xét và danh giá mOt  cách thn tr9ng các yu t6 thun lcii khO khan sAp 

tth. COng ty da xay dirng k hoach mOt  s6 chi tiêu chü yu trong nAm 2019 nhu sau: 
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T'l' Chitiêu Dvt Khoachnäm 2019 

1 Doanh thu Dng 1.232.750.000.000 

2 Lçii nhun trurc thu Dng 32.000.000.000 

3 Np Ngan sách Dng 60.120.000.000 

4 Du ttr XDCB & mua srn MMTB thi cong Dng 50.000.000.000 

5 Thu nhp bInh quân (dnngtrii/tháng) Dng 10.160.000 

6 T l chia c t1rc % 10%-13% 

5. Giãi lrInh cáa Ban Gidm diJc di voij kiln kilm loan: Không có. 

6. Bdo cáo ddnh giá lien quan dIn lrdch nhim vl mOi lruô'ng va xa lzi cüa cong ly: 

a. Dánh giá lien quan dn các chi tiêu môi trung (tiêu thi nuàc, nAng hxqng, phát thai...) 

b. Dánh giá lien quan dn vn d ng1xYi lao dQng: Cong ty luôn quan tam dn môi trung lam 

vic an toàn: Dánh giá an toàn lao dng djnh kS';  V quan h lao dng Hoàn thành vic trin 

khai thrc hin các yêu cu mâi theo thay d& cüa nhà nixic v lao dng: Hi nghj Ngu&i lao 

dng näm 2018; ThOa uàc lao dng tp th sCm di, b6 sung näm 2016, h th6ng thang bang 

knng mâi áp diing tCr 01/01/2018. V phüc lqi và thu nhp thuing xuyên tin hành vic xét 

nâng hxcrng nâng bc cho di ngü gián tip và thi nâng 1trng nâng btc cho ngu?i lao dng 

trrc tip theo k' hn quy djnh cüa nhâ rnxâc. 

c. Dánh giá lien quan dn trách nhim cUa doanh nghip d61 vâi cong dng dja phixcing 

IV. Dánh giá cüa Hi dng quãn ti v hoit dng cüa Cong ty 

1. Ddn!i gid cña Hôi dng quán lrj vl cdc mat hogl dng cüa Cong ty, trong do cO dan/i giá 

lien quan dIn trách nhi?m môi trwông và xâ l,i: 

Cong ty dã xay dirng dixçvc bO may diu hành san xuAt tr Ban tng giám dc dn cac t 

dOi san xuAt, phi hqp t chCrc hot dOng  mt each dng bO,  nAng dng, nhjp nhàng, linh hoat 

và hiu qua. Chü trQng giãi quy& mci vuâng mc tai  các d? an nhu ngun nhân lijc, vt tu 

may moe thit bj thi công, nguyen nhiên 4t 1iu, ngun tài chInh. Tuyt d6i không d khách 

hang, d6i tác va chCi du tu kin nghj, phan nan. Djnh k hang qu HOi  dng quãn tr du 

phi hcip vài Ban thng giám d6c t6 chüc các bui giao ban trrc tip vài các truâng phO phông 

ban cong ty, thu truông các dn vi san xut, nhm dánh giã tInh hinh san xut kinh doanh 
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trong qu, nhtng tn ti và giãi pháp khc phic. Trên ca si do d ra các mic tiêu, nhirn v 

va các giài pháp thirc hin cho k' tip theo. 

2. Ddnh giá cáa H3i dng quán trj v hogi ding cüa Ban Giám dôc cong ty: 

Ban t6ng giárn d6c th%rc hin dung chirc näng quán 1 diu hành trong mi hoat dng san 

xuAt kinh doanh eüa cong ty, thc hin nghiêm chinh các nghj quy& cüa Dai hi dng c 

dông cüng nhu cüa Hi dng quân trj. Näm 2018 thirc hin vuqt mirc mt s chi tiêu k 

hoch dä di.rçic Di hi dng thuing niên näm 2018 d ra, chAp hành t& các quy djnh v quãn 

1 tài chInh, nhân lic, vt tu may mOc thi cong cUng nhu các quy djnh khác cüa pháp 1ut. 

Dam bão cong an vic lam và thu nhp cho nguôi lao dng trong toàn cOng ty cing nhu dam 

bão duçic c tirc cho các C6 dông (c6 tlrc nãm 2018 dij kin chi trã 10% và së thanh toán cho 

các c6 dông dung th?yi htn theo quy djnh sau khi ducic Dai hOi d6ng c6 dông thu?ing niên näm 

2019 thông qua) và thrc hin t6t nghia viii vâi Ngân sách nhà nuàc. 

3. Cdc ki hogch, djnh Izu'óng cüa H3i &ng quail trj: 

Kiên trI thirc hin các m1c tiêu chin krqc cüa cong ty giai doan 2017-2021 d dixqc Di 

hi d6ng c6 dông thu?mg niên nAm 2017 và nhim k' 3 (2017-2021) và Dai hOi C6 dông 

thi.räng niên các näm 2018, 2019 thông qua. Tuân thu diing và dy dü các quy djnh pháp 1ut 

hin hãnh, thijc hin dUng chrc nAng nhim vi và quyn han  cUa  HOi  d6ng quãn tn theo diu 

1 cUa cOng ty cüng nhix thrc hin nghiêm chinh các Nghj quyt cUa dai hOi d6ng c6 dong. 

ChuAn bj t6t cong tác nhân sr, k hotch san xuAt kinh doanh và các cong tác khác cho 

näm 2019 d trInh Dti hi d6ng c6 dong thuarng niên näm 2019. Nhm djnh hi.ràng phat trin 

6n djnh, bAn vüng và lâu dài cho Cong ty. 

V. Quãn trl cong ty 

1. H3i dLng quãn Irj 

a) Thành viên va ca cAu cUa Hi d6ng quãn trj: (danh sách thành viên HOi  d6ng quãn trj, t 1 

s& huu C6 phAn cO quyn biu quy& và các chthig khoán khác do cong ty phát hành, nêu rO 

thành viên dc 1p và các thành viên khác; s6 luçxng chi.'rc danh thành viên hOi  d6ng quán trj 

do trng thành viên HOi  d6ng quàn trj cUa cong ty nm giU tai  các cOng ty khác). COng ty cO 

05 thành viên HOi  d6ng quàn trj, trong dO: 

Thành viên HOi  d6ng quãn trj chuyên trách không diu hành: 01 thânh viên là Ong Ong 

Lê Qu6c An thU tjch Hi d6ng quãn frj chuyên trách; thành viên kiêm diu hành g6m 03 

thành viên: Ong IrAn S5 Qu'nh kiêm T6ng giám d6c; Ong Cao Nguyen Soai kiêm PhO t6ng 
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giám d6c và ông Trn Qu6c Toãn kiêm K toán trtthng; thành viên quãn trj không diu hành 

gm 01 thành vién: Ong Nguyn Phirorng Anh. 

Thành viên HOi  dng quân trj dc lip:  Chua có. 

Danh sách thành viên Hi dng quãn tn và dii din S(Y h0u câ phiu niur sau: 

TT I-1ç và ten Chirc danh So CP T 1 
SH 

Ghi chi 

1 LêQucAn Chutch 2.004.874 21,352% Chuyêntrách 

Dai dienphcn v6n NN 1.971.799 21,000% 

Cánhân 33.075 0,352% 

2 TrAn S QuS'nh Thãnh viên 1.433.345 15,266% Ting giám dc 

Dqi diên phdn vtn NN 1.408.428 15,000% 

Cánhán 24.917 0,266% 

3 TrAn Qu6c Toãn Thành viên 1.446.190 15,402% K toán truàng 

Dci dinphcn vdn NN 1.408.428 15,000% 

cán/ián 37.762 0,402% 

4 Cao Nguyen Soái T'hãnh viên 23.059 0,245% Phó thng giam d6c 

5 Nguyn Phumg Anh Thành viên 4.669 0,049% Không diu hành 

b) Các tiu ban thuc HOi  dng quãn trj: Chi.ra thành 1p các tiu ban 

c) Hot dng ciia HOi  dng quãn trl:  dánh giá hot dng cüa HGi  dng quãn trj, nêu ci th S6 

ltrgng cãc cuc h9p Hi d6ng quãn trj, ni dung và k& qua cüa các cuc hQp. 

HDQT thung xuyen duy trI Cong tác giám sat hoat dng cüa Ban Tong Giám dOc Va 

các b phn quãn 1 cüa Cong ty nhm dam bão mi hoat dng cüa Cong ty duqc an toàn, tuân 

thu dUng pháp 1ut, trin khai thirc hin theo dUng nOi  dung các nghj quy& cUa Dai hi d6ng 

C6 dông và HDQT. Ngoài ra HDQT con chU trQng cong tác quãn 1 rUi ro, trin khai d6ng 

th,i viêc chun hóa các quy trInh, quy ch diu hành cUa T6ng giám d6c trong hoat dng san 

xiitit kinli doanh và các linh virc hoat dng khác cUa cOng ty. c6 gang phát hin vâ khãc phc 
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cac mt con hn ch, to dà cho phát trin bn vüng, nhm dam báo hãi hôa li Ich gicra tp 

th& nhâ nuàc, ngu?ii lao dOng,  nhà Mu Ui cUng nhu d6i tác Va khách hang. 

Näm 2018, HDQT Cong ty cia thirc hin t6t vai trO quãn 1 và giám sat toàn din cac 

rnt hott dung san xut kinh doanh cüa cong ty. HDQT cUng dua ra các djnh huàng dung 

Mn, các giãi pháp phü hçip va k:p  th&i d chi dao  hoat dng SXKD, dng thii dam bâo tmnh 

minh bach  và  t?o  diu  kiin  thun lçii d c dong, ngui lao dng Va CáC ca quan quãn 1 Co 

th thrc hin t& ducic chrc näng giám sat, kim tra kim soát, ci th: 

+ Hoàn thành, np vã cong bS thông tin dung thai han: Báo cáo tài chinh nAm 2017 d 

ducic kim toán; Báo cáo thu?mg niên näm 2017; Báo cáo tài chInh qu 1 nãm 2018; Báo cáo 

tài chInh 6 tháng Mu nàm 2018 cia duçic soát xét; Báo cáo tài chInh qu 3 näm 2018; Báo cáo 

tài chInh qu 4 näm 2018 và Báo cáo tái chInh näm 2018 cia ducic kim toán. 

+ Dà chi dio sat sao cong tác chun bj và t6 chrc thành cong Dai  hi dng c dOng thu?mg 

niên nAm 2018 vào ngày 07/4/2018. 

+ Hi dng quãn trj và Ban diu hành cong ty cia cO su ph6i hçrp chat ch trong vic quán 

1 và diu hânh hoat dng cüa cOng ty theo dung quy dlnh  cüa Pháp 1ut, ch d chInh sách 

cüa Nhà nuàc, tuân thu dung diu 1, các quy ch, quy djnh ni b cüa cong ty và barn sat nOi 

dung nghj quy& cüa Di hOi  dng c6 dông. 

+ Don d6c th?c hin k hotch SXKD näm 2018 và kt qua là cOng ty cia hoàn thành vuçYt 

k hoach mOt  s chi tiêu nhu: Doanh thu; Lqi nhun triiàc thud; thirc hin nghia viz Ngãn 

sách näm 2018 ma Dai hi dng c dông thu?ing niên näm 2018 thông qua. Tuy nhiên v chi 

tiêu: Lqi nhun sau thud không dt nhu k v9ng bâi 1 do: näm 2018 Cong ty áp ding vic 

tmnh thud thu nhp doanh nghip theo Nghj djnh 20/201 7IND-CP cüa ChInh phü "Quy djnh 

v quãn l thu di vài danh nghip có giao djch lien kt". Do do Thu thu nhp doanh 

nghip phãi np trong näm 2018 tang cao so vài cUng ks'. 

Trong nAm 2018, Hi dng quãn trj cOng ty cia tin hanh 25 phiên h9p thithng k' và theo 

vu vic (d phát hành 42 nghj quy& và 09 quyt djnh) nhm dtra ra djnh huàng phát trin 

cong ty, chi dao  vic thirc hin k hoch san xuAt kinh doanh, cOng tác Mu tix va các mt hot 

dng, quãn 1 khác cüa cong ty; trin khai các ni dung cüa Nghj quyt Di hi dng c 

dông. Vic trin khai cong tác Mu Ui mua sm tài san cüa cong ty duqc thc hin theo dung 

quy dlnh  hin hành v Mu Ui, Mu thu và trong xay dung cci ban. 
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Các nghj quy& và quy& djnh cüa HOi  d6ng quãn trj trong nArn 2018 cii th nhis sau: 

S6 Ngh quyti 
Quyt dinh 

Ngày NOi dung 

NGH!QUYET 

1 471NQ-HDQT 31/01/2018 
Phê duyt chü trwmg thi1rc hin các hçip d6ng, giao djch gifra Lilama 

18 vài các doanh nghip và ngui&i có lien quan. 

2 48/NQ-HDQT 31/01/2018 
ChAp nhn các han  mrc tin ding và han  mrc báo lAnh do Ngan hang 

cAp cho Cong ty. 

3 49/NQ-HDQT 05/02/20 18 
Thông qua T?. trinh s6 I 5/TTr-LLM 18 cüa Tang giam dc v vic Ban 

hành Quy dlnh  cüa h thng thang bang luang, phz cAp luang. 

4 SOINQ-HDQT 09/02/2018 
Phé duyét th&i gian ch6t danh sách c dông cO quyn tham dir Di hôi 

ding c6 dông thi.ring niên nArn 2018: ngày 08/3/2018. 

5 5 IINQ-HDQT 26/02/2018 Thông qua phuong an chU trtrclng b6 nhim, min nhim can b dan vi 
trrc thuc Cong ty có phAn Lilarna. 

6 521NQ-HDQT 02/03/2018 Phê duyêt k hoach Dai hi d6ng c6 dông thtrOng niên nAm 2018. 

7 541NQ-HDQT 26/03/2018 
Thông qua nôi dung tài lieu Báo cáo trinh Dai  hi d6ng C6 dong 

thtrâng niên näm 2018 và thành 1p Ban thAm tra ttr cách dai  biu. 

8 56/NQ-HDQT 26/03/2018 Phê duyêt nãng bc Iucmg d6i vài can b quán I Cong ty. 

9 66/NQ-HDQT 10/04/2018 Thông qua k hoach  t6 chCrc DHCDTN 2018 tai  PV Shipyard. 

10 671NQ-HDQT 10/04/2018 Thông qua k hoch t6 chCrc DHCDTN 2018 tai  Lilama 18.1. 

11 68fNQ-HDQT 10/04/2018 
Cu va giài thiu nhán sr, diu chinh c6 phAn ngtrri dai  din cüa Lilama 
I8tiLi1ama 18.1. 

12 7 IINQ-HDQT 19/04/2018 Phé duyt chi trá c6 tCrc nAm 2017. 

13 72/NQ-I-IDQT 09/05/2018 Ph duyt ph.rang an xây drng Qu5 tin luang, thrông nAm 2018. 

14 73/NQ-HDQT 09/05/2018 Phê duyt Quyt toán t6ng qu tin hang nàm 2017. 

15 74/NQ-I-IDQT 09/05/2018 Phê duyt chü trtrang cho Lilama 18.1 thu mt bAng tai  Long Thãnh. 

16 75/NQ-HDQT 14/05/2018 Phê duyt chU tnrang mua sAm thi& bj thi cong (H th6ng phun bi). 

17 76/NQ-HDQT 14/05/2018 Ph duyt chü truang mua sAm thit bj thi cong (B gá xoay SOT). 

18 771NQ-HDQT 24/05/2018 Phé duyêt mua sAm thit bj thi cong (H th6ng phun bi). 

19 78/NQ-HDQT 24/05/2018 Phé duyt mua sAm thit bj thi cong (B gá xoay 501). 

20 79/NQ-HDQT 24/05/2018 Thông qua Phé duyt sAp xp các dan vj thi cong trrc thuc. 

21 80/NQ-HDQT 11/06/2018 Phé duyt 1a chn Cong ty kim toán Báo cáo tài chInh näm 2018. 

Báo cáo thixO'ng niên 2018 Page 30 



Stt S6 Nghj quyt/ 
Quyt dinh 

Ngay Nç dung 

NGHIQUYET 

22 81 /NQ-HDQT 11/06/2018 Thông qua chü triiang min nhiêm can b quãn l' Lilama 18.1. 

23 821NQ-HDQT 11/06/2018 Ph duyt chü trwlng mua sm thi& bj thi cong (May ct bién). 

24 83/NQ-HDQT 20/06/2018 Phê duyt mua sm thi& bj thi cong (May ct biOn). 

25 84fNQ-HDQT 20/06/20 18 
Thông qua T& trinh so 41/TTr-TGD cüa TOng giám dOe v vic Ban 

hành Quy che moi quan hç cong tac gifta Cong doan va Tong giám doe. 

26 86/NQ-HDQT 29/06/2018 Phê duyt chü tnrang mua sAm thit bi thi cOng (02 b cAu tric). 

27 87fNQ-HDQT 06/07/2018 Phê duyt mua sAm thit bj thi cong (02 b cAu tr1c). 

28 88/NQ-HDQT 24/07/2018 Phé duyt chü trtrang mua sAm thit bj thi cOng (04 bô may han). 

29 90fNQ-HDQT 30/07/2018 Phê duyt mua sAm thit bj thi cong (04 b may han). 

30 91 INQ-HDQT 10/08/2018 Phé duyt chü truang mua sAm thi& bj thi cOng (01 may cAt Plasma). 

31 921NQ-HDQT 10/08/2018 Phé duyt chü truang mua sAm thit bj thi cong (02 b may vat mép). 

32 931NQ-HDQT 10/08/201 8 Thông qua t trinh UQ cho TOng giám dOe k ban hành các quy chO. 

33 94/NQ-HDQT 21/08/2018 Phé duyêt mua sAm thit bj thi cong (01 may cAt Plasma). 

34 951NQ-HDQT 21/08/2018 PhO duyêt mua sAm thiét bi thi cong (02 b may vat mép). 

35 961NQ-HDQT 16/10/2018 
PhO duyêt tách phOng TC-HC thành 02 phOng TO chirc nhân sr và 
phông Hành chmnh; Thông qua chü trucmg b6 nhim 02 triràng phông. 

36 97/NQ-HDQT 30/10/2018 Phé duyt chU truong mua sAm He thOng thiOt bj ph trcY t?i  Nhà may. 

.' / 98/QD-HDQT 05/11/2018 Thong qua t& trinh UQ cho Tong giam doe ky ban hanh cac quy che. 

38 99/NQ-HDQT 05/11/2018 Thông qua chü trlwng bO nhiêm CR quàn 1 Cty cO phAn Lilama 18.1. 

