
CONG TY CÓ PHÀN LICOGI 166 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 
Cho k ké toán të 01/01/2022 dén 31/12/2022 



Ma só thué: 0102264629 

cONG TY CO PHAN LICOGI 166 MAu s6: B 01-DN 
TAng 4, toa nhà JSC34, Ngo 164, Durong Khuát Duy Tién, 
Phurdng NhAn Chinh, Quan Thanh Xuan, TP. Hà NÙI 

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

Ngay 22/12/2014 cua BÙ Tai chinh) 

BÅNG CAN DOI KÉ TOÁN 
TAI NGAY 31 THÁNG 12 NÅM 2022 

Don vi tinh: VND 

CHI TIEU MA SO THUYET MA SO MINH so cuoINAM s6 DAU NAM 

4 5 

A TAISAN NGAN HAN100-110 120 1301405 
.Tien va các khoan turong duong tien 

109.025.536.785 20699%.485.361 
1.261.740 13.253.377 
11.261.740 1. Ten 111 13.253.377 

2. Các khoän tuong �uong tiên 

L Du tu taichinh neda ba 
1. Chung khoán kinh doanh 

2. Du phòng giäm giá chúng khoán kinh doanh () 
3. Dau tu n�m giï �én ngày �áo han 

. Cac khoan phei thunganhan 
i1. Phai thu ng�n han cça khách hàng 

112 

120 
121 

122 

123 

242.202 100.609.277.116 

25.615.836.249 
60.214.719.409| 

27.387.059.515 

61.717.225.554| 
131 

2. Tra truróc cho nguòi bán ngán han 

3. Phai thu nÙi bÙ ng�n h¡n 

4. Phai thu iheo tiên dÙ kê ho¡ch hop �ông xây dung 

5. Phai thu vê cho vay ng�n h¡n 

6. Phai thu ngån han khác 

7. Du phong phäi thu ngán h¡n khó �ôi ( 
8. Tai sàn thiéu chÝ xir ly 

Hàng ton kho 
1. Hang tòn kho 
2. Du phòng giàm giá hàng tòn kho (") 

v.Tai san ngán han khac 
1. Chi phi trà truóc ng�n h¡n 

2. Thué GTCT duoc kháu trù 

3. Thué va các khoàn khác phài thu Nhà nvóc 

132 
133 

134 

135 

11.914.834.757 
(470.678.213) 

11.975.670.260| 
(470.678.213) 

136 

137 

139 

11739.562.843 106.367.188853 
11.739.562.843 

140 
141 106.357.188.853| 
149 

19.766.015 
151 8.170.835 

152 11.595.180 

153 

4. Giao dich mua bán lai trái phiêu Chinh phù 

5. Tai san ng�n han khác 
B-1AI SAN DAFHA 1200-2102204240-250 3 
LCác kroanyhi tnu i 
1. Phài thu dài h¡n cüa khách hàng 

154 

155 

3.766.519.593 37400.203.024 

211 
212 2. Trå ruóc cho nguòi bán dài h¡n 

|3. Vôn kinh doanh ó các �on vi tryc thu�c 

4. Phai thu nÙi bÙ dåi h¡n 

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

213 

214 

215 0 

216 

7. Dy phong phai thu dài h¡n khó �ôi (") 219 

220 17 825:164.773 20.993,774124 
17.825.164.773 
89.801.234.344| 

20.993.774.124| 
100.326.823.649 
(79.333.049.525)| 

221 1. TSCO hóu hinh 

Nguyên giá 
|- Giá tri hao mòn lGy k� (" 

2. TSCD thuê tài chính 

- Nguyên giá 
|-Giá tri hao mòn lGy ké () 

222 

223 (71.976.069.571) 
224 

225 

226 



YET SOcUOI NAM 
MINH 

CHI TIEU MA SO 
sO DÅU NÁM 

3. TSCD vð hinh 

Nguyen gi 
- Giá tri hao mòn lüy ké () 

RIL. 8t dong san dau tu 
Nguyén giá 
-Gia tri hao mòn lky kê (") 

