
cÔNG TY CÓ PHÀN LICOGI 166 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HOP NHÂT 
Cho ky kê toán tër 01/01/2022 �én 31/12/2022 



Ma só thué: 0102264629 
cONG TY cO PHAN LIcOGI 166 Mau só: B 01 DN 
Tang 4, toa nhà Jsc34, ngö 164 Khuát Duy Tién, P.Nhán Chinh, 
Q. Thanh Xuân, Hà NÙi 

(Ban hành theo Thong tu só 200/2014/TT-BTC 
Ngay 22/12/2014 cua B6 Täi chính) 

BANG CAN DÓI KÉ TOÁN HOP NHÁT 
TAI NGAY 31 THÁNG 12 N�M 2022 

Don vi tinh: VND 

MA SO THUYET 
MINH 

CHI TIÊU so cuoi KÝ¥ so DAU NÄAM 

3 
A TAI SAN NGÁN HAN (100=110+120+130+140+150) 
L. Tién và các khoàn turong duong tièn 
1. Tien 
2. Cac khoàn tuong durong tiên 
i. Dâu tur tài chinh ng�n han 
1. Chung khoán kinh doanh 
2. Du phòng giàm giá chúng khoán kinh doanh ()_ 
3. Dau tu n�m giï dên ngày �áo h¡n 
Il. Các khoàn phài thu ng�n han_ 
1. Phai thu ng�n h¡n cça khách hàng 
2 Tra trrÓC cho nguòi bán ng�n h¡n 
3. Phai thu nÙi bÙ ng�n han 
4. Phai thu theo tiên �Ù kê ho¡ch hop �ông xây dung 

5. Phai thu vê cho vay ng�n han 

6. Phai thu ngän han khác 
7. Dy phong phäi thu ng�n h¡n khó �ôi () 
8. Tai sàn thiêu chò xu lý 

v. Hàng tön kho 
1. Hang ton kho 
2. Dy phong giäm giá hàng tòn kho () 
v.Tai san ng�n han khác 
11. Chi phi trå truróc ng�n h¡n 
2. Thué GTGT diroc kháu trù 
3. Thué và các khoàn khác phäi thu Nhà nuóc 
4. Giao dich mua bán lai trái phiêu Chính pho 
5. Tai san ngån han khác 
B-TAI SAÁN DÀI HAN (200-210+220+240+250+260) 

L.Các khoàn phài thu dài h¡n 
1. Phài thu dai han cça khách hàng 
2. Trä truóc cho nguoi bán dài han 
3. Vôn kinh doanh & các �on vi trvc thuÙc 
4. Phái thu nÙi bÙ dài h¡n 

5. Phai thu v� cho vay dai h¡n 
6. Phai thu dai han khác 

7. Du phong phäi thu dài han khó �oi (") 
1. Tài san có �inh 

1. TSCA hïu hinh 

- Nguyên giá 
-Giá tri hao mòn lGy ké () 
2. TSCO thue tài chlnh 

|-Nguyén giá 
Giá tri hao mòn ldy ké () 
3. TSC vó hinh 
Nguyén giá 
-Giátri hao mòn l0y kê (") 

128.104.177.299 
21.392.618 
21.392.618 

223.683.649.509 
20.269.790 
20.269.790 

100 
110 
111 
112 

L 120 
121 

V.1 

123 
130 

131 
53.537.745.881 
26.919.679.670 
12.678.110.286 

54.623.959.770 
28.188.553.440 
12.643.562.495 

V.2 
132 V.3 

133 

134 
135 

14.410.634.138 
(470.678.213) 

14.262.522.048 
(470.678.213) 

136 V.4 
137 V.5 

139 

73.653.026.576 
73.653.026.576 167.835.831.270 

140 167.835.831.270 
141 V.6 

149 

892.012.224 
240.000| 

1.203.588.679 
9.370.835 

150 

151 V.7 
152 1.194.217.844 

153 891.772.224 
154 

155 

24.719.377.440 
1.058.860.000 

200 31.182.013.884 
1.058.860.000 210 

211 

212 

213 
214 

215 

216 1.058.860.000 1.058.860.000 
219 

22.038.176.494 
22.038.176.494 

109.801.234.344| 
(87.763.057.850) (92.620.037.808) 

220 27.706.785.841 
27.706.785.841 
120.326.823.649 

21 V.8 

222 
223 

24 V.9 

225 
226 

227 
228 

229 



MA SO THUYET 
MINH 

CHI TIÊU sO CUOI KY sO DAU NÄM 

H1. Bát dong sån dâu tu 

Nguyen gi 
-Gia tri hao mòn l0y ké () 

V. Tai san do dang dài han 
1. Chi phi san xuát, kinh doanh do dang dâi han 

2. Chi phi xay dung co bån dÝ dangg 
V. Dau tu tài chính dài han 
1. Dàu tu vào công ty con 

2. Dau tu vào cong ty liên két, liên doanh 
3. Dàu tu góp vón vào �on vi khác 
4. Du phong dau tu tai chinh dâi han 
5. Dau tu nám gio �én ngay �áo han 
VI. Tài san dài han khác 
1. Chi phi trà truróc dai han 
2. Tai san thué thu nhap hoän lai 
3. Thiet bi, vát tur, phu tùng thay thé dài han 
4. Tai san dài h¡n kháC 

TONG CONG TÅI SÁN (270=100+200) 
C-Ng PHAI TRÅ (300=310+330) 
LNo ngan han 
1. Phai tra nguoi bán ngån han 
2. Nguoi mua trà tiên truÓc ngån h¡n 
3. Thué và các khoàn phäi nÙp Nhà nuóc 
4. Phai tra nguròi lao �ong 
5. Chi phí phäi trë ng�n han 
6. Phai tra nÙi bÙ ng�n han 
7.Phai trà theo tiên �Ù kê hoach hop dông xây dyng 

8. Doanh thu chura thuc hiÇn ngån han 

9. Phai tra ng�n han khác 
10. Vay và ng thuê täi chính ng�n h¡n 
11. Dr phong phi trå ngán han 
12. Qug khen thuong phúc loi 
13. Quy binh on giá 
14. Giao dich mua bán lai trái phiêu Chính phu 

1. Ng dai han 

230 
231 
232 

240 

0 

V.10 

241 

242 

250 V.11 

251 

252 

253 

254 

255 

1.622.340.946 
1.622.340.946 

2.416.368.043 
2.416.368.043 

260 

261 
262 
263 
268 
270 
300 
310 

311 V.12 

V.7 

0 

152.823.554.739 
233.407.351.924 
233.407.351.924 
98.318.717.962 
22.105.009.544 
5.118.440.836 

437.319.527 

254.865.663.393 
237.118.477.185 
237.118.477.185 

97.525.860.853 
22.095.280 827 

6.183.341.403 
788.247.658 

4.260.894.571 

312 V.13 

313 V.14 

314 

315 V.15 4.260.894.571 

316 
317 
318 

21.360.539.080 
81.797.867.744| 

19.872.943.221| 
87.383.345.992 

319 V.16 

320 V.17 

321 

322 8.562.660 8.562.660 
323 
324 

330 
331 
332 
333 
334 
335 

1. Phai tra nguöi bán dai han 
2. Nguroi mua tr� tiên truó'c dåi h¡n 
3. Chi phí phi trå dâi han 
4. Phai tra nÙi bÙ vè vón kinh doanh 
5. Phai trå dài han nÙi b 
6. Doanh thu chua thyc hiÇn dai han 

7. Phai tra dâi h¡n khác 

8. Vay và no thuê tài chính dai han 
9. Trai phiéu chuyén �ôi 
10. Co phéu vu �ai 
11. Thué thu nhâp hoån lai phái trá 

12. Du phong phäi trå dai han 
13.Qus phát tri�n khoa hoc và cong nghÇ 
D-VON CHn SÓ HOU (400=410+420) 
Vôn chù sß hôu 
1. Von góp chú sß héu 
Co phieu phò thông có quyèn biéu quyét 
|- Co phiêu uu däi 