39 100/NQ-HDQT 14/12/20 18 
Phé duyt áp dung m(rc ltrcmg tOi thiu vming dOi vài ngu&i lao dng k 
tur 01/01/2019; Phé duyt Hi dôngthâm dnh nAm 2019. 

40 103/NQ-HDQT 14/12/2018 Thông qua Thtr ngO v vic "Thành vién HDQT là thänh vién dc Isp" 

41 1 04/NQ-HDQT 28/12/2018 PhO duyt tin An ca nAm 2018 

42 105/NQ-HDQT 28/12/20 18 Phé duyt nâng bc 1Lrmg can b quán l cüa ông NgO Quang Djnh 

II QUYET DINH NgIy Ni dung 

1 53/QD-HDQT 02/03/2018 Thành 1p Ban tO chrc Ei hi dOng cO dong thuàng niOn nAm 2018. 

2 551QD-HDQT 26/03/2018 
Thanhip Ban thm tra ttr các cO dông Dai  hi cO dông thu&ng niên 

3 57/QD-HDQT 26/3/2018 Nâng bc krcing CB quàn l' Cong ty d6i vài ông IrAn S5' Qu'nh. 

4 58/QD-HDQT 26/3/2018 Nang bc luang CB quãn I COng ty d6i vài ông Nguyn KhAc Thành. 
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Yr ChCrc vi HQ và ten 

Nguyn Phucing Anh Thành viên HDQT 1 

II QUYET DINI! Ngày Ni dung 

5 69/QD-HDQT 10/04/2018 Dièu chinh c phAn giao ông Nguyn Hong Hãi ti Lilama 18.1. 

6 70/QD-HDQT 10/04/2018 Diu chinh c6 phAn giao ông H6 VAn Toàn tai Lilama 18.1. 

7 101/QD-HDQT 14/12/2018 Phé duyt ap diving rn(rc ltrang t61 thiu vüng d61 vài ngtr&i lao dng 

8 102/QD-1-IDQT 14/12/2018 ThAnh 1p  Hôi ding thm djnh nAm 2019. 

9 106/QD-HDQT 28/12/2018 Nâng bâc hrang can bQ quán 19 cüa ông Ngô Quang Djnh 

d) Hoat dong cüa thành viên HOi  dng quân trj dOc  Ip. 

e) Danh sách các thành viên HOi  dng quân trj có chCrng chi dào tao  v quãn trj cong ty. 

2. Ban Kim souul 

a) Thành viên và ca cAu cüa Ban kim soát: (danh sách thành viên Ban kim soát, t 1 si 

hüu c6 phn có quyn biu quy& và các chimg khoán khác do cOng ty phát hành). Cong ty có 

03 thành viên Ban kim soát. Trong do 01 Truông ban hoat dng chuyên trách và 02 thành 

viên hoat dng kiêm nhim. 

Danh sách cu th nhu sau: 

TT Thành viên BKS Chrc danh S c6 ph.n T' 1 nm giu Ghi chii 

1 Ong Nguyn Van BInh Truâng ban 03 - 
2 Ong Nguyn PhU Dat TVBKS - - 
3 Ong TO Minh SGn TVBKS - - 

b) Hoat dng ciia Ban kim soát: (dánh giá hoat dng ciia Ban kim soát, nêu cu th s huyng 

cac cuc hp ciia Ban kim soát, ni dung và kt qua ciia các CUC hop). 

Hoat dung ciia Ban kim soát: Trong näm 2018 Ban kim soát t6 chirc 04 cuc hop  vài 

cac nOi  dung: Kirn tra dánh giá tInh hInh hoat dng san xut kinh doanh ciia cong ty; thAm 

djnh báo cáo tài chInh 6 tháng; Báo cáo tài chInh nAm 2018 ciia cong ty; nhn xét dánh giá 

cong tác quãn 1 diu hành ciia Hi dng quãn trj và ban t6ng giám d6c. TOm tat các kin 

nhân xét ciia Ban kim soát nAm 2018 COng ty d tuân thu nghiêm tue các van bàn, nghj 

quyEt, quy& djnh, quy ch do Hi dng quãn trj cong ty ban hành; trong näm Hi dng quãn 

trj d thirc hin dy dii các cuc hp djnh k5' và theo vi,i vic d chi dao  tInh hInh hoat dng 

ciia cong ty, thirc hin dÀy dii chrc nang  va nhim vi cUa minh trong vic diu hành doanh 
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nghip theo dUng pháp lut, diu l Cong ty và CáC nghj quy& dä ban hânh. Chi dao  vic phân 

ph6i lqi nhun nAm 2017 theo dUng nghj quyt cUa Dai hOi c6 dông. Chi dao  thrc hin k 

hoach san xuAt kinh doanh nAm 2018 dat hiu qua cao, doanh thu và thrc hin nghTa vi,i Ngân 

sách vuçlt k hoCh dA duçic dti hi Co dong thông qua. Chi do cong tác du tu mua sm tài 

san tang nAng lixc san xut cUa cong ty theo dUng quy djnh. Chi do cong b6 thông tin theo 

Lut chirng khoán vã các quy djnh hin hành dy dU và kjp thi. Trong näm 2018 Ban kim 

soát không nhn dUçYC kin nào cUa c6 dOng lien quan dn vic quãn tn và diu hãnh cOng 

ty cUa Hi dng quán trj và Ban diu hành COng ty. 

3. Cdc giao djch, lhà lao và các khodn 19! Ich cüa H3i dng quán Irj, Ban giáin dc và Thin 

kkm soar 

a) Lurng, thi.r?ing, thU lao, các khoãn lçii Ich: (L.rang, thu&ng, thU lao, CãC khoán icy1 ich khác 

và chi phi cho tirng thành viên Hôi dng quân trj, thành viên Ban kim soát, T6ng Giám dc 

Va cáC can b quãn i. Giá trj Các khoãn thU lao, lçii Ich và chi phi nay phâi duçic cOng bó chi 

ti& cho tüng nguYi, ghi rO s tin ciii th. Các khoãn lçii Ich phi 4t chat hoc các khoãn içii 

Ich chua th/khOng th lucyng hóa bang tin can duçic lit kê và giái trinh dÀy dU). 

MCrc thU lao CUa Hi dng quãn trj và Ban kim soát kiêm nhiêm nhu sau: 

Thành viên HDQT : ThU lao 3 lAn müc lucing t& thiu/tháng 

Th'inh viên BKS, Thu k: ThU lao 2 lan müc lucing t6i thiu/tháng 

Luong, thung, thU lao, các khoãn içii Ich khác và chi phi cho tirng thành viên Hi dng 

quán trj, thành viên Ban kim soát, Tng Giám d6c Va CáC can b quân 1 cii th nhu sau: 

TT Ho và ten ChUc danh Lucing ThU lao 
Tong c9ng 
thu nhp 

Ghi chU 

I Hidngquãntij 

I Lê Quc An ChU tjch 422.555.250 - 422.555.250 

2 irAn 5Qu5'nh Thành vin 408.000.000 143.280.000 55 1.280.000 

3 irAn Qu6c Toán Thành viên 360.000.000 143 .280.000 503 .280.000 

4 Cao Nguyen Soái Thành viên 360.000.000 143.280.000 503.280.000 

5 Nguyn Phuxxng Anh Thành vien 3 16.946.357 143.280.000 460.226.357 

H Ban kim soát 

I Nguyn Van BInh TB KS 292.775.000 - 292.775.000 
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2 Nguyn PhC Dat Thành viên 192.586.270 95.520.000 288.106.270 

3 To Miiih Son Thành viên - 95.520.000 95.520.000 

Ill Ban tong giám d6c 

I TrAn S QuS'nh Tng GD - - - 

2 Phan VAn Nam P t6ng GD 360.000.000 - 360.000.000 

3 Cao Nguyen Soái P tSng GD - - - 

4 Nguyn Duy Lçi P tng GD 360.000.000 - 360.000.000 

5 Trn VAn Tin P tng GD 219.393.273 - 2 19.393.273 

6 Nguyn Khc Thành P t6ng GD 361.526.250 - 361.526.250 

7 NgôQuangDinh PtngGD 328.213.638 - 328.213.638 

8 D Minh TrI P t6ng GD 360.000.000 - 360.000.000 

9 DinhiDrcTrng PtngGD 367.862.500 - 367.862.500 

b) Giao djch c phiu cüa c dông nOi  b: 

IT NgtrOi thirc hin ChCrc vu cüa 

ng.rOi nOl  b5 

S CP sâ 

hiu (Mu k 

S CP so h(tii 

cui kS' 

L do tang giãm 

(mua, ban, 

chuyn dM, 

thuâng...) S CP T lé S CP T I 

I Trn Qu6c loan 
TV HDQT/K 

toán tnrâng 
69.3 52 0,738% 37.762 0,402% Ban 

c) Hcip dng hoc giao djch vâi c6 dông nOi bO: Không 

d) Vic thrc hin các quy djnh v quãn trj cong ty: Cong ty luôn chp hành các quy djnh v 

quân trj cong ty theo quy djnh hin hành cüa Nhà ni.râc. 

VI. Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh näm 2018 d ducic kim toán bao gm: Báo cáo cüa Ban giám d&; 

Báo cáo kim toán; Bang can d6i k toán; Báo cáo kt qua hott dng kinh doanh; Báo cáo 

luu chuyn tin t; Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh theo quy djnh cüa pháp 1ut v k toán 

và kim toán. Báo cáo tài chInh nay dä &rçic däng tãi trên Website cüa cOng ty theo du?ng 

link: http://www.1ilama18.com.vn   

Báo cáo thtr&ng niên 2018 Page 34 



N LILAMA 18 
'HAPL AT 

1- ' kin cüa Kim toán: Báo cáo tãi chmnh nAm 2018 dä phán ánh trung thirc và hqp 1, trên 

các khIa cnh tr9ng yu, tInh hInh tài cUa Cong ty C6 phAn Lilama 18 ti ngày 31/12/2018, 

cüng thu k& qua hot dng kinh doanh và tInh hmnh luu chuyn tin t cho nAm tài chmnh kt 

thüc cUng ngày, phü hçip v1i chun mirc k toán, ch dO k toán doath nghip Viêt Nam và 

các quy djnh pháp 1 cO lien quan dn viêc lap và trInh bay báo cáo tài chInh. 

2- Báo cáo tài chInh d duçic Kim toán (Dmnh kern BCTC nAm 2018). 

T6NG GIAM sôc 
TRAN SY QU''NH 
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H (Thành lap tat nuc Cong hOa Xã hOt Chü nghia Viét Nam) 
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CONG TY c(5 PHAN LILAMA 18 
9 - 19 I- TCng Mâu, Quân 1 
Thành ph Ho ChI Minh, Vit Nam 

BAo cÁo CUA BAN TONG GIAM eOc 

Ban T6ng Giám dc Cong ty C phn Lilama 18 (gçi tt là "Cong ty") trInh báo cáo nay càng vUi báo cáo 
tài chInh cia Cong ty cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018. 

HI DÔNG QUAN TRI, BAN KXM SOAT vA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cCia Hi Ong Quân tn, Ban Kim soát và Ban T6ng Giãm 6c Cong ty dâ diu hành Cong ty 
trong nm và n ngày lap báo cáo nay gOm: 

i dôna 0uân tn  
Ong Lê Qu6c An 
Ong Trn S Qu'nh 
Ong Trn Qu6c Toán 
Ong Nguyn Phu'ng Anh 
Ong Cao Nguyen Soái 

Ban Kim soát 
Ong Nguyn Van BInh 
Ong To Phi Sccn 
Ong Nguyn Phii Dt 

Ban T6ng Giám d6c 
Ong Trn S9 Qu'nh 
Ong Phan Van Nam 
Ong Nguyn Duy Lqi 
Ong Trn Van Ti€n 
Ong Nguyn Khk Thành 
Ong Nô Quang Dnh 
Ong Do Minh TrI 
Ong Dinh Ditc Trçng 
Ong Cao Nguyen Soái 
Ong Trn Qu6c Toân 

ChCi tuch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Tru'&ng ban 
Thành viên 
Thành viên 

Tang Giám 16c 
Phó T6ng Giám dc 
Phó T6ng Giám c 
Phó Tang Giám c 
Phó Tang Giám dc 
PhO Tng Giám c 
Phó T6ng Giám c 
Phó Tang Giám c 
Phó Tang Giám c 
K toán trung 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám c Cong ty có trách nhim lap báo cáo tài chInh phán ánh mt câch trung thy'c và hp l' 
tlnh hlnh tài chInh cCia Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nám 2018, cüng nhu' kt qua hot ng kinh doanh Va 
tinh hInh lu'u chuyn tin t cho nám tài chmnh k€t thic crng ngày, phCi hp vói chun my'c kê toán, ch dei 
kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy nh pháp l có lien quan n vic lap và trInh bay báo cáo tài 7C 
chInh. Trong vic 1p báo cáo tài chInh nay, Ban Tang Giám c du'dc yêu cu phái: '7 

(TRc 
• Lu'a chon các chInh sách k toán thIch hdp và áp dyng các chInh sách do mt cách nht quán; \  D 
• Du'a ra các xét doán và u'Oc tInh mt cách hqp l' và then  trQng; 
• Nêu rO các nguyen t& k toán thIch hp có di!dc tuân thCi hay không, có nhCmg áp dyng sai lch tr9ng 

y&u cn dVc cong b và giái thIch trong báo cáo tài chInh hay không; 
• Lp báo cáo tài chInh trên cd s hot dng lien tyc trü' tru'ng hp không th cho rng Cong ty sê tiêp 

tyc hot dng kinh doanh; và 
• Thit k và thi.tc hiên h thong kim soát ni b mt cách hO'u hiu cho myc dIch 1p Va trinh bay báo 

cáo tài chInh hp l nhâm hn ch rti1 ro và gian Ian. 



CONG TY CO P1-IAN LILAMA 18 
9 - 19 H TCing Mu, Qun 1 
Thành ph6 Ho ChI Minh, Viêt Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (llêp theo) 

Ban Tang Giàm c Cong ty chiu trách nhm dam báo rang s6 k toán du'c ghi chép mt cách phi hcp d 
phân ánh môt cách hdp t tInh hInh tài chInh ca Cong ty ó bt k' th dim nào và dam báo rang báo cáo 
tài chInh tuân thu chun myc k toán, ch dO k toãn doanh nghip Viêt Nam và các quy dnh pháp I có 
Uên quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh. Ban Tang Giám d6c cüng chju trách nhim dam bâo 
an toàn cho tài san ccia Cong ty và thiic hin các bin pháp thIch hp d ngän chn và phát hiên các hành 
vi gian ln và sal phm khác. 

Ban Tang Giám dc xác nhân rang Cong ty dã tuân thi các yêucu nêu trên trong vic 1p báo cáo tài 
C pm 

O3OI, 
al diên cho Ba 

/ 

4 

T6ng Giám dec, 

Trn Sj Qu'inh 
Tang Giám dôc 
Ngày 11 tháng 3 nam 2019 
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Deloitte Công ty TNHH Deloitte Vit Nam 
Tang 18, Tôa nhà Times Square, 
57-69FD6ng Khài, PhtthngBn Nghé, 
Qun 1, Tp. H6 ChI Minh, Viêt Nam 
DlnthoaI:+84 283910 0751 
Fax :4-84 28 3910 0750 
www.deloltte.com/vn  

So':  35  /VN1A-HC-BC 

BAO cÁo KIE'M TOAN VtC L4P 

KInh qC(i: Các C dông 
Hi dng Quán tn, Ban Kiêm soát và Ban T6ng Giám d6c 
Cong ty C6  phn Lilama 18 

Chng tôi dà kim toán báo cáo tài chInh kern theo cia Cong ty Ct phn Lilama 18 (goi tt là "COng ty"), 
du'c lap ngày 11 tháng 3 nàm 2019, tct trang 04 ên trang 37, bao gm Bang can dôi k toán ti ngày 31 
tháng 12 nám 2018, Báo cáo k& qua hot ng kinh doanh, Báo cáo lu'u chuyn tin t cho nm tài chInh 
kt thüc ding ngày và Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh. 

Trách nhim cüa Ban T6ng Giám d5c 

Ban Tang Giám 6c Cong ty chiu trách nhim v viêc 1p và trinh bay trung thu'c và hp l' báo cáo tài chInh 
ci:ia Cong ty theo chugn mitc k toán, ch do k toán doanh nghip Vit Nam và các quy dinh pháp l cO 
lien quan dn vic lap và trmnh bay báo cáo tài chInh và chju trách nhim v kirn soát ni b ma Ban Tang 
Giám 56c xác dinh là cn thit d dam bâo viêc 1p và trInh bay báo cáo tài chInh không có sai sot tr9ng 
yu do gian ln hoàc nhm ln. 

Trách nhim cua Kigm toán viên 

Trách nhiêm cüa chüng tôi là du'a ra kin v báo cáo tài chInh dita trên kt qua cüa cuOc kigm toán. Chüng 
tôi dã tl&i hành kim toán theo các chugn mic kigm toán Vlt Nam. Các chun mçfc nay yêu cu chüng tôi 
tuân thi chugn m'c và các quy dinh v do dtc ngh nghip, lap k hoch và thy'c hin cuc kirn toán d 
dt du'c su' darn báo hqp l v vic lieu báo cáo tài chInh dia Cong ty cO cOn sal sot trcng yu hay không. 

Cong viêc kirn toán bao grn thy'c hiên các thu tyc nhrn thu thp các bang chiThg kim toán ye các s6  lieu 
và thuyêt minh trên báo cáo tài chInh. Các th tuc kigrn toán du'dc ly'a chon dia trên xét doán cua kigrn 
toán viên, bao grn dánh giá rüi ro có sai sOt trpng yu trong báo cáo tài chInh do gian ln hoc nhrn lan. 
Khl thy'c hin dánh giá các rüi ro nay, kigrn toán viên dã xern xét kim soát ni b cua COng ty lien quan 
dn viec lap và trinh bay báo cáo tài chInh trung thy'c, hqp l' nham thit kê các thu tyc kim toán phà hqp 
vOl tlnh hlnh thy'c t€, tuy nhiên không nharn muc dIch du'a ra kin ye hiu qua cua kirn soát ni b ciia 
Cong ty. COng vic kim toán cOng bao gm dánh giá tInh thIch hp cüa các chInh sách k toán du'c áp 
dyng Va tInh hqp l ccia các u'Oc tinh k toán cua Ban Tang Giám dc cOng nhu' dánh giá vic trInh bay t6ng 
th báo cáo tài chInh. 

Ching tOi tin tung rang các bang chitng kim toán ma chüng tôi dã thu thp du'c là dy dü và thich hp 
lam cd sO cho kin kim toán cüa cháng tôi. 