V. Tai san do dang dahan 
1. Chi phí saán xuát, kinh doanh dò dang dài h¡n 
|2. Chi phí xây dung co bàn dÝ dang 

v.bau tu archinh da hen 
1. Dåu tu vào cóng ty con 

2. Dau tu vào cong ty liên kêt,liên doanh 
3. Du tu góp vón vào �on vi khác 
|4. Du phòng �àu tu tài chinh dài han (" 

227 
228 

229 

231 
232 

241 

242 

250 16:940.354.820 16401.606.623 
20.000.000.000 251 20.000.000.000 

252 

253 
(4.059.645.180) (3.598.393.177) 

5. Dâu tu n�m giù �èn ngày �áo han 

n Tai san dai han kaao 
255 

4822.074 
4.822.074 1. Chi phi trá trur�c dài han 

2.Tai sàn thuÃ thu nhÇp hoán lai 

3. Thiét bi, vât tu, phs tùng thay thé dài han 

4. Tai sàn däi han khác 

TONG CNG TASAN(270-1 
CNO PHA 330) 
. No ngan han 
1. Phai trë nguroi bán ng�n han 

2. Nguroi mua trä tiên truóc ngån h¡n 

3. Thue và các khoàn phäi nÙp Nhà nuóc 

4. Phai trà nguröi lao �Ùng 

5. Chi phi phâi trà ngän h¡n 

6. Phäi trà noi bÙ ngán h¡n 
7. Phai trà theo tién �Ù kÃ ho¡ch hop dông xây dung 

261 

262 

263 

268 

142791.066.378 244399.688.382 
223.374863.563 226.852.602.174| 

223.374353.563 
97.465.483.670 
21.459.251.446 

2.121.571.276 
227.131.532 

226.652.502.174 
96.409.820.243 
21.438.422.246 
2.156.806.360 

402.730.196 

11 
312 

313 

314 

315 

316 

317 
318 8. Doanh thu chva thsc hiÇn ng�n h¡n 

9.Phäi trà ng�n h¡n khác 
10. Vay và no thuê tài chính ng�n han 

11. Du phong phäi trà ngän h¡n 
12. Quy khen thurong phúc loi 
13. Quy binh ón giá 

14. Giao dich mua bán lai trái phiéu Chính pho 

. Mg dain 

20.294.985.235 
81.797.867.744 

18.852.814.477 
87.383.345.992 

319 
320 

321 

322 8.562.660| 8.562.660 

323 
324 

330 
331 1. Phai trä nguói bán dai han 

2. Nguoi mua trå iên truróc dài han 

3. Chi phi phái trá dài h¡n 

4. Phäi trå nÙi bÙ vÁ vón kinh doanh 

5. Phai trà dài han nÙi bÙ 

332 

333 

334 

335 

336 
6. Doanh thu chua thyc hiÇn dài han 

7. Phài trà dài han khác 
8. Vay và no thuê tài chính dài h¡n 

9.Trái phiéu chuy�n dói 

10. Co phiéu vu �äi 
11. Thué thu nhp hoân lai phäi tr� 

12. Du phòng phài trå dài h¡n 
13. Quy phát trién khoa hÍc và công nghé 

337 

338 

339 

340 

341 
342 
343 



MA SO HUYET 
MINH 

CHI TIEU só cUOIN só DAU NAAM 

D VON CHU SO HUU (400 410-420) 
L.Von chu so hou 
|1. Vón góp cho sÝ hïu 

80.583.797 185 17.747186.205 
80.583.797185) 17.747 186.208 

76.000.000.000| 
76.000.000.000 

200 

76.000.000.000 

76.000.000.000 
411 

-Cô phiêu phô thông có quyên biêu quyét 
|- Có phieu uu �äi 

|2. Thång du vón có phân 
3. Quyén chon chuyén �oi trái phiéu 
4 Vón khác cùa chù sÝ hïu 
5. Co phiéu quý () 