336 

337 

338 V.17 

339 

340 

341 

342 

343 

(80.583.797.185) 
(80.583.797.185) 

76.000.000.000| 
76.000.000.000 

17.747.186.208 
17.747.186.208 
76.000.000.000 
76.000.000.000 

400 V.19 

410 

411 

411A 
411B 



MA SÓ THUYÉT 
MINH 

CHI TIEU 
so CUOI KY sÓ DAU N�M 

2. Thang du vón cô phên 
3. Quyen chon chuyén dói trái phiéuU 
4. Von khac cça cho sò hïu 

5. Co phieu quý () 
6. Chênh lÇch �ánh giá lai tài sán 
7. Chenh lÇch ty giá hÑi �oái 
8. Quy dàu tu phát tri�n 

9.Quy ho tro s�p xêp doanh nghiêp 
10. Quy khác thuÙc vôn chù sò hïu 
11. Loi nhun sau thu¿ chua phân phói 
LNST chua phân phói lðy k� �ên cuôi ký truóc 
LNST chua phân phói ký này 
12. Nguon vón �âu tur xây dung co bån 
H.Nguon kinh phi và quý khác 
1. Nguon kinh phí 
2. Nguon kinh phí �ã hinh thành tsc 

TONG CONG NGUON VÓN (440=300+400) 

412 
413 
414 

415 

416 

417 

418 5.990.880.189 5.990.880.189 
419 
420 
421 

421A 
421B 

(162.574.677.374) (64.243.693.981) 
(64,243.693.981) 

(98.330.983.393) (67.026.581.847 
2.782.887.866 

422 

430 

431 

432 

440 152.823.554.739 254.865.663.393| 

Lêp, ngày 31 tháng 1 N�m 2022 
TÓNG GIÁM DÓC 

1022646 

NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRUÔNG 

cONG tY 

coPHANEC L Tta Hu 

HA NO 

UAN TP TOMG GIÁM �OC 

Cina Hid 

ros 



Ma só thué: 0102264629 
Mãu só: B 02a- DN 

cONG TY CO PHAN LICoGI 166 
Tàng 4, tda nhà JSC34, ngð 164 Khuát Duy Tién, P.Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Noi 

Ban hanh theo Thong tu só 200/2014/TT-BTC 

Ngay 22/12/2014 cua Bo Tài chinh) 

BAO CÁO KÉT QUÅ HOAT �ONG KINH DOANH HOP NHÁT 
Näm 2022 

Don vi tinh: VND 

CHI TIEU 
MA SO THUYET MINH NAM NAY NAM TRSOC 

1. Doanh thu bán hàng và cung câp dich vy 01 VI.1 3.373.414.603 22.185.347.445 2. Cac khoàn giàm trùr doanh thu 
02 

3. Doanh thu thuân vê bán hàng và cung cáp dËch vu (10=01-02) 
4. Giá von hàng bán 
5.Loi nhun gÙp vé bán hàng và cung cáp (20=10-11 
6. Doanh thu ho�t dÙng täi chinh 

3.373.414.603 22.185.347.445 
10 V1.2 

VI.3 100.237.028.914 73.387.303.381 
20 (96.863.614.311) (51.201.955.936) 

1.117.490 78.576 
2.207.877.466 

2.207.877.466| 

21 VI.4 
7. Chi phi tài chinh 
Trong dó: Chi phi läi vay 
8. Chi phí bán häng 
9.Chi phi quán ý doanh nghiÇp_ 
10. Lgi nhuân thuàn tù ho¡t �Ùng kinh doanh 
130-20+21-22)425+26) 
11. Thu nhp khác 
12. Chi phi khác 
13. Loi nhun khác (40-31-32) 

11.335.587.$73 
11.335.587.973 

22 VI.5 

463.270.418 3.129.837.706 
30 

(99.534.683.619) (65.666.264.125) 

2.568.181.81S 
3.928.499.541 

(1.360.317.722)| 
(67.026.581.847) 

31 
2.336.782.066 
1.133.081.840| 
1.203.700.226 

(98.330.983.393) 

VI.6 

VI.7 

14. Tóng loi nhun ké toán truóe thué (50=30+40) 50 -

15. Chi phi thué TNDN hiÇn hành 
31 VI.9 

16. Chi phi thu¿ TNDN hoân lai 
17. Loi nhun sau thué thu nhp doanh nghiÇp {(60=50-51-52) 
18. Läi co bàn trên có phiêu ()_ 

52 

50 

(98.330.983.393) (67.026.581.847) 
70 

19. Lai suy giàm trên có phièu () 
71 

Hà nÙi, ngày 31 tháng 1 n�m 2023 
TONG GIÁM DOC 

NGUOI LAP BI�U 
KE TOÁN TRUÒNG 

L2 Tieark Hun pONG 
LICOGI 166 AN WH XUAN TP UiN TÔNG GIÁM DOC 

HA NO 

Va Cina Hinn 



Ma só thué: 0102264629 
cONG TY Co PHAN LICOGI 166 
Tng 4, toa nhà JSC34, Ngö 164, Dubng Khudt Duy Tlén, Phudng Nhán Chinh, 
Quan Thanh Xuán, TP. Hà NOI 

Máu s6: B 03- DN 

(Ban hanh theo Thông tu só 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 cça BÙ Tài chinh) 

BAO CÃO LUU CHUYÊN TIEN T� HOP NHAT 
(Theo phurong phép gián tiép) 

TU' NGAY: 01-01-2022 DEN NGAY: 31-12-2022 

Don vi tính: VND 

MA S4THUYET otudau.n�m Lay ké tù dåu näm 
dén hêt quy4 CHI TIEU dén hét quý4 

n�m truócC MINH 
nam nay 

il. Luru chuyén tiên tü ho¡t �Ùng kinh doanh 

1. Lgi nhun truóe thué (98.330.983.393) 256.299.389 01 
.www 

2. Dièu chinh cho các khoàn 3.965.552.097 19.733.420.411| 
|- Kháu hao TSCÐ và B�SDT 2.499.999.996 11.759.188.187 02 

-Các khoàn du phòng 03 

|- Lai. tQ chênh lch ty giá hói �oái do �ánh giá lai các khoån måc tiên tÇ có 
jgóc ngoai të 
Lai, ö tù hoat �ông �§u tu 

04 

05 (742.325.365 (586.245.671 

-Chi phi lãi vay 2.207.877.466 8.560.477.895 06 

-Cac khoàn dièu chinh khác 07 

3. Lgi nhuan tir ho¡t �Çng kinh doanh truóc thay dól vón luu �Ùng (94.365.431.296) 19.989.719.800 D8 

- Täng. giäm các khoàn phài thu 1.388.659.509 (19.890.475.266) 

Tang. giàm hàng tôn kho 

Tang, giam các khoàn phäi trà (Không k� läi vay phái trà, thu¿ thu nhp 

doanh nghiÇp phái nóp) 
-Täng. giàm chi phi trà trróoc 

0 94.182.804.694 (12.828.462.785) 