Y kiffn cua KIêm toán viên 

Theo ki€n cüa chung tOi, báo cáo tài chInh dã phán ánh trung thçtc Va hp l, trên các khIa cnh trçng 
yu, tlnh hlnh tài chInh ccia COng 1y tai ngày 31 tháng 12 nm 2018, cOng nhu' kt qua hot dOng kinh 
doanh và tlnh hlnh lu'u chuyn tiCn tê cho nàm tài chInh kt thiic ding ngày, phii hp vOi chun rny'c k 
toán, ch d k toán doanh nghip Viêt Nam và các quy dnh pháp l' có lien quan den viêc 1p và trinh bay 
báo cáo tài chInh. 

U 
E  1 

(j 

Trân Th Kim Khánh 
Kigm toán viên 
Giây chu'ng nhn dãng k hành nghC 
kigm toán s 0395-2018-001-1 

m d6c 
Gia's'Tig nhn dàng k' hành nghC 
kim toán s 0488-2018-001-1 
CHI NHANH CONG TV TNHH 
DELOITTE VIT NAM 
Ngày 11 tháng 3 nam 2019 
Thành pho' Ho ChI Minh, CHXHCN Viêt Nam 

Ten Deloitte du'c d,ng d chi mt hoc nhiu thành vlên cCia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
và mng Iu'ei cãc hang thành viên — m61 thành vlên là mt  t6  chic dc 1p v  mat  pháp l. 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay DeIoitte bàn cau) không cung cffp dch vy cho các khách hang. 
Vui lông xem ti website www.deloltte.com/about  dg bit them thông tin chi tit. 
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CONG TV cci PHAN LILAMA 18 MAU SO B 01-DN 
9 - 19 Ho Icing Mu, Qun 1 Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Thành ph HO ChI Minh, Viét Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 ccia Bô tài chInh 

BANG CAN DOI KTOAN 
T.i ngày 31 tháng 12 näm 2018 

TAX SAN MS s 
Thuyt 

minh S6 cui nSm 

Dcn vj: VND 

S6 dSu nSm 

A. TAX SAN NGAN HN 100 1.687.463.505.632 1.522.188.062.754 

I. Tin và các khoán tucfng thfdng tiên 110 4 37.149.060.302 7.830.797.370 

1. Ttën 111 28.078.110.545 7.830.797.370 

2. Cãc khoân tudng du'dng tin 112 9.070.949.757 

II. Dâu tutài chinh ngn hn 120 5 160.719.125.865 169.316.249.999 

1. Du tiinâm giC(dn ngày dáo hn 123 160.719.125.865 169.316.249.999 

XIX. Các khoàn phâi thu ngn hn 130 644.572.505.034 471.364.448.783 
1. Phál thu ngn han cüa khách hang 131 6 517.011.751.662 417.009.047.605 
2. Trá trifàc cho ngui ban ngan hn 132 14.803.360.075 9.0 10. 378.568 
3. Phál thu ngan han khác 136 7 182.152.650.448 96.164.946.098 
4. Di1 phông phál thu ngan han khó dôi 137 8 (69.395.257.151) (50.819.923.488) 

XV. Hang tOn kho 140 843.185.576.900 871.238.538.543 

1. Hang tOn kho 141 9 843.185.576.900 871.238. 538. 543 

V. Tài san ngn hn khác 150 1.837.237.531 2.438.028.059 
1. ChI phi trá truc ngan han 151 10 1.736.736.325 681. 38 1.572 
2. Thus và các khoàn khác phái thu 

Nhà nu'ôc 
153 11 100.50 1.206 1.756.646.487 

B. TAX SAN DAX HN 200 261.934.026.434 281.194.108.906 

X. Các khoàn phâi thu dài hn 210 8.517.101.286 10.155.536.361 
1. Phái thu dai han khác 216 7 8.5 17. 101.286 10. 155. 536.361 

XI. Tài san c6 djnh 220 176.851.442.884 193.353.931.462 

1. TàI san c dnh hCñ hinh 221 12 80.166.609.242 87.203 .235.3 13 

- Nguyen glá 222 351.978.094.286 315.731.529.875 

-GIá trjhaomànI0ykê 223 (271 .811.485.044) (228.528.294.562) 

2. Tài san ce dlnh thuê tal chinh 224 13 96.515.333.642 105.891. 196. 149 

- Nguyen gia 225 140.326.312.849 148.572.955.177 

- Giá tr/hao man luVkê 226 (43.810.979.207) (42.681.759.028) 

3. TàI san vô hlnh 227 14 169.500.000 259.500.000 
- Nguyen giá 228 450.000.000 450.000.000 
- Giá tr/hao mon ICy kO' 229 (280.500.000) (190.500.000) 

XII. Tài san d dang dài hn 240 458.486.472 
1. ChI phi xây dig Cd ban dO dang 242 458.486.472 

XV. D'âu tu'tài chmnh dài hn 250 5 10.200.000.000 15.270.818.161 
1. Du tu'vào cong ty lien doanh, lien ket 252 10.200.000.000 10.200.000.000 
2. Dau tu'góp vôn vào ddn v khác 253 18.000.000.000 25.535.475.000 
3. Di/ phcing Ou ttf tài chinh dài hn 254 (18.000.000.000) (20.464.656.839) 

V. Tài san dài hn khác 260 66.365.482.264 61.955.336.450 
1. Chi phi trá tru'Oc dài hn 261 10 66.365.482.264 61.955.336.450 

T6NG CNG TAX SAN (270=100+200) 270 1.949.397.532.066 1.803.382.171.660 

Các thuyê't minh kern theo là mct b phân hçlp thành cOa báo cáo tài chInh nay 
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Trân QU&C Toán 
Kê toán trLkng 

Nguyen Thành 
Ngu'ài Ip b 

Trân S9 Qu'vnh 
T6ng Giám d6c 
Ngày 11 tháng 3 nãm 2019 

CONG TV C PHAN LILAMA 18 MAU SO B O1-DN 
9 - 19 H TCing Mu, Qun 1 Ban hành theo Thông tu s6 200/2014111-BTC 
Thành ph6 H6 Chi Minh, Vlt Nam ngày 22 thárig 12 näm 2014 ccia Bô tài chmnh 

BANG CAN DOI K TOAN (Tip theo) 
T.i ngày 31 tháng 12 näm 2018 

NGUÔN VON 

C. NcYPHAXTRA 

Nç% ngn hn 

Ma s& 

300 

310 

Thuyêt 
minh S6cu6i nm 

Ddn vi: VND 

S6du nàm 

1.664.465.841.261 

1.622.013.969.878 

1.519.179.461.326 

1.473.648.461.270 
1. Phài trà ngLt%i bàn ngàn hn 311 15 345.692.681.580 126.602.204.107 
2. Ngijl mua trà tin trlf& ngàn hn 312 16 142.760.694.283 251.579.643.603 
3. Thus và các khoán phàl np 

Nhà nuôc 313 11 19.595.500.143 2.895.507.484 

4. Phài trà ng1(1i lao dng 314 90.377.465.691 80.694.135.054 
5. ChI phi phál ti-a ngân hn 315 17 21.879.151.991 33.308.919.942 
6. Doanh thu chub thVc hln ngân hn 318 272.727.273 
7. Phàl trà ngân hn khác 319 18 130.497.788.892 117. 504.592 .0 17 
8. Vay và nç thuê tal chinh ngàn hn 320 19 859.582.291.834 849.601.613. 367 
9. Di/phóng phái trá ngan hn 321 20 7.115.086.668 6.729.701.099 
10. Qu9 khen thung, phCic lqi 322 4.240.581.523 4.732.144.597 

IX. Nçidàihn 330 42.451.871.383 45.531.000.056 
1. Phâl trà dàl hn khác 337 18 300.000.000 300.000.000 
2. Vay và n thuê tài chinh dàl hn 338 21 34.350.618.486 38.545.424.001 
3. D/ phóng phài trà dàl hn 342 20 7.801.252.897 6.685.576.055 

D. VONCHUSàH0J 400 284.931.690.805 284.202.710.334 

V6n chO s hthi 410 22 283.818.844.805 282.333.710.334 
1. V6n gop cCia chCi sà hOti 411 93.886.820.000 93.886.820.000 

- c6 phlO'u phö thOng cO quyOn 
biu quy& 

411a 93.886.820.000 93.886.820.000 

2. Thng di.tv6n c phn 412 8.076.755.000 8.076.755.000 
3. V6n khOc cOa chü so hOti 414 9.388.682.000 9.388.682.000 
4. Qu9 du tu phOt trin 418 145.445.550.4 18 134.772.489.107 
5. Li nhuän  sau thu6 chu phân ph61 421 27.02 1.037.387 36.208.964.227 

- LçiI nhu8n  say thuO' chu phOn ph61 
lOy k0 dên cu6l näm truóc 

421a 10.000.259.992 12.796.838.489 

- Lç1/ nhun sau thué chua phOn ph51 
näm nay 

421b 17.020.777.395 23.412.125.738 

II. Ngun kinh phi và qu khác 430 1.112.846.000 1.869.000.000 
1. Ngun klnh phi 431 23 1.112.846.000 1.869.000.000 

TONG CONG  NGUÔN VON (440=300+400) 440 1.949.397.532.066 1.803.382.171.660 

7-'  

Các thuyët minh kern theo là mt b phn hçp thành cOa báo cáo tài chInh nay 
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Trân Qu&c Toán 
K toán tru'äng 

NguyenT. nh 
Ngiaii pbIgu 

9 Qu9nh 
T6ng Glám d&c 
Ngày 11 tháng 3 näm 2019 

CONG TV CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 02-DN 
9 - 19 Ho Tang Mâu, Qun 1 Ban hành theo Thông ti! s6 200/2014111-BTC 
Thành ph6 HO ChI Minh, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cCia B tài chinh 

BAO CÁO KT QUA HOT DNG KINH DOANH 
Cho näm tài chInh k& thOc ngày 31 tháng 12 näm 2018 

CH TIU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh Nám nay 

Ddn vi: VND 

Nãm tru'âc 

1. Doanh thu 01 1.917.590.088.187 1.683.094.941.101 

2. Doanh thu thun (10=01) 10 25 1.917.590.088.187 1.683.094.941.101 

3. GIã von 11 26 1.775.403.886.342 1.521.887.297.205 

4. Lç%i nhun gp (20=10-11) 20 142.186.201.845 161.207.643.896 

5. Doanh thu hot dng tàl chInh 21 28 12.205.568.863 11.477.781.300 

6. Chi phi tàl chinh 22 29 61.143.918.709 7 1.438.718.090 

- Trong do: Chi phi Iãí vay 23 58.963.378.078 63.744.987.105 

7. ChI phi quàn l doanh nghip 26 30 71.685.292.567 75.3 18.517.850 

8. LciI nhun thuân tà hot dung 
klnh doanh (30=20+(21-22)-26) 

30 21.562.559.432 25.928.189.256 

9. Thu nhâp khác 31 17.884.589.900 20.89 1.296.729 

10. Chi phi khác 32 3.332.340.199 16.492.445.986 

11. Lçi nhun khác (40=31-32) 40 31 14.552.249.701 4.398.850.743 
12. T6ng Iç1I nhuân k toán trtc 

thuê (50=30+40) 50 36.114.809.133 30.327.039.999 

13. Chi phi thud thu nhp doanh nghiêp 
hiên hành 51 32 19.094.031.738 6.914.914.261 

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

60 17.020.777.395 23.412.125.738 

\\251  

HI N 
CON 
H N'J 
EU 

E1 

Các thuy& minh kern theo là mt b phn hçip thành cUa báo cáo tài chInh nay 
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CONG TV cô PHAN LILAMA 18 
9 - 19 H TCing Mãu, Qun 1 
Thành ph Ho ChI MEnh, Viêt Nam 

MAU SO B 03-DN 
Ban hành theo Thông tu' sô 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 thâng 12 nãm 2014 cCia B tà chInh 

BAO cÁo LL%U CHUYN TIN T 
Cho n.m tài chInh kët thOc ngày 31 tháng 12 nam 2018 

Ddn vi: VND 

CHi TIU Ma s6 Näm nay Nám trttt%c 

I. LU'U CHUYN TIN TC% HOAT DONG  KINH DOANH 

1. WI nhuân trj16c thuê' 
2. Dlëu chinh cho các khoán: 
Khu hao tài san c6 dnh 
TrIch Ip dV phông 
L chênh Ich t giá hôi doài do ánh giá Ii càc khoán 
muc tiên t có g6c ngoi tê 
Lai tf hoat dng du ttt 
ChI phi al vay 

3. 141 nhun tit hot d5ng klnh doanh tru8c thay 
do! v6n Iu'u dng 
Thay dl các khoàn phâi thu 
Thay d61 hang tOn kho 
Thay di các khoán phái trâ 
Thay d61 chi phi trâ tri.tOc 
Tin Iäl vay dã trá 
Thug thu nhp doanh nghiêp dâ np 
Tiën thu khàc t(1 hot dông kinh doanh 
Tiên chi khàc cho hoat dng kinh doanh 

Lu'u chuyn tThn thuân tit ho?t  ding klnh doanh 

II. LU'U CHUYN TXN TCJ HOAT DQNG DAU TU' 
1. Tin chl d mua sam, xây di.mg tài san c dinh Va 

càc tàl san dài hn khàc 
2. Tiën thu thanh , nhung bàn tài san cô dnh và 

càc tài san dài hn khác 
3. Tiën chi cho vay và tiên g1 có k' hn tal 

ngân hang khác 
4. Tin thu hOl cho vay, bàn lal cong cy nd cCia 

&in vi khàc 
5. Tiën thu h61 dOu ti! vOn vào ddn vi khàc 
6. Tiën thu Ii cho vay, c tCrc và ii nhuân ditcic chia 

Lztu chuyn ttên thuan to' hoat dç5ng dâu hi 

ill. LU'U CHUYN TIN TC% HOAT DONG  TAX CHINH 
1. Tin thu ttdi vay 
2. Tin trá nçl gOc vay 
3. Tiên trá nd gOc thuê tài chinh 
4. C tc, lql nhun dã trâ cho c dông 

Wu chuyen tIn thun tO' ho?t  d5ng tàl chlnh 

Lu'u chuyn tlên thuân trong näm 
(50=20+30+40) 

Tin và tu'c%ng du'cfng tIn du nàm 

Anh hu'àng ciia thay di t giá h61 doàl quy i ngoi tê 

Tin và tutng dung tin cu61 näm 
(70=50+60+61) 

33 1.628.579.341.759 
34 (1.613.085.859.956) 
35 (31.719.674.686) 
36 (11.096.741.380) 

40 (27.322.934.263) 

30 20.995.825.606 

50 

60 

61 

70 

20 35.653.810.207 

01 

08 151.117.135.439 

23 (45.402.875.866) 

24 54.000.000.000 

26 5.121.384.450 
27 11.151.344.795 

02 46.444.743.593 
03 17.611.739.235 

04 789.992.372 

05 (8.807.526.972) 
06 58.963.378.078 

09 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 

21 (3.944.300.500) 

22 

(186.243.768.489) 
28.052.961.643 

125.924.769.386 
(5.465.500.567) 

(59.012.360. 135) 
(12.537.516.992) 

(6. 181.910.078) 

36.114.809.133 

29.326.701.550 

7.830.797.370 

(8.438.618) 

70.272.727 

30.327.039.999 

48.449.413.651 
22.681.114. 147 

3.263.372.871 

(10.778.168.866) 
63.744.987. 105 

157.687.758.907 
50.740.879.569 

(69.490.388.866) 
(128. 186.567.024) 

32.286.026.772 
(63.693.363.488) 
(13.142.194.173) 

83.955.000 
(10.077.537.770) 

(43.791.431.073) 

(11.121.100.574) 

5.134.736.364 

(68.316.249.999) 

64.613.333.333 

10.287.206.373 

597.925.497 

1.663.576.890.596 
(1.623.865.277.907) HA 

(31.722.312.017) 01 
(16.577.097.430) M H 

(8.587.796.758) IT 

(51.781.302.334) 

59.613.111.827 

(1.012. 123) 

Nguyn Thà 
NgttIiI. .IgU Këtoántru'ông 

TrnQu6cToân Trâ Qu'ynh 
TngGIámdc 
Ngày 11 tháng 3 nm 2019 

Các thuyê't minh kern theo là mt b3 phân hçip thành cOa báo cáo tài chInh nay 
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CONG TY CO PHAN LILAMA 18 MAU SO B 09-DN 
9 - 19 H TCing Mu, Quân 1 Ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Thành ph Ho Chi Minh, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nm 2014 ci)a B tài chInh 

THUVT MINH BAO CÁO TAI CH±NH 
ac thuy& minh nay là môt b phn hdp thành và can dWc  dQC dOng thai vái báo cáo tài chInh kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

HInh thá'c s hüu v6n 

Cong ty C6 phn Lilama 18 &J'qc chuyn i tà' doanh nghip Nhà nu'óc tln than là Cong ty Lp 
may và Xây dutig 18. Cong ty hot dng theo Giy Däng k Kinh doanh s6 4103005862 ngày 04 
tháng 01 näm 2007 và àng k' thay i ln th 8 ngày 01 tháng 7 näm 2017 do Sà K hoch và 
Du titThành ph6 HO ChI Minh cp vâi ma s6 doanh nghip là 0300390921. 

T6ng s nhân viên cia Cong ty tl ngày 31 tháng 12 näm 2018 là 3.681 ngu'àl (ti ngày 31 tháng 
12 nm 2017: 3.436 ngui). 

Ngành ngh kinh doanh và hot dng chinh 

Ngành nghê kinh doanh chInh cCia Cong ty gOm: 

- Xây dçmg cong trmnh cong nghip, cu1ng dày tài diên, trm bin tM, 1p dat may móc thit b! 
cho các cong trInh; 

- San xuât và mua bàn vt tu', dt den, que han, ô xy; phy tang, cu kln kim loi cho xây dung; 

- San xut vt llu xây dumg; 

• Gia cong. ch to, 1p dat, sura chci'a thit b! nàng, thit b chlu áp RIc  (bInh, b, bOn, du'&ng 
Ong chu áp ly'c), thit bi cd, thièt bi din, kt cu thép phi tiêu chun; giàn khoan dau khI, 
cung cap lap dat và bào trI thang may; 

- Mua, bàn vt tu' thlt bi (Cd, dln, nhiêt, lnh, vat lieu xây dytig, vt llu bão On, cách nhit) 
càc dày chuyn cong ngh; 

- Ti! vâ'n du tu' xay dimg các cOng trInh dan dung, Cong nghip, giao thông (cu, du'ng, ban 
cáng, san bay); 

- ThI nghiêm, hiu chinh h th6ng diëu khln tu' dng, klgm tra m61 han kim lol; 

- Du tu' xây dy'ng, kinh doanh h tang dO th, khu Cong nghip. B sung: Cho thuê nhà a, van 
phOng. Kinh doanh bt dng san. Kinh doanh lü' hành nl dla.  Kinh doanh cd sU lui trCi du lch: 
khách sn (không hot dông tl try so). 