6. Chênh lêch �ánh giá lai tài sän 

7. Chenh lech tý giá hôi �oái 

8. Quy dau tu phát trién 

9. Quy ho tro s�p xêp doanh nghiÇp 
10. Quy khác thuÙc vón chù sò hïru 

11. Loi nhun sau thuÃ chua phân phôi 
j- LNST chura phân phói lky ké �én cuói ký truóc 

-LNST chua phân phói ky này 
12. Nguón vôn �âu tu xåy dung co b�n 
.Nguon kinh phi va 

411A 

411B 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 5.990.880.189 5.990.880.189 
419 
420 

421 (162.574.677.374) 
(64.243.693.981) 
(98.330.983.393)| 

(64.243.693.981) 
2.782.887.866 

(67.026.581.847) 

421A 

421B 

422 

|1. Nguôn kinh phi 
431 

|2. Nguôn kinh phí �ã hinh thành tscd 
432 

TONG CONG NGUON VON (440-304 1.066.378 244.399.688.382 

NGUOI LAP BIÈU 
(Ky, ho tên) 

KE TOAN TRUÒNG 
(Ky, ho tên) 

Hà noi, ngày 31 tháng 01 n�m 2023 

TONG GIÁM DOC 
(Ký, hÍ tên, �óng dáu) 

010226 

l Thark Hhayn 
CONG IY 
co PHAN 

LICOGI 166 Z) 
ANH XUA P. HA 

UAN 1 TONG GIM DOC 
Va Cing Htb 



CONG TY cO PHAN LICcoGI 166 
Ma só thué: 0102264629 

Mau só: B 02a- DN 
Tang 4, toa nhà JSC34, ngö 164 Khuát Duy Tién, P.Nhân Chinh, Q. Thanh Xuân, Ha NÙi 

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

Ngay 22/12/2014 cua Bo Tai chinh) 

BAO CAO KÉT QUÀ HOAT �ONG KINH DOANH RIËNG 
Näm 2022 

Don vi tinh: VND 

CHI TIEU MA SO THUYET MINH NAM NAY NAM TRUÓÓC 

1. Doanh thu bán hàng và cung cap dich v 01 VI.1 179.948.546 18.515.196.389 
2. Các khoàn giàm trù doanh thu 

3. Doanh thu thuàn v� bán hàng và cung câp dich 
Vu (10-01-02) 
4. Gid vón hàng bán 

5. Loi nhun gop v� bán hàng và cung cáp (20=10-
11) 
6. Doanh thu ho¡t �Ùng tài chinh 

7.Chi phi tài chính 

02 

10 VI.2 179.948.546 18.515.196.389| 
VI.3 96.678.867.223| 68.701.808.747 11 

20 (96.498.918.677) (50.186.612.358) 
VI.4 38.419 1.002.028 

2.669.129.469 
2.207.877.466 

VI.S 12.805.004.451 
- Trong d: Chi phi läi vay 11.335.587.973 23 

8. Chi phi bán hàng 25 

9. Chi phí quän lý doanh nghiêep 

10. Lgi nhun thuân to hoat �Ùng kinh doanh 

30=20-(21-22)-(25+28)) 
11. Thu nhap khác 
12. Chi phi khác 

26 VI.8 366.673.892 2.705.570.819 
30 (99.534.683.619)| (65.696.185.600) 

2.336.782.066| 2.568.181.819| 
3.898.578.066 

(1.330.396.247)| 

VI.6 

VI.7 1.133.081.840 
1.203.700.226 13. Loi nhun khác (40=31-32) 40 

14. Tong loi nhuan ké toán truóc thué (50=30+40) 50 (98.330.983.393) (67.026.581.847) 

15. Chi phi thué TNDN hien hanh 

|16. Chi phi thué TNDN hoän lai 

17. Loi nhun sau thu� thu nhâp doanh nghiêp 

(60=50-51-52) 
18. Lai co bàn trên có phiêu (") 