11 (333.524.479) 22.456.831.093| 
12 803.157.932 1.329.344.310 

Täng, giàm chúng khoán kinh doanh 

-Tièn lai vay da trà (8.740.469.421)| 14 

1- Thué thu nhp doanh nghiÇp �� nöP 5 

Tièn thu khác të hoat �Ùng kinh doanh 

-Tièn thu khác tir hogt �Ùng kinh doanh 

16 

16A 

Tièn thu khác ti ho¡t �Ùng kinh doanh 168 

-Tièn chi khác cho hoat dÙng kinh doanh 7 

Luu chuyén tièn thuàn tù ho¡t �Ùng kinh doanh 20 1.675.666.360 2.316.487.731 

.Luu chuyén tien tù ho¡t dông �du tu 

1. Tièn chi d� mua sám, xay dung TSCE và các tài sån dài han khác 21 

2. Tièn thu t thanh lý, nhuong bán TSCEÐ và các tài sån dài han khácc 3.910.856.140| 572.727.272 22 

|3. Tièn chi cho vay, mua các công cu no cça �on vj khác 23 

371.000.000 4. Tièn thu hoi cho vay, bán lai các công cu no cùa �on vi khác 

5. Tièn chi dàu tu góp vón vào �on vi khác 

24 

25 

26 6. Tièn thu hôi �àu tu góp vón vào �on vij khác 

|7. Tièn thu li cho vay, có túrc và loi nhuân �uoc chia 27 78.576 13.518.399 

Luwu chuyen tièn thuán tiw hoat �Ùng dau tu 30 3.910.934.716 957.245.671 

II. Luu chuyén tièn tir hoat dÙng täi chinh 



MA &6 THUYET LO ke to dau näm Lay ké to ddu nám 

dén hot quý 4 CHI1 den het quý 4 
MINH 

nam nay nam truoc 

1 THen thu tir phal hanh có phiéu, nhan von góp cça chù sß héru 

2THen tra lai von gop cho các chù so hôu, mua lei co phiêu cça doanh 
nghiep dà phát hành 32 

3THen thu tir di vay 33 37.040.788.111 
THen chi trà no gôc vay 34 (5.585.478.248) (43.743.008.799) 
5THên trà no góc thuê tài chinh 

-
6 Co tuc. lon nhuan dâ trà cho chù sÝ hîu 

35 

36 

Lu chuyen tièn thuàn td hogt �Ùng tàl chinh 
(5.585.478.248) (8.702.220.688) 

Luv chuyen tièn thudn trong ky (50=-20+30+40) 30 1.122.828 (3.428.487.286) 
THen va tueng duong ttèn �àu ky 30 20.269.790 3.476.240.753 
Anh huong cua thay �oi ty giá hoái �oái quy �ôi ngoai te 61 

THên và tuong �uong tièn cuói ky (70=50+60+61) 70 21.392.618 47.753.467 

Lp, ngày 31 tháng 1 n�m 2023 

TONG GIÁM DOC 
NGUOI LAP BIÊU KÉ TOÁN TRUÒNG 

(Ky, ho ten) (Ky, ho tén) Ky, ho tên, �óng dáu) 

0226462 
N010 

CONG 
Co coPHAN 

LICÓGL-1 
AN TONG GIÁM �ÕC 4 XUAN 

Vã Cing Hong 

ON YA 

THAN 



cONG TY CO PHÂN LICOGI 166 

Tang 4, toa nhà JSC 34, ngð 164 Khuât Duy Tiên, 
Nhân Chinh,Thanh Xuân, Hà N$i 

BAO CÃO TÅI CHÍNH HOP NHÁÁT 

Cho ký kê toán të 01/01/2022 dên 31/12/2022 

THUYET MINH BÁO CÁO TÀ CHÍNH HOP NHÁT 

Cho ky kê toán tir 01/01/2022 �ên 31/12/2022 

I. DAC�IÈM HOAT DONG DOANH NGHIÇCP 

1. Hinh théc so hïu vôn 

Cong ty C phân Licogi 166 dirço thành lp và ho¡t �Ùng theo Giáy chúrng nhn ��ng ký doanh nghiÇp 

Cong ty co phân só 0102264629, do Sß k¿ ho¡ch và �àu tu thành phÑ Hà NÙi câp ngày 18/05/2007, thay 

doi lân 13 ngày 22/03/2019. 

Vôn dieu lÇ cùa Công ty theo Giáy chéng nhn �äng ký doanh nghiÇp là: 76.000.000.000 �ông (Biy meoi 

sau tý dong ch�n). 

Tông só nhân viên cça công ty t¡i ngày 31/12/2021 là 2 ngroi. 

Tru so chinh cça Công ty t¡i Tång 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 �uong Khuât Duy Tiên, phurÝng Nhân 

Chính, quan Thanh Xuân, Hà NÙi. 

2. L+nh vre kinh doanh 

L+nh virc kinh doanh cça Cong ty là xây dymg. 

3. Nganh nghÁ kinh doanh 

Khai thác �á, cát, sói, �ât sét; 

L�p �·t hÇ thông xây dång khác chi kinh doanh các ngành nghê sau Thang máy, câu thang ty 
dong, các lo¡i cëa tyr �Ùng, hÇ thông �èn chiêu sáng, hÇ thông âm thanh, hÇ thông thiêt bË dùng 

cho vui choi giäi trí, thiêt bË phòng cháy chïta cháy, läp �·t hÇ thông chông sét; 

Buôn bán vt liÇu, thiêt bË läp �·t khác trong xây dung chi kinh doanh các ngành nghê sau: Thiêt 

bi phong cháy chïa cháy; 

Hogt dÙng thiét ké chuyên dung chi kinh doanh các ngành nghè sau: Thiét ké hÇ thóng phòng 
cháy chta cháy các công trinh xây dung (Doanh nghiÇp chi �uge kinh doanh theo quy dinh cça 

pháp luat) 
Kinh doanh b¿t �Ùng sån, quyên st dung �åt thuÙc chù só hïru, cho sië dung hoãc �i thue 

Chi tiét: -Dàu tu xây dung ha tâng ký thut khu �ô thË và kinh doanh båt �Ùng sän; 

Bán buôn chuyên doanh khác chura �uçc phân vào �âu 

Chi tiet: Khí cong nghiêp, khí nén ; 

Sàn xu¥t, truyên t�i và phân phÑi �iÇn 

Chi tiêt: Kinh doanh diÇn; 

Khai thác, xit lý và cung câp nuóe 

Chi tiet: Kinh doanh nuóc; 

Vn tài hàng hóa bàng �uòng bÙ; 

Vn tài b�ng xe buýt; 

Vn tài hành khách �uòng bÙ trong nÙi thành, ngoai thành (trir vn täi bàng xo buýt) 

Chi tiet:+Vn täi khách b£ng taxi; 
Vn tai hành khách �uÝng bÙ khác 



cONG TY CO PHÅN LICOGI 166 
Tang 4, toa nhà JSC 34, ngð 164 Khuât Duy Tiên, 

Nhan Chinh, Thanh Xuân, Hà NÙi 
BAO CAO TÀI CHÍNH HOP NHÁT 

Cho ký kê toán të 01/01/2022 dén 31/12/2022 

Chi tiêt: + Vn tài khách du lich , Vn tåi khách theo hop �ông, Vn tài khách theo tuyén co 

dinh 

Båo duõng, sùa chïa 6 tô và xe có �Ùng co khác 

Chi tiét Djch vu båo dröng, sta chïta ô tô; 
Bán buôn ô tô và xe có �Ùng co khác 

Chi ti¿t: Kinh doanh ô to; 
Bán phy tùng và các bÙ phn phu tro cça ô tô và xe có �Ùng co khác 

Chi tiêt: Kinh doanh phå tùng ô tô ; 

Xây dyng công trinh ký thut dân dung khác 
Chi tiet:-Dâu tu xây dung h¡ tâng ký thut khu công nghiÇp, các då án thüy diÇn vëa và nhò; Các công trinh h¡ tâng ký thut �ô thË và khu công nghiÇp, nên móng công trinh 

Cho thuê máy móc, thi¿t bË và �ò dùng hïu hinh khác 
Chi tiet: Cho thuê thi¿t bi, cung câp vt tur ký thut ; 

Hoat �Ùng ho trg dËch vy tài chính chua duçc phân vào �âu 

Chi tiet: Tu ván �àu tu (Không bao gôm tu vân pháp luât, tài chinh); 
Sua chïa máy móc, thiêt bË 

Chi tiêt: Dich vu sua chïa, láp �at máy móc thiêt bË các sån phâm co khí và kêt câu �ja hinh 
khác 

San xuât máy chuyên dung khác 

Chi tiet: -Sán xuât kinh doanh vt tu, thiêt bË, phy tùng và các lo¡i vt liçu xây dång 
Gia cong co khí, xë lý và tráng phù kim lo¡i 

Chi tiét:Gia công chê t¡o kêt câu thép và các sàm phâm co khí; 
Xay dyng công trinh duròng såt và �uong bÙ 

Chi tiet:- Thi công xay dung các công trinh dân dång, công nghiÇp, giao thông, thüy lgi, thùy dien, sân bay, bên câng 

Xay dymg công trinh công ích; 
Chi tiet: Thi công xây dung các công trinh diÇn, thông tin liên l¡c; các công trinh câp thoát nróc 
và vÇ sinh môi truÝng, các công trinh phòng cháy, chïa cháy, thiêt bj bào vÇ; các công trinh 
thông gió càp nhiÇt, �iêu hôa không khí. 