Hoat dng chInh cüa Cong ty là xây dytig, gia cong1  cha to, lap dt, sCta chO'a thiêt b và cong trmnh 
Cong nghip. 

Chu k' san xut kinh doanh thônci thu'dna 

Chu k' san xuat, kinh doanh thông thu'Ong ciia Cong ty tu'dng mg theo thl gian thy'c hin viec xay \1 

mUi và sCa chi'a, tày theo tCrng dy' an, thu'ng là trong thai gian tcj' 01 den 03 näm cho vic xây N 
mOi và không qua 12 tháng cho dich  vy s1fa chO'a. 1* 

Cu trüc doanh nghip 

Cong ty C phn Lilama 18.1 ("Lilama 18.1"), cong ty lien ket, là Cong ty c6 phn du'c thành 1p 
và hot dng theo Giay chCtng nhn Sang k Doanh nghip do SO Kê hoch và Du tit Thành ph6 
HO Chi Minh cap Ian du ngày 04 tháng 9 näm 2015 v6i ma s doanh nghlp là 0313428354. 

Thuyêt minh v khá nàng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh 

S6 lieu so sánh là s6 lieu cCia báo cáo tài chInh dã du'dc kigm toán cho näm tàl chInh kt thüc ngày 
31 tháng 12 nàm 2017. 

8 



CONG TV Co PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TAX CHjNH (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

2. CG Sà LAP BAO CÁO TAX CH±N H vA NAM TAX CHIN H 

Cd sä Ip báo cáo tà chInh 

Báo cáo tài chInh kern theo du'dc trinh bay bng Ong Viêt Nam (VND"), theo nguyen tc giá gôc 
và phii hdp vi chun my'c k€ toán, ch ô k toán doanh nghlp Vit Nam và các quy dlnh pháp l 
Co lien quan d&i vic Ip và trInh bay baa cáo tài chinh. 

Báo cáo tài chInh kern theo khong nhm phán ánh tInh hlnh tài chInh, kt qua hoat ông kinh doanh 
và tInh hlnh lui chuyn tin t theo các nguyen tâc và thông l k toán u'qc ch5p nhn chung tai 
các ntMc khác ngoài Viêt Nam. 

Nãm tàl chInh 

Nàm tài chInh cCia Cong ty bat u tt ngày 01 tháng 01 và kt thic vào ngày 31 tháng 12. 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KTOAN CHU YU 

Sau ây là các chInh sách k toán chci yu du'qc Cong ty áp dung trong vic 1p báo cáo tài chInh: 

li8c tlnh k toán 

Vic Ip báo cáo tài chInh tuàn thi theo chugn my'c k toán, ch d kê toán doanh nghip Vit Nam 
và các quy !nh pháp l cO lien quan n vièc 1p và trInh bay báo cáo tài chinh yêu cu Ban T6ng 
Giárn 1c phái cO nhOng uc tinh và già d!nh  ánh huäng 1ên s6 lieu báo cáo v cong nq, tài san Va 
viêc trinh bay các khoán cong n và tài san tim tang tal ngày kt thüc niên d k toán cüng nhu' 
các s lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong su6t nrn tài chinh. Mc dj các u'& tinh k toán 
uc 1p bang tt cá sçx' hiu biêt cCia Ban Tang Giám 6c, s6 thy'c t phát sinh có th khác vi các 

u'óc tirih, giá dinh t ra. 

Cong cy tàl chInh 

GhI nhn ban 6âu 

Ta! san tài chInh: T ngày ghi nhn ban u, tài san tài chinh &tc ghi nhn theo giá g& cong các 
chi phi giao d!ch  cO lien quan try'c tip dn vic rnua sam tài san tài chInh O. Tài sari tài chinh cia 
Cong ty bao gm tiCn và các khoán tu'dng du'dng tiCn, các khoán phài thu khách hang, phài thu 
khác và các khoàn du tu' narn giü' dn ngày áo hn Va du tu' cong cy vn vào n v khác. 

Cong nç tài chInh: Ti ngày ghi nhn ban u, cong n tài chinh du'qc ghi nhn theo glá cong các 
chi phi giao djch cO lien quan try'c tip n vic phát hành cong n tài chinh dO. Cong nØ tài chInh 
cCia Cong ty bao grn các khoán phái vay và n thuê tài chinh, các khoán phái trá nguài ban và 
phài trà khác và chi phi phái trá. 

Dánh giá I?!  sau ran ghi nhn ban 6âu 

Hin ti, chua có quy dnh vC dánh giá lal cong cy tài chInh sau ghi nhân ban du. 

Tln và các khoán tu'dng dudng tin 

TiCn và các khoân tu'ng di!dng tlCn bao gm tiCn rnt tal qu9, các khoán tlCn gcsl không k'' han, có 
khà nng thanh khoàn cao, d dàng chuyn di thành tiCn và it riii ro lien quari dn vic bln dng 
giá tr!. 

Các khoán d'âu tit tài chInh 

Các khoàn dâu tif nm gill dê'n ngày dáo h?n 

Các khoãn du tu' nam giO' dn ngày dáo h?n  bao g6m các khoàn du tu' ma COng ty cO dnh và 
khà nang giü' dn ngày dáo hun. Các khoân du tu' narn giO' dn ngày dáo hn gm các khoàn tiCn 
gCil ngân hang cO k' hn vUi myc dich thu lãi hang ks'. Thu nhp li tCt các khoán tiCn gCii ngân hang 
cO k' hn duc ghi nhân trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên cd sà di! thu. 

Di! phOng phái thu khO dOl ci:ia các khoân du Ut nâm glO' dn ngày dáo hn du'qc trIch lap thea các 
quy dnh kêtoán hin hành. 

Dâu tu vào cong ty hen kêt 

Cong ty lien kt là mt cOng ty ma Cong ty cO ánh hu'Ong dáng k nhung không phái là cong ty con 
hay cong ty lien doanh ciia COng ty. Anh hu'Ong dáng k th hin quyCn tham gia vào vic du'a ra 
các quy& dnh ye chInh sách tài chinh và hot c1ng cia ben nhn du tit nhi.mg không có ánh 
hu'Ong vC mt kim soát hoc dng kim soát nhUig chinh sách nay. 

9 
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CONG TV C6 PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiN H (Tlêp theo) MAU SO B 09-DN 

Cong ty ghi nhn ban du khoàn du tu vào cong ty lien kt theo giá g&. Cong ty hch toán vào 
thu nhp trên Báo co k& qua hot dng kinh doanh khoân ducIc chia tà li nhun thun ly k ccia 
ben nhân du tu phát sinh sau ngày du tu. Các khoàn khàc ma Cong ty nhn duqc ngoài Ii nhun 
duçcc chia du'c ccl là phn thu hôi cc khoân du tu' và du'qc ghi nhân là khoàn giám trCr gia g6c 
du ti.!. 

Du tif vèo cong cy von cóa ddn vjkhác 

Du tu' VO Cong cy v6n cCia ddn v khác phàn ánh ck khoàn du tu' cong cy v6n nhitng Cong ty 
không có quyën kigm sot, dông kigm sot hoc có ánh hu'àng clang k di vOi ben du'qc du tu'. 

DII phông giám glá dâu tu' tal chInh dài han 

Các khoán du tu' vào Cong ty lien kt và du tu' vào cong cv v6n cia ddn v khäc du'qc trInh bay 
trong Bang can d61 k toán theo giã g6c trct di cäc khoàn dy' phông giàm gia du tu' (n&i có). Dy' 
phông giâm giá du tu' tài chInh dàl hn di1c trich 1p theo quy nh ti Thông tu' s 228/2009/TT-
BTC ngày 07 thãng 12 nàm 2009 ccia B Tài chInh v "Hu'ông dn ch do trich 1p và sci' dung các 
khoán dv' phOng giãm giá hang ton kho, tn that các khoân du tit tài chInh, n phái thu khó dOi và 
báo hành san phm, hang hóa, cong trinh xây Ip ti doanh nghip", Thông ti( s6 89/2013/TT-BTC 
ngày 28 tháng 6 näm 2013 cüa B Tài chinh v vic sCz di b sung Thông tu' s6 228/2009/TT-BTC 
và cac quy dlnh  k toán hin hành. 

Nc phái thu 

Nçc phài thu là s6 tin có thg thu hOi cia khách hang hoàc cäc d6i tu'dng khác. Nç% phâi thu du'qc 
trInh bay theo giä tr ghi s trCt dl các khoàn dy' phOng phái thu khó dôi. 

Dy' phOng phâi thu khó dôi du'ccc trIch 1p cho nhO'ng khoãn nç phàl thu cIa qua hn thanh toán t1t 
sáu tháng trà len, hoc các khoán nq phâi thu ma ngu'ôi nq khó có khâ nng thanh toân do b thanh 
l, phá san hay cac khó khàn tu'dng ty'. 

Hang thn kho 

Hang tOn kho du'c xác dinh trên cd sà gia thp hn giü'a giã g& và giâ tr! thun có thg thu'c hin 
du'qc. Giä g6c hang tOn kho bao gOm chi phi nguyen vt lieu try'c tip, chl phi lao dng try'c tip, 
chi phi st dyng may thi cong và chi phi san xut chung, nêu có, d có du'c hang tOn kho ô dla 
dlgm và trang thai hiên tai. GIá g6c cCia hang tOn kho du'qc xác dnh theo phu'dng pháp thy'c t dich 
danh. Già tn thun có thg thy'c hin du'qc du'c xác dlnh  bng glá ban u'Oc tinh tri( các chi phi u'Oc 
tinh d hoàn thành cong trInh cing chi phi khác phát sinh. 

Dy' phOng giàm gla hang tOn kho cCia Cong ty du'c trich 1p theo cäc quy dnh k toán hin hành. 
Theo do, Cong ty du'qc phép trich 1p dy' phOng giâm giá hang tOn kho 16i thl, hOng, kern phâ'm 
chit Va trong tri.thng hp giá g6c ccia hang tOn kho cao hdn giá tr! thun có thg thy'c hiên du'qc tl 
ngày k& thcic niên d k toán. 

TàI san c6 dlnh  hü'u hlnh và khu hao 

Tàl san c6 dlnh  hCfl hmnh du'qc trInh bay thee nguyen già trit già tr hao mOn lOy kê. 

Nguyen giã tàl san c dlnh  hInh thành do mua sam bao Om giá mua và toàn b các chi phi khác 
lien quari tru'c tip den viêc du'a tài san vào trng thai san sang sc( dyng. 06i vOl tài san c6 dnh 
hInh thành do du tu' xây dçmg cd bàn theo phu'dng thü'c giao thu hoc ty' xây dyig và san xut, 
nguyen giá là gla quyet toán cOng trInh xay dimg theo quy che quàn l du tu' và xây dçmg hin 
hành, các chi phi khác có lien quan try'c tiep và l phi tru'Oc b (neu có). Tru'&ng hp dy' an dâ hoàn 
thành và du'a vào s( dyng nhu'ng quyet toán chu'a du'qc phê duyt, nguyen giá tàl san c djnh du'qc 
ghl nhn thee giá tm tinh trên cd sO chi phi thy'c t cIa bO ra d cO du'c tài san c5 dlnh.  Nguyen 
giá tam tinh së du'c diu chinh theo giá quyêt toán khi chInh thó'c hoàn thành nghim thu. 
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Tài san c6 djnh hü'u hIrih du'c khu hao theo phu'dng pháp du'ng thâng dy'a trên thai gian hctu 
dung u'óc tInh, cy thg nhu' sau: 

S nrn 
Nhà ci, vt kiên trüc 6 - 25 
May móc, thlt bi 7 - 15 
Phu'ing tin vn tái, thit bl truyên dn 6 - 10 
Thit bj vn phông 3-8 
Tài san khác 4 - 25 

Các khoàn lãl l phát sinh khi thanh l, ban tài san là chênh lêch giü'a thu nhâp tf thanh l và giá 
tn cOn lai cüa tài san du'dc ghi nhn vào Báo cáo k& qua hot ng kinh doanh. 

Thuê tài san 

Mt khoán thuê du'qc xem là thuê tàl chInh khl phn 18n các quyên lqi và riii ro v quyën s hü.i tal 
san thi'c chuyn sang cho ngu'Oi i thuê. Tt cá các khoân thuê khác thfqc xem là thuê hot dông. 

Cong ty ghi nhn tài san thuê tài chInh là tài san cCia Cong ty theo giá tr! hp l cüa tài san thuê 
ti thai im khàl du thuê tàl san hoc theo giá tn hiên ti cüa khoán thanh toán tin thuê t6i 
thIu, nu giá tr nay tMp hdn. N phãi trá ben cho thuê tu'ng ü'ng du'qc ghi nhn trên Bang can 
dOi k toãn nhu' mt khoán nd phái trá ye thuê tài chInh. Các khoán thanh toán tiCn thuê u'c chia 
thành chi phi tàl chInh và khoàn phài trá nq gac nhâm âm báo t' l lãi sut dnh k' c dlnh  trên 
s6 dii' nØ cOn lal. Chi phi thuê tài chInh u'dc ghl nhn vào kt qua hot dng kinh doanh trong nm. 

Mt khoàn thuê u'c xem là thuê hoat ông khl ben cho thuê vn du'ccc hu'àng phn Ian các quyCn 
li và phâi chu rCil ro vC quyCn sà hfl.j tài san. Chi phi thuê hoat dng du'ccc ghi nhn vào Báo cáo 
kêt qua hoat dng klnh doanh theo phu'ng phâp dung thng trong suet thai gian thuê. Các khoàn 
tln nhn u'qc hoc phâi thu nhâm to iCu kln k k&t hp dng thuê hot 5ng ccing u'qc ghl 
nhân theo phu'dng pháp du'Ong thng trong su6t thai gian thuê. 

Cãc tài san i thuê tài chInh &tc khu hao trên thai gian hcai dung u'âc tInh tu'dng ti,t nhi.( áp dung 
vài tài san thuc sà hO'u cia Cong ty. Tuy nhiên, nu không chk chân là ben thuê sé có quyCn sà 
hO'u tài san khl ht hn hp ng thuê thI tài san thuê së thtc khâu hao theo thai gian ngân hdn 
glü'a thai hn thuê hoc thai glan sit dung hc?u Ich ciia tài san do: 

S6 nrn 
May mOc, thiêt bj 7 - 15 
Phu'dng tin vn tâi 6 - 10 

Tài san vô hlnh và khgu hao 

TaI san vô hInh th hin giá tr phn mCm may tInh du'qc trinh bay theo nguyen glá tr1t giã trj hao 
mOn lOy k. Phn mCm may tInh du'c khu hao theo phu'dng pháp du'ng thng trong thai gian 
hO'u dung u'& tinh t1( 02 dn 05 näm. 

Chi phi xây dyng cd bàn d dang 

Các tài san dang trong qua trInh xây du'ng phyc vy myc dich san xut, cho thuê, quàn trj hoc cho 
bat kS' myc dIch nào khâc du'qc ghi nhn theo giá g6c. Chi phi nay bao gm các chi phi cn thi€t d 
hInh thành tài san phà hp vài chInh sách k toán ciia Cong ty. Vic tinh khâu hao ccia các tài san 
nay ditqc áp dung gi6ng nhu' vOl các tài san khác, bt du tct khi tài san U vào trng thai sn sang 
si' dung. 

Các khoán trá tru'óc 

Chi phi tra tru'Uc bao gm các chi phi thu'c t dã phát sinh nhu'ng có lien quan dn kt qua hot 
dng san xuât kinh doanh cüa nhlCu k' k€toán. Câc khoan chi phi tra tru'Oc bao gm chi phi nâng 
cap tài san thuê, chi phi thuê dt tná tnu'Oc, chi phi ban du thuê mua tài chinh, giâ tn cOng cy, 
dung cu,  linh kln loai nhO dã xuât dng và các khoàn chi phi tna tru'Oc khác. Các chi phi nay ditqc 
vn hóa du'Oi hlnh thitc các khoan tnà tru'Oc và du'c phân b vào Báo cáo kat qua hot dng kinh 
doanh, st dyng phu'dng pháp thtUng thâng theo các quy c1nh k toán hin hành. 

Các khoàn dy phàng phài trá 

Các khoan dy' phOng phài trã du'c ghi nhn khi Cong ty có nghia u nq hiên tai do kêt qua tCt mt 
su' kiên dã xày ra, và Cong ty cO khà näng phai thanh toán nghia vu nay. Các khoàn du'  phOng du'c 
xác dlnh  trên cd sO itOc tinh cüa Ban T6ng Giam 6c ye các khoãn chi phi cn thi& d thanh toán 
nghia vu nç5 nay tl ngày kt thtk niên d k toán, 
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Ghi nhn doanh thu 

Doanh thu bàn hang 

Doanh thu ban hang du'c ghl nhân khi dông thI thOa man tat câ nm (5) diu kin sau: 

(a) Cong ty da chuyn giao phn Ion rcii ro và lqi Ich gn Iin vOi quyn sO hüu san phm hoc 
hang hóa cho nguUi mua; 

(b) Cong ty không cOn nm gia quyn quán l hang hóa nhu' ngu'i sO hüi hang hOa hoc quyn 
kim soãt hang hOa; 

(c) Doarih thu duc xác dlnh  tung d61 chic chin; 
(d) COng ty së thu du'qc M Ich kinh t t1 giao d!ch  ban hang; và 
(e) Xãc dinh dudc chi phi lien quan dan giao dch ban hang. 

Doanh thu dch vu 

Doanh thu cCia giao dich v cung cap d!ch vu duqc ghi nhn khi kt qua ccia giao dlch  do duqc xac 
djnh mt cách dng tin cay. TrifOng hqp giao dch v cung cap dlch  vy lien quan dn nhiu nàm thl 
doanh thu du'qc ghi nhn trong näm thea kt qua phân Cong VI dã hoàn thành tai ngày kêt thüc 
niên d k toán ciia näm do. Kêt qua ca giao dich cung cap dlch  vy di!csc xäc dinh khi thóa man 
tat cá b6n (4) diu kin sau: 

(a) Doanh thu duc xác dlnh  tudng d6i chk chân; 
(b) CO khà näng thu du'qc II Ich kinh t tt giao dch cung cap dlch  vy do; 
(c) Xác d!nh  dudc phn cong vic dã hoàn thành ti ngày kt thüc niên d k toán; Va 
(d) Xác dlnh  du'c chi phi phát slnh cho giao dch và chi phi d hoàn thành giao dch cung thp dch 

vy dO. 