19. Lai suy giäm trên có phiéu (") 

51 VI.9 

2 

60 (98.330.983.393) (67.026.581.847) 
70 

71 

Lap, ngày 31 tháng 01 näm 2023 

KÉ TOÁN TRUÔNG TONG GIÁM �ÓC 

0226462 
NGUOI LAP BIÈU 

cON cONG T 
coPHAN 

LICOGH4G 
ANH XUA 

UÂN-1TÕNG GIÁM DOC 

Vä Cing Hng 



Ma só thué: 0102264629 
M�u só: B 03 - DN 

cONG TY CO PHAN LICoGI 166 
Tang4, tòa nhà Jsc34, Ngo 164, Duwong Khuât Duy Tien, Phuong Nhán Chinh, 
Quan Thanh Xuân, TP. Hà NÙl 

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

Ngày 22/12/2014 cua BÙ Tài chinh) 

BAO CÁ LUU CHUYÊN TIEN T� 
(Theo phurong pháp glán tiép) 

TU NGAY: 01-01-2022 �EN NGAY: 31-12-2022 

Don vi tinh: VND 

CHi TIEU MA s6THUYET 

MINH NAM TRUOc NAM NAY 

. Liu chuyên tiên tù ho¡t dÙng kinh doanh 

1. Loi nhuan truróc thué 
2. Diêu chinh cho các khoàn 

(98.330.983.393)| (67.026.581.847)| 01 

1.926.844.261 21.636.545.725| 
|- Kháu hao TSCÐ và B�SÐT 

i- Các khoân dy phòng 

- Lai, Q chênh iÇch tý giá hQi �oái do �ánh giá lai các khoån myc tiên tÇ cô 
goc ngoai tÇ 
-Lai, lQ tü hoat �Ùng �àu tu 

02 7.774.188.709 
03 461.252.003 1.469.416.478 

D4 

05 (742.285.208)| 1.057.352.56 
|-Chi phi läi vay 2.207.877.466 11.335.587.973 06 

-Các khoàn �iêu chinh khác 07 

3. Loi nhun tir ho¡t dÙng kinh doanh truóe thay dói vón luu dÙng (96.404.139.132) (45.390.036.122) 08 

i- Täng. giàm các khoàn phäi thu 15.487.294.084 3.346.160.094 
94.617.626.010 

09 

i- Tang. giàm hàng tôn kho 45.488.224.766 10 

- Tang. giàm các khoàn phäi trà (Không ké l�i vay phài trå, thué thu nhp 
doanh nghiep phài nÙp) 1 99.952.171 (12.020.591.640) 

-T�ng, giam chi phi trå truróc 12.992.909 90.024.177 12 

-Tang. giam chúmg khoán kinh doanh 

|- Tièn lãi vay �ã trå 

13 

4 (209.638.356) 
Thué thu nhp doanh nghiÇp �ã nÙp 

Tien thu khác tùr hoat �Ùng kinh doanh 6 O 

Tên thu khác të hoat �Ùng kinh doanh 16A 

- Tiên thu khác tir ho¡t �ông kinh doanh 168 

Tièn chi khác cho hoat �Ùng kinh doanh 

|Lru chuyèn tièn thuàn tiv hogt dong kinh doanh 
|1. Luru chuyén tiên ti hoat dong G&u tu 

1/ 

20 1.672.592.052 3.445.276.909 

1. Tiên chi dê mua s�m, xây dyng TSCB và các tài sàn dài h¡n khác 21 

|2. Tiên thu tù thanh lý, nhuong bán TSCÐ và các tåi sån dài h¡n kháác 22 3.910.856.140 2.568.181.819 