4. Chu ky s�n xuât, kinh doanh thông thuong 
Hoat dÙng sån xuát, kinh doanh thông thuÝng cça Công ty là 12 tháng. 
Chu ky sån xuât kinh doanh binh quân cça ngành, l+nh vrc: 12 tháng. 
5. D·c diem ho¡t �Ùng eüa doanh nghiÇp trong ky kê toán có änh huong �ên Báo cáo tài chính hop 
nhât 

Trong ky kê toán, hoat dÙng cça Công ty không có �·c �iêm �áng kÃ nào eó ành huong �én Báo cáo tài 
chinh. Hoat dÙng cça Công ty diên ra bình thuòng & tât cå các ky trong n�m. 

6. Cáu trúc doanh nghiÇp 

Dén thoi diÃm 31/12/2022, V�n phòng Công ty �·t t¡i tâng 4, tòa nhà JSC, ngõ 164 duong Khuât Duy 
Tiên, phuòng Nhân Chinh, quân Thanh Xuân, thành phÑ Hà 



CONG TY cô PHAN LICOGI 166 
Tàng 4, toa nhà JSC 34, ngð 164 Khu¥t Duy Ti¿n, 

Nhân Chinh, Thanh Xuân, Hà NÙi 
BÁO CÁO TÅI CHÍNH HOP NHÁT 

Cho ky ké toán të 01/01/2022 �én 31/12/2022 
-

Tong só cdc công ty con: 01 cóng ty 

S luryng các công ty con �ugoe hãp nhât: 
So lugng các công ty con không �uoc hop nhât: 

01 công ty 

0 công ty 

Danh sách các công ty con drpe hep nh¥t: 

Công ty TNHH MTV Vt liÇu Xây dyng Licogi 166 

Dja chi: Mò �á Cyp �un, Phuong Ký Phuomg, thË x� Ký Anh, tinh Hà Tinh 

Vón diÁu lÇ: 20.000.000.000 �ông 

Ty lE loi fch cça Công ty m�: 100% 

Quyên bieu quyêt cça Công ty m�: 100% 

Nganh nghè kinh doanh: Kinh doanh khai thác dá 

Da tam ngimg ho¡t dÙng tiù ngày 26/10/2022 

L KY KE TOÁN, DON V. TIÈN TE sÜ DUNG TRONG KÉ TOÁN 

1. Ky ké toán n�m 

Ky kê toán n�m cça Công ty båt �âu të ngày 01/01 và kêt thúc vào ngày 31/12 hàng n�m duomg ijch. Cho 
ky kê toán này, Công ty lp báo cáo tài chính hop nhât të ngày 01/01/2022 den ngày 31/12/2022. 

2. Don v/ tiên tÇ së dung trong kê toán 

Don vi tiên te së dång trong kê toán là �ông ViÇt Nam (ký hiÇu quôc gia là "a"; ký hiÇu quôc tê là 

VND"). 

CHUAN MYC VÀ CHÉ DO KÉ TOÁN ÁP DUNG 

1. Che �o kê toán áp dång 

Công ty áp dung Ché dÙ Kê toán doanh nghiÇp ban hành theo Thông tu só 200/2014/TT-BTC ngày 
22/12/2014 cça BÙ Tài chính huóng dân Chê dÙ kê toán Doanh nghiÇp, thông tu sô 53/TT-BTC ngày 
21/03/2016 sira �oi, bó sung thông tu 200/2014/TT-BTC cça BÙ Tài chính Huóng dän ChÃ �Ù kê toán 
Doanh nghiÇp và Thông tu 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cça BÙ tài chính huóng dan phuong pháp 
lp vå trinh bày Báo cáo tài chính hãp nhât. 

2. Tuyên bÑ vÁ viÇc tuân thü Chuân mye và Ché �Ù ké toán 

Công ty dã áp dång các Chuân muc ké toán ViÇt Nam và các v�n bàn huóng dan Chuân myrc do Nhà nuóe 
dã ban hành. Các báo cáo tài chính hop nhåt �uçc lp và trình bày theo dúng moi quy �inh cça các chuân 
myc, thong tu huóng d�n thuc hiÇn chuán mvc và Ché dÙ ké toán hiÇn hành dang áp dung. 

IV.CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DYNG 

1. Các logi tý giá hôi �oái áp dång trong kê toán 



cÔNG TY CO PHÀN LICOGI 166 
Tang 4, tda nhà JSC 34, ngð l64 Khuât Duy TiÃn, BÁO CÁO TÀI CHÍNH HOP NHÁT 

Cho ky ké toán tir 01/01/2022 �én 31/12/2022 Nhan Chinh,Thanh Xuân, Hà NÙi 

Cong ty có nghiÇp vu kinh tê phát sinh b�ng ngo¡i tÇ thure hiÇn ghi so k¿ toán và lâp Báo cáo tài chính 
theo mÙt don vË tiên tÇ thÑng nh¥t là �ông ViÇt Nam. ViÇc quy �öi �ông ngoai tÇ ra �ông ViÇt Nam c�n 
cu vào: 

Ty giá giao dËch thårc t¿é 
Ty giá ghi só ké toán. 

2. Nguyên t�c xác �Ënh lãi suát thre té(läi suát hiÇu lyc) dùng �e chiét kh¥u dòng tien 

Lâi su¥t thrc té (läi suát hiÇu lrc) duoc xác �jnh nhu sau: 

Là läi suât ngân hàng thurong mai cho vay dang áp dång phô biên trên thË truong t¡i thÝi diêm giao 
dich; 

Trrong hop không xác dËnh duoc läi suåt ngân hàng thuong mai cho vay nêu trên thi läi suât thåc tê 
là lãi suât Công ty có thê �i vay duói hình thérc phát hành công cu no không có quyên chuyên d�ôi 
thành co phiêu (nhur phát hành trái phiéu thuong không có quyên chuyên �ôi ho·c vay bä�ng khê uác 

thông thuòng) trong diêu kiÇn sån xuât, kinh doanh �ang di¿n ra binh thuÝng. 
3. Nguyên t�c ghi nhn tiên và các khoan turong �rong tiên 

Tiên và các khoân turong �uong tiên bao gôm tiÁn m·t t¡i quy, tien giri ngân hàng, các khoàn �âu tu ng�n 
han có thoi gian �áo h¡n không quá 03 tháng, có tính thanh kho£n cao, có khå n�ng chuyên �ôi dê dàng 
thành các luong tiên xác �Ënh và không có nhiÁu rçi ro trong chuyên �ói thành tiên. 

Các kho£n tiên do doanh nghiÇp khác và cá nhân ký cugc, ký quý t¡i Công ty duçc quàn ý và h¡ch toán 
nhu tiên cça Công ty. 