Doanh thu tCt hp dng xây dimg cia Cong ty du'cic ghl nhn thea chInh sách k toán ciia Cong ty 
v hqp dng xây dyg (xem chi tiat dui dày). 

LàI tiên giil du'qc ghi nhn trên cd sO dn tIch, dutic xác dnh trên sO di! các tài khoán tin giil Va 
Iãi suat áp dyng. 

LãI tCt các khoàn dau ti! duqc ghi nhn khi Cong ty cO quyên nhn khoán lài. 

Hçip dOng xây dtng 

Hp dông xây dimg quy dinh nhà thu du'dc thanh toán thea giá tr! khOi Iuqng thi!c hin. Khi kt 
qua thy'c hin hp dng xây dlffig du'dc xác dinh mt cách dãng tin cay và du'c khâch hang xác 
nhn, doanh thu và chi phi lien quari dan hp dng du'c ghi nhâri ti.tdng cmg vOl phn cong vic dã 
hoàn thành duc khách hang xác nhn trong näm và du'c phàn ãnh trên hóa ddn da lip. 

Khi kat qua thu'c hin hp dng xây dytig khOng th u'Oc tinh ducfc mt cách dáng tin cy thI doanh 
thu chi duccc ghi nhn tu'dng du'ng vOl chi phi cOa hp dông dà phát sinh ma vic du'qc hoàn trà là 
titdng dOi chk chn; và chi phi cCia hp dng chi duqc ghi nhn là chi phi trong nm khi các chi phi 
nay da Phat sinh. 

NgoI t 

Các nghiêp vu phát sinh bang ngoi tê du'dc chuyn d6i thea t' giá ti ngày phát sinh nghiêp vy. 
SO di! các khoàn myc tin t cO gOc ngoi t tai ngày kat thk niên d k toán duc chuyn di thea 
t' glá ti ngày nay. Chènh loch  t giä phãt sinh du'qc hch toán vào Baa cáo kêt qua hot dng kinh 
doanh. 

Chi phi di vay 

Chi phi di vay duc ghl nhn vào baa cáo kat qua hot dng kinh doanh trang nàm khi phát sinh. 

Thuê 

Thua thu nhp daanh nghip thg hin tang giá tn cüa sO thua phâi trà hiên ti và sO thua haãn lai. 

SO thua phái trà hin ti duqc tinih diia trén thu nhp tinh thua trang nám. Thu nhp tInh thua khác 
vOl li nhun tru'Oc thua duc trInh bay trên Baa cáo kêt qua hot dng kinh daanh vi thu nhp chju 
thua khOng bao gm các khoàn thu nhp hay chi phi tinh thua hoc du'qc khau tnit trong các nàm 
khác (baa gôm cà l mang sang, nau có) và ngoài ra không bao gm các chi tieu không tInh thua 
hac không dudc khau trü'. 
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Giá g5c Dy' phOng 
VND VND 

Giá g&c Dy' phOng 
VND VND 

COng ty C phn Lilama 18.1 10.200.000.000 10.200.000.000 

 

10.200.000.000 10.200.000.000 

  

CONG TV C PHAN LILAMA 18 
THUYET MINH BAO CÁO TAT CH±NH (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

Thuê thu nhp hoàn Iai u'qc tmnh trên các khoân chênh Ich gi'a gia tr ghi s và c s% tInh thug 
thu nhp cta các khoán muc tài san hoc cong n trên baa cáo tài chinh và u'c ghi nhn thea 
phu'dng pháp bang can dôi kë toán. Thu thu nhp hoãn lai phâi trá phái &ic ghi nhn cho tt cá 
các khoán chênh lch tm thai con tài san thug thu nhp hoãn li chi du'c%c ghi nhn khi chk chn 
có di Iqi nhun tinh thud trong tu'ng tal 5ê khgu trit các khoán chênh loch  tm thai. 

Thu thu nhp hoãn li du'c xác nh theo thud suit dv' tInh sè áp dung cho nàm tài san du'c thu 
hi hay n phái trâ du'qc thanh toán. Thug thu nhp hoan li u'qc ghi nhn vào Baa cáo kt qua 
hot dng kinh doanh và chi ghi vào vn chü sà hO'u khi khoán thug do có lien quan dn cäc khoán 
muc du'c ght thng vào v6n cht sà hOti. 

Tat san thud thu nhâp hoàn li và nq thug thu nhp hoãn Ii phái trá du'qc bà trct khi Cong ty có 
quyën hp phap d bci tri' giü'a tat san thuê thu nhp hin hành vai thud thu nhâp hin hành phái 
np và khi các tài san thu thu nhâp hon Iai và nq thud thu nhp hoân Iai phái trâ lien quan ti 
thu thu nhp doanh nghiêp du'qc quàn I' bài cing mt cd quan thud và Cong ty có dv' dlnh  thanh 
toãn thug thu nhp hin hành trên cd s& thun. 

Vic xác dlnh  thuê thu nhp cCia Cong ty can cct vào các quy dnh hIn hành v thug. Tuy nhiên, 
nhci'ng quy dinh nay thay di thea timg thai k' và vic xác dlnh  sau ccing v thud thu nhp doanh 
nghip tCiy thuc vào kt qua kigm tra cüa c quan thu cO thgm quyên. 

Các bat thug khác du'dc áp dung theo các lut thud hin hành tal Vit Nam. 

4. TIN vA CAC KHOAN TL%aNG DL1NG TIN 

S cu6i nàm S6 dunm 
VND VND 

Tin mt 
Tin gcil ngân hang không k" hn 
Các khoán tu'dng duing tin 

81.607.959 
27.996.502.586 
9.070.949.757 

 

24. 514. 150 
7.806.283.220 

    

37.149.060.302 7.830.797.370 a 

Cãc khoán tu'dng du'ng tin phán ánh giá tn các 
Ngoai thu'dng Vit Nam — Chi nhánh Thành ph6 H 
suât 4,5% mt nam. 

5. DAU TLf TAX CHIN H 

Dâu tu' nm giü' dên ngày dáo hn 

S cui nàm 

khoán tiên gui có k' hn ti Ngân hang TMCP 
ChI Minh vi thai hn không qua 3 tháng vOi tat 

Gla gc Giá tn hc%p ly Gia gc Giá tn hqp l' 
VND VND VND VND 

Tiën gui có k' hn 160.719.125.865 160.719.125.865 169.3 16.249.999 169.316.249.999 

Ou tu' nm gifl' dn ngày dáo hn bao gôm các khoán tiên gui có k' hn 6 tháng và 12 tháng ti 
các ngân hang thu'dng mi và các t6 chu'c tin dyng trong nu'óc hu'ang bat suät tCt 5,1% dn 6,6% 
mt näm (ti 31 tháng 12 nam 2017: 4,8% dn 6,5% mt näm). Ti thai dim kt thic näm tat 
chinh, các khoán tin gui nêu trên cO thai gian dáo hn du'Oi 12 tháng. 

Nhu' trinh bay ti Thuyt mtnh s6 19, ti ngày 31 tháng 12 nam 2018, tang các khoán tin gui cO 
k' hn cO giá tr! 160 t' dng (ti ngày 31 tháng 12 näm 2017: 158 ti;' dông) dâ du'c dCing lam tat 
san th chap d dam baa cho cäc khoan vay ngn hn ti các ngân hang. 

Du tut vào cong ty lien kt 

S6 cu61 nám S6 dâu nám 
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Thông tin chi tlt ye cong ty lien kt cüa COng ty ti ngày 31 tháng 12 nàm 2018 nhu' sau: 

Hot dng Giy ChtThg nhn Ty l phn sà hü'u và 
Ten cong ty chlnh däng ky Doanh nghip quyn biu quyt nm giü' 

S6 cu61 näm S6 du näm 

Cong tY CO
Xây lap 

phen Lilama 18.1 

S6 0313428354 do Si K 
hoch và Du tuThành phO 
H Chi Minh cap ln du 
ngày 22 thâng 12 näm 2017 

40,96% 40,96% 

TInh hInh gOp vOn và t' I sO hOu ccia Cong ty V0 

Cong ty C6 phn Litama 18.1 

Cong ty lien kt ti ngày kt thüc nm tài chInh: 

$6 cu6l nàm S6 du näm 
VND VND 

VOn diCu l 24.900.000.000 24.900.000.000 
Trong dO: 

- VOn sO hOti bOi Cong ty 10.200.000.000 10.200.000.000 
- VOn sO hCfli bOi c6 dông khác 14.700.000.000 14.700.000.000 
Ty l s hüu cua C8ng ty 40,96% 40,96% 

Dâu tu' gop v6n vào ddn v khác 
S6 cu&i nãm S6 du näm 

Giá g6c Giá tn dy' phOng Giá gOc GIá trj dy phOng 
VND VND VND VND 

Cong ty TNHH Xët cu Toàn 
cu Vina - Japan 
Cong ty C6 phn Chato 
Giàn khoan Du khl 

7.535.475.000 2.464.656.839 

18.000.000.000 18.000.000.000 18.000.000.000 18.000.000.000 

  

18.000.000.000 18.000.000.000 25.535.475.000 20.464.656.839 

Cong ty chu'a dãnh giá glá tr$ hp I cCia cãc khoOn du tu' tàl chInh tl ngày kt thüc niên d 
toän do các quy dnh hln hành chLta cO hu'Ong dn cy th ye vlc xäc dlnh  giá tn hp l' cta các 
khoân du tu'tàl chInh. 

6. PHAI THU NGAN HN CUA KHACH HANG 

$6 cu61 nám S6 du nàm 
VND VND 

a) Phài thu ngn hn cüa khách hang 365.399.552.800 219.345.376.424 
- Cong ty Kocks Krane Gmbh 
- Cong ty C phn Xi mãng Dng Lam 
- Cong ty TNHH Jurong Engineering Ltd. 
- Lien doanh Vit - Nga Vletsovpertro 
- COng ty TNHH Kamadhenu Ventures Ltd. 

269.109.027 
16.119.394.052 
32.622.385.513 
42.266.455.401 
28.845.370.306 

41.695.125.196 
26.602.894.790 
22.868.010.161 
7.017.181.876 

28.241.018. 144 

II NH 
öNG 

iHHlM 

1011 
- Cong ty TNHH MW Ton HOa phát 44.861.604.413 7.719.091.799 'El N. 
- Cong ty TNHH Danlell 25.120.206.408 1.952.689.455 

HI - Cong ty C phn Thép HOa Phát Dung Quat 80.144.637.881 
- Các khoán phál thu khách hang khác 

b) Phâi thu khách hang là ben lien quan 
(Thuyêt minh s6 35) 

95.150.389.799 

151.612.198.862 

83.249.365.003 

197.663.671.181 

517.011.751.662 417.009.047.605 
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CONG TY Cd PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TAX CHfNH (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

7. PHAITHUKHAC 

S cu61 nãm S6 du nãm 
VND VND 

a) Ngn hn 182.152.650.448 96.164.946.098 
- Thu& giá tr gia tang tài san thuê tài chInh 5.091.267.882 5.694.826.403 
- Phál thu Cong ty TNHH Dlch  vu và Du tu' 

Hong Phát (*) 
4. 171. 174.000 4. 171. 174.000 

- Phàl thu Iâi tién gCil 2.628.032.308 2.955.313.016 
- Phái thu Dôi cong trinh (**) 162.379.853.654 78.229.433.597 
- K cuc, k qu9 1.816.819.268 948.695.000 
- Tm mg cho nhân viên 546.176.497 1.006.708.360 
- Phái thu khác 5.519.326.839 3. 158.795.722 

b) DàI hn 8.517.101.286 10.155.536.361 
- K' cuc, k qu9 8.517.101.286 10.155.536.361 

190.669.751.734 106.320.482.459 

(*) Phãl thu Cong ty TNHH Dch vy và Du tu' Hang Phàt thg hin khoàn v6n gOp u tu' vào dy' an 
Nhà may ThCiy ien Oak Mek II nhutg không thy'c hn. Khoàn phài thu nay dn nay vn chu'a thu 
hI du'qc. Cong ty ã lap dy' phOng cho khoân phài thu nay theo cäc quy dnh hin hành (xem 
Thuyt minh s6 8). 

(**) S6 dir phài thu Oi cong trinh là s6 dir lien quan n hqp ng khoán cho các Di cOng trinh 
thy'c hin dy' an ma chu'a du'qc quyêt tothn ti ngày 31 tháng 12 nàm 2018. S dir nay së u'qc 
quyt toàn vâi cong nq phài trO (xem Thuyêt minh 18) gici'a Cong ty và cãc OI Cong trInh khi cãc 
dy'án hoàn thành. 

1' 

TE 
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CONG TY cö PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo) 

8. DI$ PHÔNG PHAI THU NGAN HAN KHÔ DÔI 

MAU SO B 09-DN 

Giá g&c 
VND 

Tang giá tn cüa các khoán phâi thu qua han thanh toán 

Giá tn có thg Giá tn có thg 

thu hi Di/ phàng Giá g6c thu hói 
VND VND VND VND 

hoàc chua qua han nhung khó có khâ nãng thu hi 

Du! phàng 
VND 

- Phái thu ngn han ctia khách hang 85.419.923.500 24.509.359.701 60.910.563.799 52.712.686.068 10.397.875.932 42.314.810.136 

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

- Phài thu ngn han khác 4.660.102.645 - 4.660.102.645 4.660.102.645 4.660.102.645 

- Tm thig 3.174.563.754 3.174.563.754 3.194.983.754 3.194.983.754 

93.904.616.852 24.509.359.701 69.395.257.151 61.217.799.420 10.397.875.932 50.819.923.488 

S6 du nàm S6 cu6i näm 
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CONG TY C PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TAX CHfNH (Tip theo) MAU SO B 09-DN 

9. HANGTÔNKHO 

S6 cuI nm S6 dâu näm 
GIá gc 

VND 
Dy phông Gá gc Di/ phông 

VND VND VND 

Hang mua dang di du'&ng 8.890.475.299 788.205.828 
Nguyen iiu, vat lieu 14.815.204.495 23.259.262.947 
Cong cy, dung cy 912.660.685 531.877.685 
Chi phi san xuât, klnh doanh 
dà dang 818.567.236.421 846.659.192.083 

843.185.576.900 _871.238.538.543  

Chi tiêt chi phi san xut, kinh doanh dä dang theo dii an ti ngày 31 tháng 12 nm 2018 và 31 
thâng 12 näm 2017 nhusau: 

$6 cu61 nãm $6 du nàm 
VND VND 

Nhà may Nhiêt diên Song Hu 1 249.860.861.902 218.279.952.558 

Nhà may nhit din Duyên Hal 3 91.679.473.439 134.568.801.276 
Nhà may Nhit din VTnh Tan 4 134.712.810.326 140.528.330.179 

Nhà may bt giây VNT19 98.331.004.880 81.760.492.652 
Nhà may Lçc du Nghi Sdn 2.879.404.749 45.954.111.550 

Nhà méy Nhit diên Thai Blnh II 19.805.067.061 40.247.818.828 

Càc dy' an khác 221.298.614.064 185.319.685.040 

818.567.236.421 846.659.192.083 

10.  CHI PHi TRA TRU'àC 

S6 cu6i nâm S6 du nãm 
VND VND 

a) Ngn hn 1.736.736.325 681.381.572 
- Cong cy, dyng cy xut dcing 535.171.818 403.396.089 

- Chi phi thuê mua tài chinh 161.045.776 274.000.000 
- Chi phi bào Iânh ngân hang 1.040.518.731 3.985.483 

b) Dài hn 66.365.482.264 61.955.336.450 
- Tiën thuê dat trâ tru'c (*) 22.220.607.900 22.766.283.844 
- Cong CU, dyng cy xuat diing 33.992.809.870 20.681.771.408 
- CãC khoàn khác 10. 152.064.494 18.507.281.198 
+ Chi phi Ian tri 8.305.857.775 15.978.999.988 
+ Chi phi bào /anh ngân hang 1.460.248.436 1.715.911.875 
+ Chi phi tu' yEn và cEp cht'Ing chi ASME 348.158.283 812.369.335 
+ Chi phi cung cEp không gian may ch 37.800.000 

68.102.218.589 62.636.718.022 

(*) Tin thuê dat trá tru'& th hin cac quyn sct dung dat ti: 

- ThCta dt s 78 tal Dung s 9, Khu ph 4, Nguyn Vn Ba, PhiRcng BInh Th9, Quân Thc DItC, 
Thành ph H ChI Minh vUi diên tIch 1.426,8 m2  cho myc dIch xây dçmg nhà lam ViC. Thai hn 
thuê dUqC tInh tCi' khi hal ben k biên bàn bàn giao mt bang dn hat ngày 31 thâng 10 nm 2062. 

- ThCta dat s 398 và 420 ti Xã An Din, Thi xâ Bn Cat, Tinh BInh Du'dng vi din tIch 12.150,3 
m2  và 10.212,7 m2  cho muc dIch phuc vy hoat dông san xuat kinh doanh. Thai han thuê du'qc tInh 
t11 khi hal ben k' biên bàn bàn giao mt bang d€n hat ngày 23 tháng 6 nm 2053. 