3. Tiên chi cho vay, mua c�c cong cy ng cça �on vi khác 

4. Tièn thu hbi cho vay, bán lai các công cu no cça don vj khác 

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

23 0 

24 O 

25 

6. Tren thu hói �âu tu góp vôn vào �on vj khác 

7. Tièn thu läi cho vay, có túc và loi nhun �uoc chia 

Lvu chuyên tèn thuàn to hogt dong ddu tu 

l1: Luu chuyén tièn tër hoat dong tài chinh 

1. Tièn thu tiu phát hánh co phiéu, nhn vón góp cùa chù së hïu 

2. Tien trá lai vón góp cho các cho sÝ hu, mua lai có phiéu cça doanh 

nghiep �a phát hành 

3. Tièn thu tr �i vay 

38.419 1.002.028 
2.569.183.847 

27 

30 3.910.894.559 

31 

32 

33 



THUYET 
MINH 

GHI TIEU MA SO NAM NAY NAM TRUOOC 

4. Tiên chi trå no gôc vay (5.585.478.248)| (6.017.449.530) 34 

5. Tien tra no góc thuê tài chính 35 

6. Co tuc, loi nhun �ã trå cho chù s& héu 36 

LuPu chuyén tlên thuàn tò hogt dÙng tàl chính 

Luu chuyèn tièn thudn trong ký (50=20+30+40) 
(5.585.478.248) (6.017.449.530) 

(1.991.637)| (2.988.774) 50 

Tten và turong duong tièn �du ký 30 13.253.377 16.242.151 

Anh huong cça thay dói tý giá hoái �odi quy �ói ngoal te 

Tien và tuomg duvong tièn cuól ky (70=50+60+61) 

61 

11.261.740 13.253.377 70 

Lp, ngày 31 tháng 1 n�m 2023 

TONG GIAM �OC NGUOI LAP BIEU KE TOÁN TRUÖNG 

KEho ten, �óng dáu) 

4629. 
(Ky, ho tên) (Ky, hÍ tên) 

N: 010 

GONG TY 
co PHAN 

LICOGL 166 &Tian Hain 
H XUA TONG GIÁM DOC 

Va Cing Hidng 



CONG TY CO PHÅN LICOGI 166 
Tâng 4, toa nhà JSC 34, ngo 164 duòng Khuât Duy Tiên, 
P. Nhan Chính, Q. Thanh Xuân, Hà NÙi 

BAO CÁO TÅI CHÍNH RIÉNG 

Cho ky kê toán tir 01/01/2022 d¿n 31/12/2022 

THUYÉT MINH BÁO CÁO TÅI CHÍNH RIÉNG 
Cho ky kê toán tir 01/01/2022 �én 31/12/2022 

I. DAC DIÈM HOAT DONG DOANH NGHIÆP 
1. Hinh théc sô hïu vôn 

Công ty Cô phán Licogi 166 duge thành lp và ho¡t dÙng theo Giay chéng nhân �äng ký doanh nghiÇp 
Công ty eo phân só 0102264629, do Sß ké ho¡ch và �âau tu thành phô Hà NÙi câp ngày 18/05/2007, thay 
doi lân 13 ngày 22/03/2019. 

Vôn dieu lÇ cça Công ty theo Giây chíng nhn ��ng ký doanh nghiÇp là: 76.000.000.000 dông (Báy moi 

sau tý dong chän). 
Tong sô nhân viên cça công ty t¡i ngày 31/12/2022 là I nguoi. 
Tn s chinh cüa Công ty tai Tàing 4, töa nhà JSc 34, ngo 164 duong Kiuát Duy Tién, phurng Nhan 
Chinh, qun Thanh Xuân, Hà NÙi. 

2. Linh vrc kinh doanh 

L*nh vrc kinh doanh cça Công ty là xây dyng. 

3. Ngành ngh� kinh doanh 

Khai thác �á, cát, söi, �ât sét; 

Lap �·t hÇ thông xây dång khác chi kinh doanh các ngành nghÃ sau : Thang máy, câu thang tr 
�ông, các loai cëa tu �Ùng, hÇ thông �èn chiêu sáng, hÇ thông âm thanh, hÇ thông thiêt bË dùng 
cho vui choi giài trí, thiêt bË phòng cháy chïa cháy, läp �·t hÇ thông chông sét; 
Buon bán vt liÇu, thiêt bË läp �·t khác trong xây dång chi kinh doanh các ngành nghê sau: Thiêt 
bi phòng cháy chïa cháy 

Hoat �ong thiêt kê chuyên dung chi kinh doanh các ngành nghê sau: Thi¿t kÃ hÇ thông phòng 
cháy chïa cháy các công trinh xây dung (Doanh nghiÇp chi duoc kinh doanh theo quy �Ënh cça 
pháp luât), 
Kinh doanh bât �Ùng sán, quyên sir dung dât thuÙc chù sß hïu, chç së dung hoc �i thuÃ 