Khi phát sinh các giao dËch b�ng ngo¡i tÇ, ngoai tÇ �uçc quy �ôi ra �ông ViÇt Nam theo nguyên t�c: Bên 

Ng các tài khoàn tiên áp dung ty giá giao dËch thåc tê; Bên Có các tài khoàn tiên áp dung ty giá ghi sô 
binh quân gia quyên. 
Tai thoi �iem ip Báo cáo tài chính theo quy dËnh cça pháp lut, sô du ngoai tÇ duoc �ánh giá l¡i theo tý 
giá giao dich thrc tê, là tý giá mua ngo¡i tÇ cça ngân hàng thuong m¡i noi Công ty thuòng xuyên có giao 
dËch tai thoi diÃm lp Bááo cáo tài chính. 

4. Nguyên t�c k¿ toán các khoán �àu tu tâi chính 

a. Cúc khoán �àu tu nåm git �én ngày �áo han 

Gom các kho£n tiên gii ngân hàng có ky h¡n và các khoàn cho vay n�m git �ên ngày �áo han vÛi muc 
dich thu lai hàng ký. 

Dói vói các kho£n �àu tu nám git d¿n ngày �áo h¡n, néu chura duoc lp du phòng phái thu khó �oi theo 
quy dinh cia pháp lut, ké toán ti¿n hành dánh giá khá n�ng thu hòi. Truong hop có bàng chng chác 
chán cho tháy mÙt phân hoãc toàn bÙ kho£án �âu tr có thÃ không thu hÓi �uoc, kétoán ti¿n hành ghi nhn 
só tón thát vào chi phí tài chinh trong ký. Truong hop só tôn th¥t không thÃ xác dinh �uge mÙt cách �áng 
tin cây, k¿ toán tién hành thuyêt minh trên Báo cáo tài chính vè khá n�ng thu hôi cça kho£n dàu tur. 

b. Các khoán cho vay 

Các khoan cho vay theo khê uóc gita các bên nhung không duoc giao dËch mua, bán trên thË trurong nhu 
chung khoán. Tçy theo timg hãp �ông, các khoan cho vay theo khÃ uóc có thÃ �drge thu hôi mÙt làn t¡i 
thoi diêm �áo han ho·c thu hôi dàn tëng ky. 
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cONG TY cO PHÀN LICOGI 166 
Tang 4, toa nhà JSC 34, ngö 164 Khuât Duy Tiên, 

Nhan Chinh,Thanh Xuân, Hà NÙi 
BAO CÁO TÅI CHÍNH HOP NHÁT 

Cho ký kétoán të 01/01/2022 dén 31/12/2022 

Các logi sàn phâm, hàng hóa, vt tur, tài sån nhn giï hÙ, nhn ký giëi, nhn ùy thác xuât nhp khâu, nhân 
gia công... không thuÙc quyèn sß hïu và kiêm soát cça Công ty thi không phàn ánh là hàng ton kho. 

Hàng ton kho �roc tinh theo giá góc. TruÝng hop giá trË thuàn có thê thyc hiÇn �uge thâp hon giá gôc thi 
hàng ton kho durge tính theo giá tri thuân có thÃ thyrc hiÇn �uoe. Giá góc hàng tôn kho bao gôm chi phi 

mua, chi phi chê bién và các chi phí liên quan trrc tiép khásc phát sinh �Ã có dugc hàng tôn kho ß dja diêm 

vàtrang thái hiÇn tai. 

b. Phuong pháp tinh giá tr/ hàng tôn kho 

Giá tri hàng ton kho �uroc xác �Ënh theo phuong pháp binh quân gia quyên. 
Phuong pháp xác dinh giá tri sàn phâm dß dang: chi phí sán xu¥t kinh doanh dß dang duge tp hop theo 
chi phi phát sinh thrc tÁ cho tëng giai �o¡n sån xuât trong dây chuyên. 
c Phuong pháp h¡ch toán hàng tôn kho 

Hang ton kho âroc h¡ch toán theo phuong pháp kê khai thuong xuyên. 

d Phuong phóp lp der phòng giám giá hàng tôn kho 

Dr phong giàm giá hàng tôn kho drge lâp vào thÝi diÃm cuói n�m là sÑ chênh lÇch giïa giá gÑe cça hàng 
ton kho lón hon giá tri thuân cóthê thsrc hiÇn �uçc. 

7. Nguyên tác ghi nhn và kháu hao tài sån có �Ënh 

Tài sån có �Ënh hïu hình, tài sån có �Ënh vô hình durgc ghi nhân theo giá gôc. Trong quá trinh së dång, tài 
sàn có �Ënh hïu hinh, tài sån cô dinh vô hình �ugc ghi nhân theo nguyên giá, hao mòn luù kê và giá trË 
con lai. 

Tai sàn có dËnh thuê tài chính dugc ghi nhân nguyên giá theo giá trË hop lý hoãc giá trË hiÇn tai cça khoàn 
thanh toán tien thuê toi thiéu (không bao gôm thuÃ GTGT) và các chi phí tryrc tiêp phát sinh ban �âu liên 
quan den TSCÐ thuê tài chính. Trong quá trinh sr dång, tài sån cô dËnh thuê tài chính dugc ghi nhn theo 

nguyên giá, hao mòn luù kê và giá trË con lai. 

Khâu hao TSCÐ cça Công ty dugc uóc tính phù hãp và thåc hiÇn theo phuong pháp duong thäng theo. 
Thoi gian khâu hao TSCÐ dugc uóc tính nhu sau: 

Nhà cua, vât kiên trúc 08-25 n�m 

Máy móc, thiêt bË 05 -10 n�m 

05- 10 n�m Phuong tien vn täi 

Thiêt bË v�n phòng 03 05 n�m 

N�m 2022 Cóng ty tam ngimg trích khâu hao vì edác tài san cça Công ty Ngán hàng yêu cáu têp két �e bán 

dáu gid do các khoán vay ng�n h¡n cua Công ty bË xêp vào nhóm ng xâu phài xe lý tài sàn �äm b£o. 

8. Nguyên t�c kê toán chi phí trå truróc 

Các chi phí trå truóc chi liên quan dên chi phí sån xuât kinh doanh cça mÙt n�m tài chính hoãc mÙt chu ky 
kinh doanh �uoc ghi nhn là chi phí trå truóc ng�n h¡n và dugc tính vào chi phí sån xuât kinh doanh trong 
n�m tài chính. Các chi phí �ä phát sinh trong n�m tài chính nhung liên quan �ên kêt quå hoat �Ùng s£n 
xudit kinh doanh cça nhiéu niên dÙ ké toán �ugc h¡ch toán vão chi phí trå truóc dài h¡n dÃ phán bÑ dàn 
vào kêt quà hoat �Ùng kinh doanh trong các niên �Ù kê toán sau. 
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cONG TY cO PHAN LICOGI 166 
Tang 4, tda nhà JSC 34, ngð 164 Khuât Duy Tiên, 

Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà NÙi 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HOP NHÁT 
Cho ky kê toán të 01/01/2022 �ên 31/12/2022 

Chi phi di vay liên quan trrc ti¿p d¿n viÇc �àu tu xáy dung hoãc sån xuát tài sán do dang cân có thÝi gian 
dù dài (trén 12 tháng) dÃ có thÃ dua vão sië dung theo måc dích �jnh truóc hoãe bán thi duge tinh våo gia 
tri cüa tai sán d6 (duryo vón hoá), bao gòm các kho£n lai tiên vay, phân bÑ các kho£n chi¿t khdu ho�c phu 
troi khi phát hânh trái phi¿u, các kho£n chi phí phu phát sinh liên quan tói quá trinh låm thü tuc vay. 

DÑi vói khoán vay riêng phuc vu viÇe xáy dirng TSCD, B�SÐT, läi vay durgc vón hóa kè cå khi thoi gian 

xay dung durói 12 tháng; 

12. Nguyên tåc ghi nhn chi phí phåi trà 

Các kho£n phái trå cho hàng hóa, djch vu �a nhn dugc të nguöi bán ho�c �ä cung câp cho ngrói mua 
trong ký báo cão nhung thurc té chua chi trà do chua có hóa �on hoãc chua di hÕ so, tài ligu kê toán, duge 

ghi nhn vào chi phi sån xuât, kinh doanh cça ky báo cáo. 