-Thcta dat s6 98, 51, 54, 61 và 99 tal Xâ An Din, Th xã Bn Cat, Tinh BInh Ditdng vol din tIch 
68.191,2 m2  cho myc dIch xây dy'ng cong trInh cong nghiêp. Thai han thuê dUC tInh tct khi hal ben 
k biên bàn bàn giao mt bang dn h&t ngày 23 tháng 6 nàm 2053. 
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CONG TY C PHAN LILAMA 18 
THUYET MINH BAO cÁo TAX CHIN H (Ti6p thea) MAU SO B 09-DN 

11. THUVA CAC KHOAN KHAC PHA! THU/PHAX NP NHA NUàC 

56 du näm 
S6 phâi np 

trong näm 
S6 dã thyc np 

tronq näm S6 cu6i nàm 

a. Các khoàn phâi thu 
Thu6 giâ tr gia tang 

VND 

3 14.394.741 

VND VND 

(216.505.762) 

VND 

97.888.979 
Thu6 thu nhâp doanh nghip 1.442. 25 1.746 (1.439.639.519) 2.612.227 

1.756.646.487 (1.656.145.281) 100.501.206 

b. Các khoân phál np 
Thu6 giá tn gia tang 2.648.797.486 73.059.819.192 62.277.313.151 13.431.303.527 
Thug xuât, nhâp khu - 1.493.116.905 1.493.116.905 
Thug thu nhâp doanh nghip - 19.094.031.738 13.977.063.830 5.116.967.908 
Thug thu nhâp c nhân 246.709.998 8.661.362.119 8.052.461.585 855.610.532 
Thuë mon bài - 4.000.000 4.000.000 - 
Tin thuê dt 108.504.928 108.504.928 
Thu6nhàt 21.991.919 21.991.919 - 
Các loai thug khâc 2.673.416.624 2.481.798.448 191.618.176 
Các khoàn phái nôp khác 88.359.852 88.359.852 - 

2.895.507.484 105.204.603.277 88.504.610.618 19.595.500.143 
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CONG TV Co PHAN LILAMA 18 
THUVT MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

12. TAI SAN CO D!NH  HUU HINH ("TSCD") 

Nha cáa, 
vat ki€n trác 

May móc, 
thit bi 

Phudng tin vn tái, 
thit bi truyn dn 

Thit b 
van phànq Tài san khác T6ng 

NGUYEN GIA 
VN D VND VND VN D VND VND 

S6 du nàm 51.125.739.387 211.034.947.750 34.777.437.420 3.028.719.648 15.764.685.670 3 15.731.529.875 
Tang trong nàm 5.322.927.340 46.430.000 155.638.500 5.524.995.840 

Mua lal TSCD thuê tài 
chInh 

116. 117.330 29.578.000 145.695.330 

Chuyn tCttài san thuê 
tài chInh 

24.807.220.736 7.902.414.292 32.709.635.028 

Thanh li', nhung bàn (1.371.287.308) (450.000.000) (1.821.287.308) 

Giám khác (312.474.479) (312.474.479) 

S6 cu6i nãm 51.125.739.387 239.909.925.848 42.259.429.712 3.075.149.648 15.607.849.691 351.978.094.286 

GIA TR HAO MON LUY K 
S6 ciu nàm 27.879.589.170 156.831.934.663 30.514.650.150 2.615.806.327 10.686.314.252 228.528.294.562 
Khu hao trong nàm 3.799.560.368 19.014.897.761 2.655.089.578 285.955.738 1.566.411.837 27.321.915.282 
Chuyn tCttài san thuê 
tài chInh 

13.146.625.837 4.756.982.295 17.903.608.132 

Thanh l, nhutlng bàn (1.371.287.308) (450.000.000) (1.821.287.308) 
Glãm khàc (121.045.624) (121.045.624) 
S6 cu6i nám 31.679.149.538 187.622.170.953 37.476.722.023 2.901.762.065 12.131.680.465 271.811.485.044 

GIA TRI CON LA! 
Ti ngày du nam 23.246.150.217 54.203.013.087 4.262.787.270 412.913.321 _5.078.371.418 87.203.235.313 

Ti ngày cu6i nàm 19.446.589.849 52.287.754.895 4.782.707.689 173.387.583 3.476.169.226 80.166.609.242 

Nguyen già cCia tài san cô dinh hü'u hinh dã khu hao h& nhuig vn can scr dyng cCia Cong ty ti ngày 31 thàng 12 nàm 2018 là 124.967.976.810 dng (tal ngày 31 
tháng 12 nàm 2017: 83.207.523.765 dông). 

Nhu' trinh bay tai Thuyêt minh s 19, Cong ty dã th chap nhà xttàng, vat ki&i trüc và may móc, thi& bu vol giá tr con lal ti ngày 31 thàng 12 näm 2018 là 
10.806.584.510 dông (tal ngày 31 thàng 12 näm 2017: 14.319.767.957 dng) d dam báo cho các khoàn tiën vay ngân hang ngân hn. 

Nhu' trinh bay tal Thuyêt minh s6 21, Cong ty da the chap nhà xuOng, vat klan trüc và may móc, thi&t bi vOl giá tn cOn l tai ngày 31 tháng 12 näm 2018 là 
1.924.091.239 dông (tai ngày 31 tháng 12 nàm 2017: 3.849.929.677 ciông) dê dam bào cho càc khoán tiën vay ngân hang dài han. 
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CONG TY Ca PHAN LILAMA 18 
THtJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

13.  TAI SAN CO DTNH  THUE TAI CHIN 

NGUYN GIA 

H 

May móc, 
thiêtbi 

Phudng tin 
vântai T6ng 

VND VND VND 

S6 d3u nm 132 .394.458. 6 15 16.178.496.562 148.572.955.177 
Thng thuê tài chInh trong nm 24.462.992.700 - 24.462.992.700 

Chuyn sang tài san c6 dinh 
h0u hlnh 

(24.807.220. 736) (7.902.414.292) (32.709.635.028) 

So cuô'i nàm 132.050.230.579 8.276.082.270 140.326.312.849 

GIA TR HAO MON LUY K 

S6 d3u nm 37. 194 .923. 854 5.486.835.174 42.681.759. 028 

Khu hao trong nm 16 .600. 230.933 2.432. 597. 378 19.032.828.311 
Chuyn sang tài san c6 dinh 
hu hInh 

(13.146.625.837) (4.756.982. 295) (17.903.608.132) 

So' cuô'i nàm 40.648.528.950 3.162.450.257 43.810.979.207 

GIA TRI CON LAI 

Ti ngày dâu nàm 95.199.534.761 10.691.661.388 105.891.196.149 

Ti ngày cuO'i nàm 91.401.701.629 5.113.632.013 96.515.333.642 

14.  TAISANVOHINH 

Phân mêm 

may tInh 

VND 

NGUYEN GIA 
SO du'Thu nm và sO di.! cu61 nm 450.000.000 

GIA TRI HAO MON LUY KE 
SO d3u nm 

Khu hao trong nm 

SO' cuô'i nãm 

190. 500. 000 

90. 000. 000 

280.500.000 

  

GIA TRI CON LAI -  
Tai ngày dâu nàm 259.500.000 

  

Tai ngày cuO'i nàm 169.500.000 
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CONG TY cO PHAN LILAMA 18 
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH (Tiê'p theo) MAU SO B 09-DN 

15. PHAI TRA NGLfOI BAN NGAN HAN 

S& cu6i näm S6 dâu nãm 

VND VND 

a) Các khoán phâi trá ngiri ban 
ngàn han 

Cong ty TNHH Nht Trung Vinh 

Cong ty )ST International Thailand 
Cong ty TNHH Thép IPC Sài Gôn 
Cong ty C6 phn Giâi pháp k9 thut cong 
ngh Vit (SOTEC) 

Hyosung GoodSprings, Inc 

Cc khoán phâi trâ nhà cung cp khác 

b) Phâi trâ các ben lien quan 
(Thuyêt minh s6 35) 

295.069.953.921 

2.806.239.480 
948.415.870 

57.818.649. 136 

19.969.502.700 

20.461.481.377 

193.065.665.358 

50.622.727.659 

93.352.642.871 

464.271.610 
1.150.953.386 

4.541.093.070 

87.196.324.805 

33.249.561.236 

345.692.681.580 126.602.204.107 

Tai ngày 31 thãng 12 näm 2018 và ngày 31 thng 12 nm 2017, Cong ty cO d khà näng thanh 
toãn cc khoân phâi trá khi n hn. 

16. NGU'YI MUA TRA TIEN TRL%ÔC NGAN HLN 

a) Khách hang trâ tin trItc ngàn hn 

S6 cu6i nàm S6 du nãm 
VND 

94.296.459.048 
VND 

165.330.272.045 

- Cong ty John Zing 2.813.184.596 924.907.147 
- Cong ty TNHH Danieli Vit Nam 1.583.121.678 36.131.420.614 
- Cong ty Schade Lagertecnik 624.950.239 2.424.740.708 
- Cong ty Kocks Ardelt Gmbh 30.918.989.643 25.448.457.937 
- Cong ty C phn Bt giây VNT 19 - 74.692.727.273 
- Cong ty TNHH Hái Linh 19.511.024.717 - 
- Juwi Renewable Energies 14.457.367.969 
- Khách hang trâ tiën tru'âc ngân han khác 24.387.820.206 25.708.018.366 

b) Khách hang là các ben lien quan 
tra tuen truóc (Thuyet minh so 35) 

48.464.235.235 86.249.371.558 

142.760.694.283 251.579.643.603 
p 

17. CHI PHI PHA! TRA NGAN HAN 

S6 cu6i nám S6 du nàm 
VND VND 

Chi phi tin an ca 12.961.379.000 12.563.024.352 
Chi phi al vay vn luti dOng 1.067.675.708 1.028.221.997 7' 
Chi phi cOng trinh xây dytig 7.735.097.283 19.717.673.593 
Chi phi khac 115.000.000 - IRAl 

21.879.151.991 33.308.919.942 

21 



CONG TY Ca PHAN LILAMA 18 
THUYET MINH BAO CÁO TAT CHIN H (Tiêp theo) MAU SO B 09-DN 

18. PHAITRAKHAC 

S cu6i nàm S dâu nám 

a) Ngn hn 
Phài trá n bC, chuyn nhu'çlng mt brig 
nhà xu'àng (*) 

VND 

130.497.788.892 
25.021.182.696 

VND 

117.504.592.017 
25.021.182.696 

Kinh phi cong doàn 498.634.194 576.905.899 
Cc khoân bâo him phál trá 2.975.063.437 2.738.464.930 
C6 tá'c phâi trâ 1.175.623.800 1.256.061.340 
Phài trà Dôi cong trinh (**) 94.000.607.710 84.895.434.519 
Phái trâ hoàn iThg nhân viên 4.750.893.512 576.262.168 
Các khoân phâi trá, phãi nôp khâc 2.075.783.543 2.440.280.465 

b) Dài hn 300.000.000 300.000.000 
Nhân k' cu'cic, k qu9 300.000.000 300.000.000 

130.797.788.892 117.804.592.017 

(*) Phái trà dn bà, chuyn nhi.tqng mt bang nhà xu'Ong là khoán tin chuyn myc dIch sCt dyng 
t ti Khu dt 1,2 ha, Khu pM II, Phi.tng Phu'& Long B, Qun 9, Thành ph6 H ChI Mlnh thuôc 

dv' an di däi cd so san xut gOy ô nhim và du tu' xây dçmg mOl Nhà may CM tao Kt cu thép và 
Thi& bi Cd khI tal tinh Binh Du'dng cCia Cong ty ma Tang Cong ty Lap may Vit Nam - COng ty mc 
dã thanh toan h (giâi ngân ti Kho bac Nhà nu'Oc Thành ph6 Ho Chi Minh). 

(**) SG du' phài trà Di cong trInh là s dii' ken quan &n hdp dOng khoán cho các Di cong trInh 
thy'c hièn dii' an ma chu'a du'qc quyêt toán tai ngày 31 tháng 12 nam 2018. S du' nay Se U'C quyt 
toán giü'a Cong ty và các DI cOng trinh khi câc dv' an hoàn thành. 
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CoNG TV CO PHAN LILAMA 18 
THUVET MINH BAO CÁO TAX CHiNH (Tip theo) MAU SO B 09-DN 

19. VAY vA N THUE TAX CHfNH NGAN HN 

S&dunàm Trongnàm S6cu6inàm 
Chênh tech t giá 

Giá tn Vay Thanh toán Phân loai Iai chua thuc hiên Giá tn 
VND VND VND VND VND VND 

Vay ngân hn (*) 815.999.397.892 1.618.779.341.759 (1.606.247.804.596) 
Nd dài han dn hn trâ 2.278.055.360 (6.838.055.360) 
(Thuyt minh s6 21) 
Nd thuê tài chinh dài han den 31.324.160.115 (32.647.727.185) 
han trà (Thuvet minh s6 21) 

- 1.723.532.343 

9.628.055.360 - 

25.577.114.435 6.221.711 

830.254.467.398 

5.068.055.360 

24.259.769.076 

849.601.613.367 1.618.779.341.759 (1.645.733.587.141) 35.205.169.795 1.729.754.054 859.582.291.834 

(*) Chi tiet s6 d các khoân vay ngân han tai ngày kt thic nm tài chInh: 

So cu6i nàm S& du nàm 
VND VND 

Ngân hang Thuing mal C phn Du tu'và Phãt trign Viêt Nam - Chi nhãnh Thành phô Ho ChI Minh 171.766.857.319 262.221.501.480 

Ngân hang Thifdng mai C6 phn Du tu'và Pht trin Viêt Nam - Chi nhành DOng Nai 320.050.510.956 259.800.534.553 

Ngân hang Thu'dng mai C phOn Ngoai thu'dng Vit Nam - Chi nhánh Thành phô HO ChI Minh 127.522.527.361 168.006.710.852 

Ngân hang Thutcng mai C phOn Cong Thutng Viêt Nam - Chi nhánh ThCi Thiêm 210.914.571.762 125.970.651.007 
830.254.467.398 815.999.397.892 

Khoán vay tCt Hdp dOng tin dung sô 01/2017/93018/HDTD k ngày 09 thâng 8 nàm 2017 vói han müc tin dung du'çlc cap là 400 t' dOng tCt Ngân hang TMCP OOu ttt và 
Phãt trign Viêt Nam - Chi nhânh Thành ph6 HO ChI Minh ("BIDV 1-10 ChI Minh") vói myc dich b6 sung v6n k dông. Thai han cho vay 12 thâng k tt ngày k hdp dOng. 
Cc khoàn vay ngân hn du'cc dam bào bang câc hqp dOng cm c6 giay tà có gi tal BIDV HO ChI Minh. 

Khoàn vay tCt Hdp dOng tin dyng s6 0808/2017/93018/HDTD k ngày 08 tháng 8 näm 2017 vol han mirc tin dyng th.tdc cap là 300 t' dOng t1( Ngân hàngTMCP D0u tu 
và Phát trign Viêt Nam - Chi nhânh SOng Nai ("BIDV SOng Nai") vOl muc dIch b sung yen lu'u dông. Thai han cho vay 12 thàng k ttr ngày k hqp dOng. Các khoàn vay 
ngan han du'dc dam bâo bang các hdp dOng cOrn ce glay t có giá tai BIDV SOng Nai. 

Khoân vay tCi' Hdp dOng tin dyng s& 0101/1838-C-GD và 0101/1838/N-KD/02 k ngày 31 tháng 7 nm 2018 vOl han mcrc tin dung và bão lãnh duccc cap là 100 t' dOng 
và Hdp dOng tin dung s6 0101/1838/C-CTD/02 và 58 0101/1838/N-KD/01 ngày 31 tháng 7 nàm 2018 vOl han mctc tin dung và báo lãnh du'dc cap là 200 t dOng tà' Ngân 
hang TMCP Ngoai Thu'dng Viêt Nam - Chi nhánh Thành ph6 HO ChI Minh ("Vietcombank HO Chi Minh") vOl myc dich b sung v6n k dng. Thai hn cho vay 12 thâng kg 
tt ngày k hdp dOng. Cãc khoàn vay ngan hn diidc dam bào bang câc hqp dOng cOrn c6 tài san, giay ta có giá ti Vietcombank HO Chi Minh. 

Khoàn vay tt Hp dOng tin dung s6 274/2017-HSTDHM/NHT903-Lilama 18 k ngày 25 thàng 10 nàm 2017 vOl han mCrc tin dyng và bào lãnh du'dc cap là 300 t'' dOng 
tct Ngân hang TMCP Cong Thirdng Viêt Nam - Chi nhành Thi) Thiêrn ("Vietinbank Thu Thiêm") vOl myc dIch b sung v6n lui dông. ThaI hn cho vay 12 thâng k tct ngày 
k hdp dOng. Câc khoãn vay ngân han dudc dam bào bang các hdp dOng cOrn cô tài san, giây ta có giá tl Vietinbank Thc Thiêrn. 

Nhi( trinh bay tai Thuyet minh s6 34, Cong ty có di) khâ nàng thanh toán cãc khoàn nq khi den hn. 
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20. CAC KHOAN DI/ PHÔNG 

Duphàng baa hành 
cong trinh 

VND 

S dir du näm triróc 13.277.663.071 
TrIch lap dit phông b sung trong nãm 12.150.928.374 
Hoàn nhp dir phông (12.013.314.291) 
S6dudu näm nay 13.415.277.154 
TrIch lap dy' phàng b sung trong nàm 9.560.924.619 
Hoàri nhâp dv' phàng (8.059.862.208) 
S6 dir cu6i näm nay 14.916.339.565 

S cu61 nàm SO du näm 
VND VND 

Chi tit: 
- Dy' phàng ngn hn 7.115.086.668 6.729.701.099 
- DII phông dàl han 7.801.252.897 6.685.576.055 

14.916.339.565 13.415.277.154 

Dy' phèng baa hành cong trinh du'dc trich 1p theo t' I là 3% - 5% (nàm 2017: 3% - 5%) trên glá 
tn quyt toân cong trInh cho thai hn bào hành tCt säu (06) tháng dn näm (05) näm tày theo cam 
kt c)a timg hp dông xây dimg. 
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21. VAY vA N THUE TAX CH!NH DAI HN 

S6 du nàm Trong näm S6 cu6i nãm 
Giá trj Vay Phân loi li Giá tr! 

VND VND VND VND 

Vay dài han (*) 
Nd thuê tài chInh dài han (**) 

7.631.495.629 9.800.000.000 
30.913.928.372 21.210.364.280 

(9.628.055.360) 7.803.440.269 
(25.577.114.435) 26.547.178.217 

   

38.545.424.001 31.010.364.280 (35.205.169.795) 34.350.618.486 

(*) Vay dài hn thg hin khoán vay tCt cc ngân hang sau dày: 

Vay dài hn BIDV H ChI Minh: 

- Hdp dng tin dung so 54/2015/93018/HDTD k ngày 15 tháng 12 näm 2015 vol han mctc tin dung là 10.361.000.000 dng du'dc sc dung d mU rông Nhà may 
Ch tao K& cu Thép và Thi& bi Cd khi ti Xã An Din, Thi xâ Bn Cat, tinh Blnh Dirdng. ThUl gian trá nçc vay là 05 nàm, chia thành 60 k'' trá nd. Lãi suit vay 
bang lãi suit tit kiêm câ nhân k' han 12 tháng trâ lãi sau cCja Ngân hang cong biên 3,5%/nàm. Tai ngày 31 thang 12 nàm 2018, du' nd gOc con lal là 
3.145.624.563 dông. Khoân vay du'dc dam bâo bUi nhà xu'Ung, vat kin tri1c và may móc, thit bi nhtftrmnh bay UThuyt minh sO 12. 

Vay dài han BIDV Dng Nai: 

- Hdp dông tin dung sO 1010/2016/93018/HDTD k' ngày 10 tháng 10 nàm 2016 và Van bàn sC(a d6i b sung hcip dông tin dung ngày 10 tháng 7 nàm 2017 vUi 
han mCrc tin dung là 7.136.580.470 dông du'c$c sct dung d dâu tu' mU rng kho ch(ta thiêt b Nhà may ChO to Kêt cOu Thép và Thit bi Cd khI. Th&i gian trâ nd 
vay là 07 nàm, chia thành 84 k' trá nd. Lãi suit vay là 11%/nam du'qc diëu chinh 06 tháng/ln theo thông bâo lãi sut ngân hang ti thai dim diêu chinh. Tai 
ngày 31 tháng 12 näm 2018, du' nd gOc cOn lai là 4.485.871.066 dông. Khoân vay du'c dam bào bUi nhà xu'Ung, vat kiên trCic và may mOc, thiêt bj nhu' trInh 
bay UThuyêt minh sO 12. 