Chi tiet: -Dåu tu xây drng h¡ tâng ký thut khu �ô thË và kinh doanh bât �Ùng sån; 

Bán buon chuyên doanh khác chua drge phân vão �âu 

Chi tiét: Khií cong nghiÇp, khí nén; 

Sán xuát, truyÁn tài và phân phôi diÇn 

Chi tiét: Kinh doanh diÇn; 

Khai thác, xr lý và cung câp nuóc 

Chi tiét: Kinh doanh nuóe; 

Van tái hàng hóa bàng �udng bÙ; 

Van tài bäng xe buýyt; 

Van tái hành khách duròng bÙ trong nÙi thành, ngo¡i thành (tri vân täi bàng xe buýt) 

Chi tiét: Vân täi khách bång taxi; 

Van tai hành khách duròng bÙ khác 



CONG TY CO PHÀN LICOGI 166 
Tang 4, tòa nhà JSC 34, ngð 164 drdong Khuát Duy Tién, 
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà NÙi 

BAO CÁO TÅI CHÍNH RIÊNG 

Cho ky ké toán tir 01/01/2022 dÃn 31/12/2022 

Chi tiêt: Vn tài khách du ljch, Vn tåi khách theo hop �Óng, Vân tåi khách theo tuyên cô djnh; 

Båo duomg, sta chtïa ô tô và xe có �Ùng co khác 

Chi tiet: Djch vu bào dröng, sta chtïa 6 tô; 

Bán buon 6 to vå xe có �Ùng co khác 

Chi tiet: Kinh doanh ô tô; 
Bán phy tùng và các bÙ phân phu trg cia ô to và xe có �Ùng ca khác 

Chi tiet: Kinh doanh phu tàng ô tô; 

Xây dung công trinh ký thut dân dung khác 

Chi tiét: - Dåu tu xây dung ha tàng ký thut khu công nghiÇp, các du án thiy diÇn va vå nhó, 

Các công trinh ha t§ng ký thut �ô thË và khu công nghiÇp, nên móng công trinh 

Cho thue máy móc, thiét bË và �ô dùng hitu hinh khác 

Chi tiêt: Cho thuê thi¿t bi, cung cáp vt tu ký thut; 

Ho¡t �Ùng hÑ tro dich vy tài chính chura duçc phân våo �âu 

Chi tiet: Tu ván �§u tr (Không bao gôm tur v¥n pháp luât, tài chính); 

Sra chïa máy móc, thiêt bË 
Chi tiet: Dich vå sira chûra, l�p �·t máy móc thiêt bË các s£n phâm co khí và kêt câu �ja hinh 

khác; 
San xuât máy chuyên dung khác 

Chi tiét:-Sán xu¥t kinh doanh vat tur, thi¿t bi, phy tùng và các lo¡i vt liÇu xây dumg; 

Gia công co khí; xë lý và tráng pho kim lo¡i 

Chi tiét: Gia công ch¿ tao két cá1 thép và các såm phàm co khí 

Xay dng công trinh �uròng sát và �uròng bÙ 

Chi tiét: Thi công xây dumg các công trinh dân dung, công nghiÇp, giao thóng, thiy loi, thuy 
dien, sân bay, bên càng; 

Xay dng công trinh công ích 

Chi tiêt: Thi công xây dung các công trinh �iÇn, thông tin liên lac; các công trinh câp thoát nuóe 
và ve sinh môi truÝng; các công trinh phòng cháy, chïa cháy, thiêt bË bào vÇ; các công trinh 

thông gió câp nhiÇt, dieu hôa không khí; 

4. Chu ky sán xuât, kinh doanh thông thurong 

Hoat dông sån xuât, kinh doanh thông thuong cça Công ty là 12 tháng. 

Chu ky sån xuât kinh doanh binh quân cça ngành, l+nh vuc: 12 tháng. 