Viec hach toán các khoàn chi phí phái trå vão chi phí sán xuát, kinh doanh trong k phäi thåe hiên theo 

nguyên t�c phù hop giïa doanh thu và chi phí phát sinh trong ky. 

Các kho£n chi phí phái trå phåi së dugc quyét toán vÛi sÑ chi phí thårc té phát sinh. Só chênh l�ch gita so 

trich truóc và chi phí thrc tê së drgc hoàn nhâp. 

13. Nguyen t�c ghi nhn von ehç sß hïu 

a Nguyên tac ghi nhn von góp cúa chû só hiu 

Vôn dau tur cça chç so hïu duoc ghi nhn theo sô vôn thuc góp cça chù sò hïu. 

b. Nguyên tãe ghi nhn lyi nhun chra phân phôi 

Loi nhun sau thu¿ chura phân phôi là sô loi nhun të các ho¡t �Ùng cça Công ty sau khi trë (-) các kho£n 
dieu chinh do áp dung hoi tó thay �ôi chính sách kê toán và �iêu chinh hôi tô sai sót trÍng yéu cça các 
n�m truóc. Loi nhun sau thuê chua phân phôi có thê duoc chia cho các nhà �âu tu dya trên tý le góp vôn 
sau khi duoc HÙi �ông quàn trË phê duyÇt và sau khi �� trích lp các quý dy phông theo �iêu lÇ Công ty 
và các quy djnh cça pháp luát ViÇt Nam. 

14. Nguyên tác và phuong pháp ghi nhn doanh thu 

a. Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng duroc ghi nhn khi �ông thÝi thóa m�n oác �ieu kiÇn sau: 

Phán lón roi ro và loi ích g�n liên vói quyên sß hkru sän phám ho�c hàng hóa �� dugc chuyén giao cho 

nguoi mua 

Công ty không còn n�m giû quyên quån lý hàng hóa nhu ngroi sß hïu hàng hóa ho·c quyên kiÃm 

soát hàng hóa; 

Doanh thu dugc xác dinh tuong �ôi ch�c ch¯n; 

Công ty da thu dugc ho·c së thu duoe loi ích kinh tê tr giao dËch bán hàng; 

Xác dinh dugc chi phí liên quan �én giao dich bán hàng. 

b. Doanh thu cung câp dich vy 



cONG TY cO PHÅN LICOGI 166 
Tang 4. toa nhà JSC 34, ngð 164 Khuât Duy Tién, 

Nhân Chinh, Thanh Xuân, Hà NÙi 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HOP NHÅT 

Cho ký ké toán tir 01/01/2022 �én 31/12/2022 

Doanh thu cung cáp dich vu durge ghi nhán khi k¿t quå cúa giao dich �ó duge xác dinh mÙt cách dáng tin 

cay. Truong hop viÇc cung câp dËch vå liên quan �én nhieu ky thi doanh thu diugc ghi nhn trong ky theo 

kêt quà phân công viÇc �ã hoàn thânh vào ngày lp Báng Cân �Ñi ké toán cça ky �ó. Kêt quå cça giao 

dich cung cáp dËch vu drge xác �jnh khi thoa mân các dièu kiÇn sau: 

Doanh thu drgc xác �inh turong �ói chác chân; 

Có khå n�ng thu dugc lgi fch kinh té tir giao djch cung cåp dich vu dó; 

Xác dinh durge phân cong viÇc dä hoàn thành vào ngày l4p Bång cân dói kÃ toán; 

Xác dinh durye chi phí phát sinh cho giao djch vå chi phí �� hoàn thành giao dich cung câp dich vy dó 

Phàn cong viÇêc cung cáp dich vu da hoàn thânh duçc xác �inh theo phurong pháp �ánh giá công viÇc hoàn 

thành. 

c Doanh thu hogt �Ùng tài chinh 

Doanh thu phát sinh tië tièn lai, cô téc, lgi nhun �roc chia và các kho£n doanh thu ho¡t �Ùng tàí chính 

khác duçc ghi nhân khi thôa mân �ông thÝi hai (2) �ieu kiÇn sau: 

Có khà n�ng thu duoc loi ích kinh té të giao dich �ó; 

Doanh thu dugc xác �Ënh turong �ói chác ch£n. 

Co ttc, igi nhun �rgc chia duoe ghi nhn khi Công ty duge quyên nhn cô túc ho·c durge quyên nhn loi 
nhuan të viÇc góp vôn. 

d. Thu nhâp khác 

Phàn ánh các kho£n thu nhp khác ngoài ho¡t �Ùng sàn xuåt, kinh doanh cça doanh nghiÇp, bao gôm: 

Thu nhap tr nhuong bán, thanh lý TSC; 

Thu nhap të nghiÇp vå bán và thuê l¡i tài sån; 

Các khoán thuê phài nÙp khi bán hàng hóa, cung câp dËch vå nhung sau dó duroc giam, duoc hoàn 
(thue xuát khâu duãc hoàn, thuÃ GTGT, TTÐB, BVMT phåi nÙp nhung sau �ó duço giàm); 

Thu tiên boi thuròng cça bên thér ba �Ã bù dáp cho tài sån bË tôn thát (ví då thu tiÁn b£o hiêm �ugc bôi 
thuong, tiên �ên bù di doi co so kinh doanh và các khoàn cótính chât tuong ty); 

Thu tien dugc phat do khách hàng vi ph¡m høp �ông: 

Các khoán thu nhp khác ngoäi các khoán nêu trên. 

15. Nguyên t¯c kê toán ecác khoàn giåm trir doanh thu 

Các khoan dugc �iêu chinh giåm trù vào doanh thu bán hàng, cung câp dËch vu phát sinh trong ký, gôm: 
Chiet kháu thuong m¡i, giàäm giá hàng bán và hàng bán bj trà lai. 

Truong hop sán phàm, hàng hoá, dËch vu �ä tiêu thå të các ký truóc, �ên ký sau mÛi phát sinh chi¿t kh¥u 
thuong mai, giäm giá hàng bán ho�c hàng bán bj trå lei thi Công ty ghi giam doanh thu theo nguyên tác: 

Néu sán phân, hàng hoá, dich vy �ä tiêu thå tië các ky truóc, �ên ký sau phåi giàm giá, phi chiêt 
kháu thuong m¡i, bË trå lai nhung phát sinh truóc thÝi diém phát hành Báo cáo tài chinh, ké toán coi 
dây là mÙt sr kiÇn cân �iêu chinh phát sinh sau ngày lâp Bang cân �ôi kë toán và ghi giám doanh thu, 
trên Báo cáo tài chính cça ky lp báo cáo (ky truóc). 



cONG TY CO PHÅN LICOGI 166 

Tang 4, toa nhà JSC 34, ngð 164 Khuåt Duy Tién, 
NhAn Chinh, Thanh Xuân, Ha NÙi 

BAO CÁOTAI CHÍNH HOP NHÁT 

Cho ký ké toán tir 01/01/2022 �én 31/12/2022 

Trumg hop sån phâm, hàng hoá, djch vu phäi giám giá, phái chi¿t kháu thuong mai, bi tráå lai sau thÝi 

diém phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiÇp ghi giám doanh thu cça ký phát sinh (ký sau). 

16. Nguyên t�c kê toán giá vÑn hàng hán 

Phan ánh tri giá von cça sån phâm, hàng hóa, dËch vy bán trong k. 

Khoán du phòng giám giá hàng tôn kho �uge tinh vão giá vÑn hàng bán trên co so só lugng hàng tôn kho 

và phán chênh lêch giïta giá tri thuân có th¿ thyc hiÇn duçc nhó hon giá gôc hàng tôn kho. 

Doi voi phân giá tri hàng ton kho hao hut, mát mát, ké toán tính ngay vào giá vôn hàng bán (sau khi tr �i 

các khoàn boi thudng, nêu có). 