Vay dài han ngân hang TMCP Bk A - Trung tam kinh doanh Hi sO: 

- Hdp dông tin dyng sO 139612/2018/HDTD - Bac A Bank k ngày 14 thàng 3 nàm 2018 vOl han mitc tin dyng là 9.800.000.000 dông du'qc sCt dyng d bà dap 
chi phi vOn hot dng thi Cong cong trinh nhà may Xi màng Ding Lam. Thai gian trà nd vay là 24 thàng, chia thành 4 k' trá nd. Lãi sut vay bang lãi suât ti& 
kiêm cá nhân k' han 12 thang trá Iâi sau cta Ngân hang cong  biên 3,5%/nàm. Ti ngày 31 tháng 12 nàm 2018, du' nd gOc cOn li là 5.240.000.000 dông. Khoàn 
vay du'dc dam bâo bdi quyên dOi nq phát sinh tcr Hqp dông kinh t sO 01/12/HDLD/DLSG/LILAMA 18 ngày 11 thàng 01 näm 2012 k giU'a Cong ty C phn 
Lilama 18 và Cong ty C6 phn Xi mäng Dng Lam. Dông thai, khoãn vay nay Se duc tharih than bOi Cong ty C phn Xi màng D6ng Lam. 
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(**) Các khoân nci thuê tài chInh dài han tal ngày 31 thng 12 nàm 2018 th hin khoán vay tà' Cong ty. Cho thuê Tài chinh TNHH Mt thành viên Ngân hang TMCP Du 
tu và Phát trin Viêt Nam, Cong ty TNHH Cho Thuê Tài chInh Qu6c t Chailease ("CILC"), Cong ty Cho thuê Tài chInh Qu6c t Viêt Nam ("VILC") Va Cong ty Cho thuê Tài 
chInh Ngân hang TMCP Ngoi thu'dng Viêt Nam ("VCBL"). Myc dIch vay dê nâng cao nng Ilic san xut kinh doanh. Lãi suit và thdi han vay theo tàng hdp dng cu thg. 
Chi tiit s6 dtt các khoân nd thuê tài chInh tal ngày k€t thik nàm tài chInh nhu sau: 

S6 cu&i nàm S6dâu nãm 

VND VND 

Cong ty Cho thuê Tài chInh TNHH Môt thành viên Ngân hang TMCP Ou titvà Phát trin Vit Nam 

Cong ty TNHH Cho Thuê Tài chInh QU6C t Chailease ("CILC") 

Cong ty Cho thuê Tài chInh QU6C t Viêt Nam ("VILC") 

Cong ty Cho thuê Tài chInh Ngân hang TMCP Ngoi thutrng Viêt Nam ("VCBL") 

10.133.744.283 1.061.971.912 

6.823.909.120 14.104.470.526 

21.094.843.347 37.913.658.943 
12.754.450.543 9.157.987.106 

50.806.947.293 62.238.088.487 
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Các khoân vay dài hn du'qc hoàn trà theo Itch  biu sau: 

56 cu61 nãm SO dâu näm 
VND VND 

Trong vông mt näm 
Trong näm thti'hai 
TCi'nàm thü'ba cl6n nàm thitnm 
Sau näm nàm 

5.068.055.360 2.278.055.360 
4.728.055.360 2.278.055.360 
2.989.513.843 5.267.569.203 

85.871.066 85.871.066 

 

12.871.495.629 9.909.550.989 

  

TrCt: sO phâi trâ trong vOng 12 thãng 5.068.055.360 2.278.055.360 
(du'c trinh bay ó phn vay ngn han - ThuyOt minh  sO 19)  
SO phái trâ sau 12 tháng 7.803.440.269 7.631.495.629 

Các khoân nc dài hn do thuê tài chInh thiqc hoàn trá theo Ich bi&i sau: 

Giá tn hin ti cüa các 
Các khoàn tin thuê t6i thigu khoân tin thuê t6i thiu 

SO cu6i nàm 
VND 

Các khoàn phái trà do thuê tài chlnh: 

S6du näm 
VND 

S6cu6i nãm 
VND 

S6du nám 
VND 

Trong vông môt nm 26.835.728.266 34.897.985.53 1 24.259.769.076 31. 324. 160. 115 
Tünàm thCj'hai dn nm thCtnm 28.051.859,800 32.943.514.203 26.547.178.217 30.913.928,372 

54.887.588.066 67.841.499.734 50.806.947.293 62.238.088.487 
Trü: Các khoân phi tâi chinh trong 

4.080.640.773 ttldng Iai 5.602.403.538 

Giá tn hin ti cua các 
50.806.947.293 khoàn thuê tii chInh phài trà 62.239.096.196 50.806.947.293 62.238.088.487 

TrC(: sO phâi trâ trong vông 12 thãng 
(du'dc trinh bay 1 phn nd ngn han - Thuy€t minh sO 19) 24.259.769.076 31.324.160.115 

$6 phãi trà sau 12 tháng 26.547.178.217 30.913.928.372 

22. VON CHU S Hc%U 

VOn gop cua chü s hcfu 

Theo Giy Chng nhn Däng k Kinh doanh diu chinh ln 8, vOn diêu I cCia Cong ty là 
93.886.820.000 5rig. SO c phn du'c duyt, dã phät hành và à gop vOn ccia Cong ty nhu' sau: 

56 cu6i nám SO du nám 
SO c6 phi6u VND SO c6 phiéu VND 

C phân 
- SO Iu'qng c6 phn dã ban ra cong chting 

+ C phn phO thông 9.388.682 
- SO Iu'qng cO phn dang luti hành 

+ C phn ph6 thông 9.388.682  

93.886.820.000 9.388.682 93.886.820.000 

93.886.820.000 9.388.682 93.886.820.000 
a- - I 

C6 phn ph6 thông cO mnh giá là 10.000 ông. Cong ty chi phát hành mt loi c6 phn ph6 thông 
không huông Ii ttrc cO dnh. C6 ông so hü'u c6 phn ph thông du'qc nhân c6 tC!c khl du'qc cong 
bO và có quyn bigu quy& theo t' l mt quyn biu quyt cho mi c6 phn sO hOti ti các cuc 
h9p c ông cCia Cong ty. Tht cà các c phn clêu có quyn thO'a hu'Ung nhu nhau dOi vOl sO tàl san 
thun cüa Cong ty. Chi tit các c dOng ti ngày kêt thüc nlên do k toán nhtf sau: 

Ten C6  dông 

SO cu61 nàm SO du nãm 
VND % VND 

Tang Cong ty Lp may Vit Nam 47.886.550.000 51.005 47.886.550.000 51.005 
COng ty TNHH Chá'ng khoán 
Ngân hang Thifdng mi C phn 100.000 0.000 7.598.810.007 8.094 
Ngoi thiJng Vit Nam 
Ông Nguyn NgçcDOng 7.889.610.000 8.403 214.610.000 0.229 
Các c dông khàc 38.110.560.000 40.592 38.186.849.993 40.673 

93.886.820.000 100 93.886.820.000 100 
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Thay ctôi trong v5n chü so hOu 

V&n gop 
cüa chü sO hi:?u 

Thäng dir 
v6n c6 ph'ân 

V6n khác cüa 
chá sä hü'u 

Qu dâu tu,t 
phát trin 

Lc1i nhuân sau thuê 
chua phân ph6i T6ng cong 

S6 dut dâu näm trudc 
C6 tirc cong b6 
Li nhuân trong nàm 
TrIch lap qu9 trong nàm 

VND 

93.886.820.000 

VND 

8.076.755.000 

VND 

8.693.623.000 

695.059.000 

VND 

108.049.154.929 

26.723.334.178 

VND 

67.136.109.583 
(16.899.627.600) 

23.412.125.738 
(37.439.643.494) 

VND 

285.842.462.512 
(16.899.627.600) 

23.412.125.738 
(10 .021.250.316) 

S6 dir dâu näm nay 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 134.772.489.107 36.208.964.227 282.333.710.334 
C tCtc cong b6 
Lqi nhuân trorig nãm 
TrIch lap qu9 trong nàm - 10.673.061.311 

(11.266.418.400) 
17.020.777.395 

(14.942.285.835) 

(11.266.418.400) 
17.020.777.395 
(4.269.224.524) 

S6 dir cui nàm nay 93.886.820.000 8.076.755.000 9.388.682.000 145.445.550.418 27.021.037.387 283.818.844.805 

Theo Biên bàn hp Di hi dông C6 dông thucng niên s6 11/NQ-DHCD ngày 07 tháng 4 nãm 2018, câc c6 dOng COng ty phê duyt vic chia c tCrc nàm 2017 vi t' ie 
12% trên v6n diu lê bang tin mat. Tai ngày 31 tháng 12 näm 2018, Cong ty dà hoàn tat vic chia c6 tcrc bang tin mat cho c dông. 

Cfing theo Biên bàn hçp Dai hi dng C dông thu'cng niên, Cong ty dã trIch 1p bo sung Qu du tit phát trin vói s6 tin là 10.673.061.311 dông và Qu9 khen thung, 
phCic Idi vói sô tin là 4.269.224.524 dông tCt lqi nhuOn cOn li cia nàm 2017. 
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23. NGUÔN KINH PHI 

Nguôn kinh phi thg hin s6 tin Cong ty nhn tctTng Cong ty Lp may Vt Nam d thy'c hin càc 
ni dung Cong vIc thuc Dë tài Khoa h9c và Cong ngh: "Nghiên cij thi& k, ch to Va du'a vào 
vn hành h th6ng nu'5c lam mat cho Nhà may Nhit dien d6t than có cOng suât t may ê'n khoáng 
600MW" - D tàl sO 07 thuc Dy' an Khoa hçc và COng ngh: "Nghiên thu thiOt kO, chO to và du'a 
vào vn hành h thOng nu'c lam mat cho Nhà may Nht dn Ot than có cong suOt t6 may ên 
khoàng 600MW". 

24. KHOAN MYC NGOAI BANG CAN DO! KTOAN 

Ngoi t các IoI 

Ddn VI 56 cu61 nãm 56 dâu nãm 

   

- DO Ia M9 USD 185.852,01 17.587,96 
- Euro EUR 4.093,88 209,82 

25. DOANH THU THUAN 

Näm nay Nãm tru'.!ft 
VND VND 

Doanh thu hçp dông xây di,mg 1.916.974.524.549 1.681.521.024.738 
Doanh thu khác 615.563.638 1.573.916.363 

1.917.590.088.187 1.683.094.941.101 

26.  GIA VON 

Näm nay Nàm tru'c 
VND VND 

GIá vOn hp ng xây dy'ng 1,775,348,580.171 1.521.815.762.245 

Gia vOn khác 55.306.171 71.534.960 
1.775.403.886.342 -- 1.521.887.297.205 

27.  CHI PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO YU TO 

Näm nay Näm truthc 
VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vt Iiu 738.089.762.169 434.244.206.621 

Chi phi nhân cong 559.317.552.280 590.303.155.213 

Chi phi khu hao tài san cO dinh 45.662.278.386 47.923.292.541 

Chi phi dch vu mua ngoài 430.019.337.836 519.816.607.090 c 
Chi phi khác bang tin 45.908.292.576 71.991.185.499 

1.818.997.223.247 1.664.278.446.964 
'11 

28.  DOANH THU HOT DNG TA! CHIN H 

Nàm nay Nàm trLAc 
VND VND 

Li tin gcil 9.265.307.402 10,002,821.129 
C tCtc, ldi nhuOn thfdc chia 714.000.000 5 10.000.000 
LâI chênh lch t glá 1.604. 354.6 11 964.960.171 
Doanh thu hoat ng tài chInh khãc 621.906.850 

12.205.568.863 11.477.781.300 
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29.  CHI PHf TAX CHtNH 
Näm nay Nãm tru'óc 

Li tin vay 
L6 chêrih Iêch tç giá 

TrIch Ip dy' phông giám giâ các khoàn 
du ti! 
Hoàn nhâp do thanh I khoán 3u tu' 

VND 

58.963.378.078 

2.231.106.920 

2.414.090.550 

(2.464.656.839) 

VND 

63.744.987.105 

3.811.699.72 1 

3.882.031.264 

61.143.918.709 71.438.718.090 

30.  CMI PHI QUAN LY DOANH NGHIP 

Näm nay Nàm tru'óc 
VND VND 

Chi phi nhân viên 30.252.810.397 31.886.351.500 

Chi phi dch vy mua ngoài 6.068.044.188 6.449.899.564 

Chi phi khu hao tài san c d]nh 2.291.218.177 2.889.623.058 
Ch phi dyng cu ô dàng 2.491.697. 165 3.001.255.852 

TrIch Ip dy' phàng phái thu khó ài 18.595.753.663 18.661.468.800 

Thug, phi và Iê phi 2.628.913.683 1.998.698.405 

Chi phi khac 9.356.855.294 10.431.220.671 

71.685.292.567 75.318.517.850 

31.  LQ'I NHUAN KHAC 

Näm nay Nãm tru'c 
VND VND 

Thu nhâp khác 17.884.589.900 20.891.296.729 
Hoàn nhp chi phi báo hành cong trinh 
xây dt,mg 

8.059.862.208 12.013.314.291 

Thanh I', nhu'dng ban tài san c6 dlnh  và 
cong cy, dyrig cy 

70.272.727 134.736.364 

Tin thung, h tr 3.271.272.830 

Thu nhp khác 9.754.454.965 5.471.973.244 

Chi phi khác 3.332.340.199 16.492.445.986 

Các khoán bi phat 88.267.171 13.143.305.273 

Chi phi khâc 3.244.073.028 3.349.140.713 

14.552.249.701 4.398.850.743 

32. CMI PHI THU THU NHAP DOANH NGHIP HIN HANH 

N5m nay Näm tru'óc 
VND VND 

NG 
iIEM 

.3'.  
f N, 

Hi 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip 
hin hành 
- Chi phi thug thu nhâp doanh nghiêp 
tinh trên thu nhâp chu thug nàm hiên 
hành 
- Diu chinh Chi phi thug thu nhâp 
doanh nghiêp cia céc nm tru'c vào 
Chi phi thuê thu nhâp hien  hành nm nay 

T6ng chi phi thuê thu nhp doanh 
nghip hin hành 

14. 107.732.893 6.858.019.034 

4.986.298.845 56.895.227 

19.094.031.738 6.914.914.261 
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Chi phi thug thu nhp doanh nghip hin hành trong nàm &tc tInh nhu sau: 

Nàm nay Nàm tru'dc 

VND VND 

Ldi nhuân tru8c thud 36.114.809.133 30.327.039.999 
Diu chinh: 

TrCI: Thu nhp không ch/u thuê' (1.250.219.554) (545.530.786) 
Cong: Các khoán chi phi không dU1C 
khäu trO' 

35.674.074.885 4.508.585.957 

Thu nhp tInh thuê nàm hiên hành 70.538.664.464 34.290.095.170 
Thuê'sut 20'% 20% 
Chi phI thuê thu nhp doanh nghip 14.107.732.893 6.858.019.034 

Cong ty có nghia vy phái np thu€ thu nhâp doanh nghiêp theo t' Iê 20% tInh trên thu nhp tInh 
thuê. 

Cong ty không ghi nhn tài san thug thu nhp hoãn Ii và thud thu nhp hoãn i phái trã vi không 
có chênh Ich tm th&i dáng k giü'a giá tr ghi s ca các khoân myc tài san hoc nc phâi trâ trên 
bang can di k toán và Cd s& tInh thug thu nhp cia các khoán mçic nay. 

33. CAM KTTHUE HOATDNG 

Nàm nay Nãm trthic 

VND VND 

ChI phi thuê hot dng toi thiu dã ghl nhn vào 
Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 
trong k'' 3.174.545.455 3.130.909.092 

a 

   

Tai ngày kt thüc niên do k toán, Cong ty có các khoãn cam kt thuê hot dng không hCy ngang 
vói lich thanh toán nhu' sau: 

S6 cu6i nm S du nàm 
VND VND 

Trong vOng mOt  nám 1.854.545.455 3.130.909.092 

 

1.854.545.455 3.130.909.092 

Các khoán thanh toán thuê hot dng the' hin s6 tin cam kt thuê Van phOng lam vc ti Lu 7 
và môt phn Lu 8, Nhà 56 9 - 19, H Tcing Mu, Qun 1, thành ph6 H ChI Minh, Vit Nam. 

S 

34. CONG C TAT CHINH 

Quàn I rüi ro v6n çy 

!lflflM, 
Cong ty quán l ngun v6n nhàm dam bâo rang Cong ty có the vta hot dng lien tyc via t61 da TE 
hóa i ich cüa các c6 dông thông qua t61 itu hOa s6 di! ngun v6n và cong n. t 

Cu tric v6n cia Cong ty gm có các khoán n thun (bao gm các khoàn vay Va fl thuê tài chInh 
ngn hn và dài hn nhu' dä trnh bay ti Thuyt minh s6 19 và 21, tr1t di tiên và các khoãn tu'dng 
du'dng tin), phn von thuôc sO hc?u các c dOng cCia Cong ty (bao gm vOn gop ccia chü sO hO'u, 
thing di! vOn c6 phn, vOn khác cüa chCi sO hO'u, qu9 du tu' phát trign và Iqi nhuân sau thug chu'a 
phân phOi). 
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He sô dan bâ'y tài chInh 

I-I s don by tài chInh cCia Cong ty ti ngày kt thtk nm tài chInh nhu' sau: 

S6 cuôi näm S6 du nãm 
VND VND 

Các khoàn vay 893.932.910.320 888.147.037.368 
Tn)': Tiên và các khoán tudng du'dng tiên 37.149.060.302 7.830.797.370 
N thun 856.783.850.018 880.316.239.998 
V6n chi scc hC,tl 284.931.690.805 284.202.710.334 
Ty I nçl thuân trên v6n chü so ht(u 3,01 3,10  

Các chInh sách ktoán chü yêu 

Chi tit các chInh sách k toán chCi yu và các phu'dng pháp ma Cong ty áp dyng (bao gm các tiêu 
chi dê ghi nhn, cd so xác dnh giá tr Va cd sO ghi nhn các khoân thu nhp và chi phi) di vOi ttng 
Ioai tài san tài chinh và Cong n tài chInh du'c trInh bay tai Thuy€t minh s6 4. 