Doi voi chi phi nguyên vt liÇu truc ti¿p tiêu hao vuot méc binh thuong, chi phí nhân công, chi phí sån 

xuât chung có dinh không phân bÕ vào giá ri sån phâm nhp kho, ké toán tinh ngay vào giá vôn hàng bán 

(sau khi trr �i các khoàn boi thuòng, néu có) kê cá khi sån phàm, hàng hóa chua �uge xác �inh là tiêu ths. 

Các khoàn thuê nhâp kháu, thuÃ tiêu thu �ãc biÇt, thu¿ b£o vÇ môi truong dä tính vào giá trË hàng mua, 
neu khi xuáât bán hàng hóa mà các khoàn thué �ó duçc hoàn l¡i thì �ugc ghi gi£m giá vôn hàng bán. 

Các khoán chi phi giá vôn hàng bán không duoc coi là chi phí tính thuê TNDN theo quy dinh cça Lut 

thuê nhung có dây �ç hóa �on chíng të và �ã h¡ch toán �úng theo Chê �Ù ké toán Công ty không ghi 

giam chi phi ké toán mà chi �ièu chinh trong quy¿t toán thu¿ TNDN �è làm t�ng sÑ thuÃ TNDN phåi nÙp. 

17. Nguyên t¯c ké toán chi phí tài chính 

Phàn ánh nhïng khoàn chi phí ho¡t �Ùng tài chính bao gôm các khoàn chi phí hoãc các khoån lô liên quan 

den các hoat �Ùng �âu tu tài chính, chi phí cho vay và �i vay vôn, chi phí góp vôn liên doanh, liên két, lo 
chuyên nhugong chúng khoán ngán h¡n, chi phí giao dich bán chíéng khoán; Dir phong giàm giá chéng 
khoán kinh doanh, dur phòng ton thát dâu tur vào don vË khác, khoàn lQ ph¥t sinh khi bán ngogi tÇ, 1Ñ tý giá 
hoi doái.. 

Các khoán chi phí täi chính không �urgc coi là chi phí tính thuÃ TNDN theo quy �inh cça Lut thuÃ nhung 
có day �ú hóa �on chírng tr và da h¡ch toán �úng theo Ché �Ù k¿ toán Công ty không ghi giàm chi phi kÃ 
toán mà chi dieu chinh trong quyét toán thué TNDN �Ã làm t�ng sÑ thu¿ TNDN phåi nÙp. 

18. Nguyên täc kê toán chi phí bán hàng, chi phí quän lý doanh nghiÇp 

Các khoàn chi phí ghi nhn là chi phí bán hàng bao gôm: Các chi phí thyc té phát sinh trong quá trinh bán 
sin phám, hàng hoá, cung cáp dich vu, bao gôm các chi phí chào hàng, giöi thiÇu sán phâm, quang cáo sån 
phám, hoa hông bán hàng, chi phí b£ão hành sån phâm, hâng hoá, chi phí båo quan, �óng gói, vn 

chuyén, 
Các khoán chi phí ghi nhn là chi phí quán lý doanh nghiÇp bao gôm: Các chi phi vÁ luong nhân viên bÙ 
phán quán l doanh nghiÇp (tièn luong, tièn công, các khoán phå cáp..), bào hiÃm x� hÙi, båo hiÃm y té, 
kinh phí cóng �oàn, báo hiém thât nghiÇp cúa nhân viên quán lý doanh nghiÇp; chi phí vt liÇu vän phòng, 
cong cu lao �Ùng, khâu hao TSCÐ dùng cho quån lý doanh nghiÇp; tièn thuê �ât, thu¿ môn bâi; kho£n lp 

du phòng phái thu khó �öi; djch vu mua ngoài (diÇn, nuóc, diÇn tho¡i, fax, bào hiem tài sån, cháy n.); 

chi phi bàngtiên khác (tiép khách, hÙi nghj khách hàng..) 

Các khoán chi phí bán hàng, chi phí quån lý doanh nghiÇp không �uoc coi là chi phí tính thuÃ TNDN theo 
quy dinh cça Luât thuê nhung có �ây �ii hóa �on chírng të và �ã h¡ch toán �úng theo Ché �Ù kê toán 
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cONG TY Co PHAN LICoGI 166 
BAO CAO TÂI CHÍNH HOP NHÁT TAng 4, toa nhà JsC 34, ngo 164 duvong Khudt Duy Tién 

phurong Nhan Chinh, quAn Thanh Xuan, HN Tai ngay 31 tháng 12 näm 2022 
v. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN TRINH BAY TRONG BÅNG CÂN BOI KÉ TOÁN 

Don vi tinh: Gông 

1. Tin và các khoàn tuong duong tiên 31/12/2022 01/01/2021 

1.015.632 1.015.632 Tien mt t¡i quý 
Tien güi ngân hàng không ký h¡n 
Cac khoàn tuong duong tien (tièn gùi ky h¡n duól 3 tháng) 

20.376.986 19.254.158 

Cong 21.392.618 20.269.790 = = 

2 .Phai thu khách hàng ngån h¡n 01/01/2021 31/12/2022 

a) Phài thu khách hàng 26.919.679.670 

Tóng Cong Kay dmg Trudng Son 1.742.687.793 1.742.687.793 

3.030.725.000 -Ban quan ý dar án Dâu te Xáy dung quán Nam T Liêm 

- Cong ty Côphân BOT Bäc Giang - Lang Son 

3.030.725.000 

5271.667.102 5.271.667. 402 
Cong ty cophân dáu te thong mai xáy dng diÇn 6 268.259.470 268.259.470 

Cong by co phàn BOT Bien Cuomg 11.829.665.272 13.400.888.538 

-Các khách hàng khác 4.776.675.033 4.474.325.237 

Cong 26.919.679.670 28.188.553.440 

3 Trà truroc nguöi bán ngán h¡n 31/12/2022 01/01/2021 

Cong 12.678.110.286 12.643.562.495 

4 Phai thu ngán h¡n khác 31/12/2022 01/01/2021 

Giá tri Du phong Giá tri Du phóng 

cong 14.410.634.138 14.262.522.048 

5. Ng xâu 31/12/2022 01/01/2021 

Giá goc Glá tri dã lap Gla goc Glá tri 6a lap dy 
Tông giá tri các khoàn phái thu quá han thanh toán hoäc 

+Cong ty CP Licogi 13- XD vá KT công trinh 
+ CN Khai thác khoáng sán PVC Thanh Hóa 
+Công ty CP �TTM Xây dung �iÇn 6 

576.884.144 (470.678.213) 
74.380.174 

(470.678.213) 
(52.066.122) 

(234.244.500) 
(184.367.591) 

576.884.144 
74.380.174 

234.244.500 
268.259.470 

(52.C66.122) 
234.244.500 (234.244.500) 
268.259.470 (184.367.591) 

- Các khoán tiên phat, phái thu vè läi trà chám..phát sinh tù 

Cong 576.88414 70.673,213) 576.884.144 470.678.213 

31/12/2022 6.Hàng tön kho 
Giá góc 

73.653.026.576 

01/01/2021 
Giá goc 

167.835.831.270 
Du phong Dy phóng 

Cong 

7 Chi phi trà truóc 31/12/2022 01/01/2021 
a, Ngán han 240.000 9.370.835 

1.622.340.946 2.416.368.043 b, Dal han 

cong 1.622.580.946 2.425.738.878 
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8 Tang, giam tàl sàn có djnh hôu hinh 

Nha cira Máy móc Phuong tien Thiét b 
Khoàn mye Cong 

vt ktén trúc thlét b van tål DCaL 
Nguyon glá TSCD 

s6 dr ddu ky 28.554.256.647 78.091.746.469 13.476.945.988 203.874.545 120.326.823.649 

s6 täng trong ký 0 
Mua trong ky 0 0 

Só giàm trong ky 7.518.160.951 3.007.428.354 10.525.589.305 
Thanh lý, nhuong bán 7.518.160.951 3.007.428.354 10.525.589.305 
s6 du cuói ky 28.554.256.647 70.573.585.518 10.469.517.634 203.874.545 109.801.234.344 

Giá tri hao mòn iüy ké 

S6 du �àu ky 16.528.261.459 64.636.666.699 11.265.901.788 189.207.862 92.620.037.808 

só tang trong ký 2.499.999.996 130.543.999 2.630.543.995 

Kheu hao trong ky 130.543 999 2.499.999.996 0 2.630.543.995 
só giàm trong ky 4.480.096.599 3.007.428.354 7.487.523.953 

Thanh ly, nhuong bán 4.480.095.599 3.007.428.354 7.487.523.953 

só du cuói ky 19.028.261.455 60.156.571.100 8.389.017.433 189.207.862 87.763.057.850 
Gla tri con li 

Tai ngay �âu y 12.025.995.188 13.455.079.770 2.211.044.200 14.666.683 27.706.785.841 

Tai ngày cuói ký 9.525.995.192 10.417.014.418 2.080.500.201 14.666.683 22.038.176.494 

11 . Phai trà ngudi bán ng�n h¡n 31/12/2022 
01/01/2021 

So có khà Só có khà näng 
tr no 

97.525.860.853 97.525.860.853 

Giá t r Giá t nang trå no 
a) Phai trå ngurôi bán ng�n han 
b} Sô no quá han chua thanh toán 
c) Phài trà ngui bán là các bên liên quan 

Cong 
12 . Nguroi mua trà tièn truóc ngän h¡n 

98.318.717.962 98.318.717.962 

93.318.717.962 98.318.717.962 97.525.860.853 97.525.860.853 
31/12/2022 01/01/2021 

Cong 22.105.009.544 22.095.280.827 

13 Thué và các khoàn phäi nÙp nhà nuóc 

só phái nÙp só da thyc nÙp 
trong ky 

01/01/2021 31/12/2022 trong ký 
Cong 5.183.341.403 3.873.437.335 462.643.827 5.118.440.836 

Quyét toán thué cça Công ty së chju sy kiêm tra cça co quan thuê. Do viÇc áp dung luât và các quy �inh ve thuêé �ói vói nhiÁu loai giao dich 
khác nhau có thé �urqc giài thích theo nhiêèu cách khác nhau, sô thuê duoc trinh bày trên Báo cáo tài chính có thé bË thay �ôi theo quyêt dinh cùa co quan thué. 

14 Chi phí phái trå ngán h¡n 
31/12/2022 01/01/2021 

Chi phí läi vay trich truÓc 0 
Chi phi phåi trå khác 4.260.894.571 4.260.894.571 

Cong 4.260.894.571 4.260.894.571 
16.Phál trá ngán han khác 

31/12/2022 01/01/2021 
Cong 21.360.539.080 19.872.943.221 

16. Vay và no thuê tàl chính 31/12/2022 Täng trong ky Giàm trong ky 1/1/2021 

16.1 Vay và ng thuê tàl ochinh ngán han 81.797.867.744 0 5.585.478.248 87.383.345.992 
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16.2 Vay vh no thuê tàil chinh dàl hen 0 

16.3 S6 co khà näng trà no 81.797.867.744 87.383.345.992 

a. Vay và no thuê tâi chinh ngán hen 81.797.867.744 87.383.345.992 

b, Vay và no thuê tài chinh dài h¡n 0 

17 Von chù sd hûu 

17.1. Bang d6i chibu bión dÙng cça vón chù sò horu 

Vón gop cùa Thang du vón Quy dàu tw phát 
có phan 

Lgi nhuan sau 
thué chuwa PP 

Khoan mye Tong công 
CSH trlên 

só du 01/01/2022 76.000.000.000 5.990.880.189 (64.243.693.981) 17.747.186.208 

Tang vón trong ký 0 

L trong ky -98.330.983.393 -98.330.983.393 

Giàm von trong ký (98.330.983.393) (98.330.963.393) 

só dr 31/12/2022 76.000.000.000 5.990.880.189 (162.574.677.374) 80.583.797.185 

17.2. Chi tiét vôn �âu tuw cùa chù sß hiu 31/12/2022 01/01/2021 

Vón gop cia Nhà nuóc 

Vón gop cùa các có �ông khác 76.000.000.000 76.000.000.000 

Cng 76.000.000.000 76.000.000.c00 

17.3. Các giao dËch vè vón vÛi các Chù sò höu và phân phói có t'c, igi nhun Näm nay Nam truóOc 

Vón dau tu cça chù sò híru 

Vón góp dàu ky 

+Vón góp t�ng trong ký 
Vón gop giäm trong ký 

76.000.000.000 76.000.000.000 

Vón góp cuói ky 76.000.000.000 76.000.000.000 

17.4. Co phiéu 31/12/2022 1/1/2021 

s6 luong co phiéu �áng ký phát hành 7.600.000 7.600.000 

s6 luong co phiéu �á bán ra ngoài công chúng 

-Có phiéu phó thöng 
- Có phiéu uru �ai (loai �uoc phân loai là vón cho sß hou) 

7.600.000 7.600.000 

7.600.000 7.600.000 

s6 luong co phiéu duçc mua lai 

co phiéu phé thóng 

Co phiéu uu däi (oai duoc phán loai la vón chú so höu) 

s6 luong cb phiéu �ang lvu hành 7.600.000 7.600.000 
c6 phiéu phó thông 7.600.000 7.600.000 
Ch phiéu uu däi (loai duoc phân loai là vón cho sß hïu 
Menh giá co phiéu �ang luu hành 10.000 10.000 

VI. THONG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOÁN MyG TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUÀ KINH DOANH 

Don vi tinh: �ông 
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Të 01/01/2022 

�én 31/12/2022 
Tu 01/01/2021 

dên 31/12/2021 
1.Doanh thu bán hàng và cung câp djch vy 

Cong 24.481.745.321 79.028.526.399 

Tu 01/01/2022 
�én 31/12/2022 

Tt 01/01/2021 

dén 31/12/2021 
2 .Doanh thu thuàn bán hàng và cung câp djch vy 

Cong 24.461.746.321 79.028.526.399 

Tr 01/01/2022 Tu 01/01/2021 
3.Giá vón hàng báán 

den 31/12/2022 �én 31/12/2021 
Cong 123.311.616.106 65.004.168.546 

Tu 01/01/2021 4.Doanh thu ho¡t �Ùng tài chinh Tù 01/01/2022 
dén 31/12/2022 dén 31/12/2021 

Cong 1.167.467 13.518.399 

Ti 01/01/2021 5. Chi phí tài chinh Tu 01/01/2022 
dén 31/12/2022 den 31/12/2021 

cong 9.602.219.141 8.660.477.895 

Tù 01/01/2022 

dén 31/12/2022 
2.336.782.066 

Tù 01/01/2021 
�ên 31/12/2021 

6. Thu nhp khác 

Cong 572.727.272 

Tù 01/01/2022 

den 31/12/2022 
1.435.044.969 

Tùr 01/01/2021 
7.Chi phí khác �én 31/12/2021 

Chi phi khác 

Cong 1.435.044.969 

8 . Chi phií bán hàng và chi phí quàn lý doanh nghiÇp Tu 01/01/2022 Të 01/01/2021 
dên 31/12/2022 �én 31/12/2021 

Cong 3.081.318.894 5.793.826.240 

9.Chi phi thué thu nhp doanh nghiÇp hiÇn hành Tù 01/01/2022 Tu 01/01/2021 
�én 31/12/202 �en 31/12/2022 

Cong 

VII.NHUNG THÓNG TIN KHÁC 

Hà NÙi, ngày 31 tháng 1 n�m 2023 
Nguoi lap biÁu Ké toán truong Tòng Giám �óc 
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