Các Ioi cong cy tài chInh 

Giá trj ghi s6  
S6 cu61 nãm $6 dâu nàm 

VND VND 

Tài san tài chInh 
Tin và tu'ng di.tdng tin 

Phâi thu khäch hang và phái thu khác 

Du tu' nm gici'a dn ngày dáo hn 

Ou tu' tài chInh dài han 

37. 149.060.302 

475.360.216.094 

160.719.125.865 

7.830.797.370 

393.273.464.619 

169.316.249.999 

5.070.818. 161 
575.491.330.149 

 

673.228.402.261 

 

Cong nd tài chInh 

Các khoán vay Va fl thuê tài chinh 893.932.910.320 888.147.037.368 
Phâi trâ ngu'Oi ban và phál trâ khác 374.265.271.619 155.619.728.608 
Chi phi phái trá 21.879.151.991 33.308.919.942 

1.290.077.333.930 1.077.075.685.918 

Cong ty chu'a dánh giá giá tn hçp I cCia tài san tài chInh và cong n tài chinh ti ngày k&t thi'ic niên 
do k toán do Thông tu' s 210/2009/1T-BTC ("Thông ti.t 210") ngày 06 tháng 11 nm 2009 cOng 
nhu' các quy dlnh  hin hành chu'a có hu'Ong dn cy thg ye vic xâc dlnh  giá trl hp I c)a các tài san 
tài chInh Va Cong nq tài chinh. Thông tu' 210 yêu cu áp dyng Chuâ'n my'c báo cáo tài chInh Qu6c 
t vC viêc trInh bay báo cáo tài chinh và thuyt minh thông tin d6i vOi cong cy tài chinh nhu'ng 
không du'a ra hu'Ong dn ti.tdng dung cho vic dánh giá và ghi nhân cong cu tài chInh bao gôm cá 
áp dyng giá tn hp l, nhm phci hp vOi Chun my'c báo cáo tài chinh Qu6c t. 

Muc tiêu quán I rüi ro tàl chInh 

*1 
Cong ty dã xây dy'ng h thong quán I rüi ro nhâm phát hiên và dánh giá các rCii ro ma Cong ty phâi  -JJ 
chu, thit 1p các chinh sách và quy trmnh kim soát rCii ro 0 m(tc chip nhn du'qc. H thong quân '4' 
I rii ro du'c xem xét Iai dlnh  k' nhâm phân ánh nhO'ng thay d61 cCia diCu kin thi tru'Ong Va hot 
dng ciia Cong ty. 

RCu ro tài chInh bao gm ri)i ro thj tru'Ong (bao gôm rüi ro t' giá và ri)i ro Iãi sut), rCii ro tin dyng 
và ri1i ro thanh khoãn. 

Ru! ro thi trudng 

Hoat dng kinh doanh ccia Cong ty së chCi yu chu rCii ro khi có sy'thay di vC t' giá h6i doái và Iãi 
suit. Cong ty không thy'c hin cäc bin pháp phOng ngCta rii ro nay do thiu thj tru'&ng hot dng 
giao d!ch  các cong cy tài chinh nay. 
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Quán I rüi ro t giá 

Cong ty thy'c hiên mt s& các giao djch có g& ngoI t, theo do, Cong ty se chju rCii ro khi có bi€n 
dng v t' giá. Giá trj ghi s6 cüa các tài san bng tin và cong nd bang tiën có g6c ngoi tê ti thai 
digm cui nàm nhttsau: 

Tàisàn Côngnq 
S6cu6inàm Sôdunäm SOcu6inàm S6dunàm 

VND VND VND VND 

Do Ia M9 ('USD) 76.147.078.918 47.521.285.162 81.193.499.764 33.492.049.980 
Euro ("EUR) 108.201.248 - 5.668.497 61.993.602.891 6.108.100.798 

76.255.280.166 47.526.953.659 143.187.102.655  39.600.150.778 
I- 

Phân tIch d nhy dôl vó'i ngoi t 

Cong ty chCi yu chiu ành huUng cüa thay di t' giã cCa Do Ia M9 và Euro. 

Bang sau dày th hin phân tIch do nhy di vol ngoi t cia COng ty trong trung hqp t giá Dng 
Vit Nam tàng/giám 2% so vOl cc dng tin trên. T' I thay di 2% &tqc Ban T6ng Giãm d6c sCi' 
dyng khi phân tIch rcii ro t giâ và th hin dänh giá ca Ban T6ng Giám dc v müt thay d61 có 
th có cia t' giá. Phân tIch dO nhay vOl ngoai t chi àp dyng cho các s6 du' cia các khoàn myc tiên 
t bang ngoai t ti thai dim cui nm Va diu chinh vic dãnh giá lal các khoàn myc nay khi có 
2% thay di ciia t' gla. Nu t' giá các dng ngoai t dual dày so vOl Dng Via Nam tàng/giàm 2% 
thI li nhun tru'Oc thug trong nm ca Cong ty së giám/tng cc khoân tuing ütg nhu' sau: 

S6cu6Inäm S6dâu nãm 

USD 
EU R 

VN D 

(100.928.417) 
(1.237.708.033) 

VND 

280.584.704 
122.048.646 

   

(1.338.636.450) 402.633.350 

Quàn I rUi ro Iãí suit 

Cong ty chlu rCii ro Iâi suit phát sinh tCt các khoàn vay chlu Iãi sut dâ diiqc k kt. RCii ro nay sé 
dirqc Cong ty quân I bang cách duy tn 0 mitc d hp I' các khoán vay và phân tIch tlnh hInh cnh 
tranh trên th! tru'Ong dê CO du'c Iâi suât cO Ii cho COng ty tci các ngun cho vay thIch hdp. 

D nhy cUa Ia! suit 

D nhay cüa các khoân vay dai vOl sy' thay di Iãi suit có th xày ra 0 mCrc d hp I trong Iäi suât. 
VOl giá dinh là cc bin s khãc không thay dci, nu Iãi suit cia cäc khoán vay vOl Iâi suit thà ni 
tàng/giám 200 dim cd bàn thl iqi nhun truOc thug cia Cong ty cho nàm tài chInh k€t thi5c ngày 
31 tháng 12 nàm 2018 së giâm/tng 17.878.658.206 dông (nm 2017: giâm/tàng 17.762.940.747 
dng). 

Rüi ro tin dyng 7 i 

RCii ro tin dyng xáy ra khi mt khâch hang hoc d61 tác không däp Cmg du'c các nghia vy trong hip 
dông dn dn các t6n that tài chInh cho COng ty. Cong ty CO chInh sãch tin dyng phi hqp và thu'Ong 
xuyên theo dôi tlnh hlnh d dánh giá xem Cong ty có chlu rIi ro tin dyng hay không. Ngoài trit cãc 
truOng hp dä 1p dy phOng phài thu khO dOi, Cong ty không có bt k' rCii ro tin dyng tr9ng yu 
nào vOl các khách hang hoc d61 tác bOl vi cãc khoán phái thu dn t1( chi yu tct các ben lien quan 
và phn cOn lal dn tt môt sO ktdng IOn khãch hang hot dng trong nhiu ngành khc nhau Va 
phàn b 0 câc khu vu'c dia I khác nhau. 

Quán 19 rul ro thanh khoán 

Myc dIch quàn l rCii ro thanh khoán nhâm dam bào di ngun vOn d dáp óg các nghia vy tài chInh 
hin ti và trong tu'clng lal. TInh thanh khoân cOng du'c Cong ty quàn I nham dam bào mii'c phy 
tri giO'a cong n d&i hn và tài san dn hn trong nm 0 mü'c có th duc kim soãt dOl vOl sO 
vOn ma Cong ty tin rang có th to ra trong näm dO. ChInh sâch ccia Cong ty là theo döi thu'Ong 
xuyên cac yêu cu v thanh khoán hin ti và dy kin trong tu'ng lal nhâm dam bào Cong ty duy 
trI di mitc dy phOng tiên mat, các khoàn vay và dCi vOn ma c dOng cam kt gop nhâm dáp Ctng 
các quy dlnh  v tInh thanh khoàn ngân hn và dài hn hdn. 
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Các bang du'i day trinh bay chi tit càc mCrc dáo hn theo hqp dng con li d5i v81 tài san tài chinh 
và cong nd tài chInh phi phái sinh và thai hn thanh toàn nhii dã du'c thóa thuân. Các bang nay 
duic trinh bay dya trên dOng tin chu'a chit khu cCia tài san tài chInh và dOng tin chifa chi& 
khu cCia Cong n tài chinh tInh theo ngày sóm nht ma Cong ty phàl trâ. Viêc trInh bay thông tin 
tài san tài chinh phi phái sinh là cn thit d hiu du'çc vic quân I rCii ro thanh khoân cüa Cong ty 
khi tInh thanh khoân du'cc quàn l trên cd sd cong nq và tài san thun. 

Du'8i 1 nàm Tü' 1-5 nàm Sau 5 näm T6ng 

S6cu6i nàm VN D VND VND VND 

Tiên và tudng 
&rng t3n 37.149.060.302 37.149.060.302 
Phài thu khàch 
hang và phài thu 
khâc 466.843.114.808 8.517.101.286 475.360.216.094 
Du tu nm gi& 
dn ngày dâo hn 160.719.125.865 160.719.125.865 

664.711.300.975 8.517.101.286 673.228.402.261 

Các khoàn vay và 
nd thuê tài chInh 859.582.291.834 34.264.747.420 85.871.066 893.932.910.320 
Phài trO nguOi bàn 
và phài trà khàc 373.965.271.619 300.000.000 374.265.271.619 
Chi phi phâi trá 21.879.151.991 - 21.879.151.991 

1.255.426.715.444 34.564.747.420 85.871.066 1.290.077.333.930 

Chênh loch thanh 
khoân thuân (590.715.414.469) (26.047.646.134) (85.871.066) (616.848.931.669) 

Du'ói 1 nàm T 1-5 nàm Sau 5 näm T6ng 

S6 d'âu nãm VND VND VND VND 

Tin và tu'dng dudng 7.830.797.370 
tin 7.830.797.370 
Phài thu khàch hang 10. 155.536.361 
và phài thu khác 383. 117.928.258 393.273.464.619 
Du tu' nm giO'a 
dn ngày dáo hn 169.316.249.999 169.316.249.999 
Du ti.ttài chinh dài 
han 

5.070.818. 161 5.070.818. 161 

560.264.975.627 15.226.354.522 - 575.491.330.149 -- 

Càc khoàn vay và n 
thuê tài chInh 849.601.613.367 38.459.552.935 85.871.066 888.147.037.368 
Phâi trà ngu'Oi bàn .i NH 
và phài trà khàc 155.319.728.608 300.000.000 155.619.728.608 NG 
Chi phi phài trâ 

33.308.919.942 33.308.919.942 :101 

1.038.230.261.917 38.759.552.935 85.871.066 1.077.075.685.918 
'ET P1 

- Tp. t.  
Chênh loch thanh 
khoán thuân (477.965.286.290) (23.533.198.413) (85.871.066) (501.584.355.769) 

Ban T6ng Giãm dc tin tu'dng rang vói ngun tin to ra tct hot dng san xut kinh doanh Cong ty 
có th to ra dO ngun tiên d dàp O'ng cãc nghia vy tài chinh khi dn hn. 
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35. NGHIP VV VA SO DL! vó'i CAC BEN LIEN QUAN 

Danh sách các ben hen quan có giao dlch  và s6 du chü yêu trong nàm: 

Ben lien aua  

Tang Cong ty Lp may Vit Nam 
Cong ty TNHH Chüig khoán Ngân hang Thu'dng mi C phn 
Ngoi thung Vit Nam 

Cong ty C phn Ulama 18.1 
Cong ty C phn Ulama 45.1 

Cong ty C phn Ulama 45.3 

Cong ty C phn Ulama 45.4 

Cong ty C6 phn Ulama 7 
Cong ty C phn Ulama 10 

Cong ty C6 phn Ulama 69.1 

Cong ty C phn Ulama 69.3 

COng ty C phn Cd khI Lp may Lilama  

M6i auan he 

Cong ty me 
c6 dông 

Cong ty lien kt 
Các Cong ty cing Tp oàn 
Cãc Cong ty c11ng Tp oàn 

Các Cong ty càng Tp doàn 

Các Cong ty cCjng Tp oàn 
Các cong ty cCjng Tp doàn 
Các cong ty cCing Tap oàn 

Các cong ty cCing Tp oàn 

Các cOng ty càng Tap oàn 

Trong näm, Cong ty ã có câc giao dch chü yu sau vOi câc ben lien quan: 

Nam nay Nàm tru8c 

Ban hang 
VND VND 

Tang Cong ty Lp may Vit Nam 852.737.717.894 840.220.963.129 

Mua hang 

Tang Cong ty Lap may Viêt Nam 47.925.105.829 43.292.038.407 
Cong ty C phn Cd khI Lap may Lilama 4.004.770.209 
Cong ty C6 phr, Lilama 18.1 70. 152.630.278 115.598.325.428 
Cong ty C phn Ulama 45.3 12.563.935.081 
Cong ty C6 phn Lilama 7 127.500.000 
Cong ty C phn Lilama 10 452.727.273 

Cong ty C phn Lilama 69.1 

C6 tüc cong b6 
T6ng Cong ty Lap may Viêt Nam 5.746.386.000 8.619.579.000 
Cong ty TNHH Chtig khoán Ngân hang 
Thu'dng mi c6 phn Ngoai thitdng Vit Nam 

12.000 1.347.793.200 

Ong Nguyn Ngoc Dông 946.753.200 38.629.800 

Chi trá c6 tüc b&ng tin mt 
Tang Cong ty Lap may Vit Nam 5.746.386.000 4.788.655.000 
Cong ty TNHH ChiThg khoãn Ngân hang 
Tht.tclng mi C phn Ngoai thu1ng Vit Nam 12.000 748.774.000 

Ông Nguyn Ng9c Dông 899.415.540 20.387.950 

Thu lao cCia Hi dng Quân trj, Ban Kim 
soát và Ban Tang Giâm dc 5.991.229.704 6.241.860.896 
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S6 di! chü yu vol các ben lien quan ti ngày k& thtic näm tàl chlnh nhu' sau: 

56 cu61 näm S6 dâu nãm 
VND VND 

Phài thu khách hang 
T6ng Cong ty Lp may Vit Nam 
Cong ty C6 phn Lilama 7 

151. 181.829.396 
430.369.466 

197. 241.863. 115 
421.808.066 

151.612.198.862 197.663.671.181 

Ngtt%i mua trà tln truc 
Tang Cong ty Lp may Vlt Nam 48.464.235.235 86.249.371.558 

Phài thu khác 
Tang Cong ty Lap may Vit Nam 638. 5 50. 594 433.202.644 
Cong ty C6 phn Lilama 18.1 120.000.000 

Phái trá ngu'i ban 
Tang Cong ty Lap may Vit Nam 9.436.982.713 15.496.764.511 
Cong ty c6 phn Lllama 18.1 39.101.397.380 15.306.699.159 
Cong ty C phn Lilama 45.3 1.446.097.566 1.446.097.566 
Cong ty C phn Lilama 7 140.250.000 - 
Cong ty C6 phn Lilama 10 498.000.000 
Cong ty C phn Cd khI Lap may Lilama - 1.000.000.000 

50.622.727.659 33.249.561.236 

Trá tru'cc cho nguài ban 
Cong ty C phn Lilama 18.1 1.855.569.997 
Cong ty C6 phn Lap may - ThI nghiêm Cd 

n 
482.694.000 

2.338.263.997 

36. THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BAO CÁO WU CHUYE'N 
TIN T 

Thông tin b6 sung cho các khoân phi tin t 

Tién thu iãi tiên gi:ii trong näm không bao gm s tin 2.628.032.308 dông (ti ngày 31 thâng 12 
näm 2017: 2.955.313.016 dông), là lãi tin gCil phat sinh trong nàm nhtftig chu'a nhn du'qc. Vl vây, 
môt khoàn tin ti.tdng Cmg dã thtqc diêu chinh trên myc thay di các khoàn phái thu. 

Tin chi trà lãi vay trong näm không bao gm 1.067.675.708 dng (ti ngày 31 tháng 12 näm 
2017: 1.028.221.997 dng), là chi phi lãi vay phät sinh trong näm nhitng chu'a thanh toãn. Vi vy 
môt khoàn tin tu'dng iThg dà du'qc diêu chinh trên myc thay d6i cac khoán phái trà. 

S6 tiën di vay thy'c thu trong nàm là tiri thu tCt di vay theo kh u'Oc thông thu'àng, không bao gm 
các khoán vay phát slnh thông qua nghip vy cho thuê tàl chInh. 

SO tin dã thy'c trà gOc vay trong nàm là tin trá n gOc vay theo kh u'Oc thông thu'fng. 

Tin chi trá c tCtc trong nàm không bao gm 1.175.623.800 dng (ti ngày 31 tháng 12 näm 2017: 
1.256.061.340 dông), là sO tin c tCrc trong nam nhu'ng chu'a thanh toán. Vi vy mt khoán tiên 
tu'dng t'ng dã &tc diu chinh trên myc thay d6i các khoàn phài trâ. 

Các khoán tin do Cong ty nm git? nhu'ng không du'cc sCi dung 

Nhu' trinh bay tl Thuy& minh sO 5, ti ngày 31 thäng 12 näm 2018, t6ng các khoàn tin gi:il có k' 
han có giä tn 160 t'' dng (ti ngày 31 tháng 12 näm 2017: 158 t'' dng) dã du'cic dCing lam tài san 
th chap d dam bào cho các khoàn vay ngan han tai cäc ngân hang. 
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Kê toán truóng 

Tr- n S9 Qu'nh 
T6ng Giám d6c 
Ngày 11 théng 3 näm 2019 

Nguyen Th 
NgLIiI.. 

I 
CONG TV cd PHAN LILAMA 18 

I
THUYT MINH BAO cÁo TAI CHIN H (Tip theo) 

37. $1/ KIEN SAU NGAY KT THLJC NIEN D K TOAN 

MAU SO B 09-DN 

Ngày 18 tháng 02 nàm 2019, T6ng Cong ty Lp may Viêt Nam cia thông báo t chCi'c ciâu giá vâi 
hdn 1,4 triu c6 phn (chiam 15.004%) cüa Cong ty Co phn Lllama 18 nhâm thoái phn van du 
tu' côa lông Cong ty Lp may Vit Nam ti Cong ty C phn Lllama 18 theo Quyat cinh s6 1107/BXD-
QLDN ngày 16 tháng 5 nm 2018 ct)a Ba Xây dy'ng v vic thông qua S an tál câu trüc và nàng 
cao näng Iyc quán trl T6ng Cong ty Lp may Vit Nam giai cion 2016-2020, cinh hu'Ung cin näm 
2025. 
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