5. Däe diêm ho¡t �Ùng cça doanh nghiÇp trong ký kê toán có änh huöng �¿n Báo cáo tài chính 

riêng 

Trong ky kê toán, ho¡t �Ùng cça Công ty không có �c diêm dáng kê nào có ành huong d¿n Báo cáo tài 

chính. Hoat �Ùng cça Công ty diên ra binh thurÝng & tât cà các ký trong n�m. 

6. Cáu trúc doanh nghiÇp 

Dén thoi �iem 31/12/2022, Vän phòng Công ty �·t t¡i tâng 4, tòa nhà JSC, ngô 164 duong Khuát Duy 

Tien, phuong Nhân Chính, qun Thanh Xuân, Thành phÑ Hà NÙi 

Công ty Con: Tai thÝi �iem ngày 31/12/2022, Công ty có mÙt (01) Công ty nhu sau: 
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Noi thành lp 
và hogt dÙng 

Ty l 
loi fch 

Ty le quyen 
biêu quyêt 

Hoat �ong kinh 
doanh chính 

Ten công ty con 

Cong ty TNHH MTV 
vat lieu xay dung Licogi Kinh doanh khai thác Hà Tinh 100% 100% dá 166 

u.KÝ KÉ TOÁN, �ON vI TIÈN TÆ sï DUNG TRONG KÉ TOÁN 
1. Ky ke toán näm 

K kê toán n�m cça Công ty båt �âu të ngày 01/01 và két thúc vào ngày 31/12 hàng n�m duong lich. Cho k ketoán này, Công ty lp báo cáo tài chính giïa niên �Ù të ngày 01/01/2022 dên ngày 31/12/2022. 
2. Don vjtiên tÇ sr dång trong kê toán 

Dom vi tiên tÇ sr dung trong kê toán là �ông Vi�t Nam (ký hiÇu quôc gia là "d"; ký hiÇu quôc tå là VND"). 

LCHUAN MYC VÀ CHÉ DO KÉ TOÁN ÁP DUNG 
1. Ché �Ù ké toán áp dyng 

Công ty áp dung Chê �Ù Kê toán doanh nghiÇp ban hành theo Thông tu só 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cça BÙ Tài chính Huóng dân ChÃ �Ù kê toán Doanh nghiÇp và thông tu sô 53/TT-BTC ngày 21/03/2016 sira �ôi, bô sung thông tu 200/2014/TT-BTC cça BÙ Tài chính Huóng dân Chê �Ù kê toán Doanh nghiÇp. 

2. Tuyên bô vê viÇc tuân thi Chuân myc và Chê �Ù ké toán 

Cong ty dã áp dång các Chuân muc kê toán ViÇt Nam và các v�n bàn huóng dân Chuân måc do Nhà nuóc da ban hành. Các báo cáo tài chính dugc lp vàtrinh bày theo dúng moi quy dËnh cça tiëng chuân myc, thong ur huóng dân thyc hiÇn chuân myc và Chê dÙ kê toán hiÇn hành �ang áp dång. 
Iv.CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DUNG 
1. Các logi ty giá hoi �oái áp dyng trong kê toán 

Cong ty có nghiÇp vu kinh tê phát sinh bäng ngoai tÇ thrc hiÇn ghi sÑ kÃ toán và lâp Báo cáo tài chính theo mot don vË tiên tÇ thông nhât là Dông ViÇt Nam. ViÇc quy �ôi �ông ngoai tÇ ra �ông ViÇt Nam o�n cú vào: 

Ty giá giao dËch thyc t¿; 
Ty giá ghi só ké toán. 

2. Nguyên t¯e xác djnh la¥i suát thre té (lai suât hiÇu lre) dùng �é chi¿t khâu dòng tiÁn 

Lai suát thuc té (1ai suát hiÇu lyc) �uçc xác dinh nhu sau: 

Là läi suåt ngân hàng thuong m¡i cho vay �ang áp dång phô bi¿n trên thË truòng t¡i thòi �i¿m giao dËch; 
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BAO CÁO TÀI CHÍNH RIÉNG 
Cho ký kê toán të 01/01/2022 dên 31/12/2022 

nrmg hop không xác �jnh dugc lâi suát ngân hàng throng m¡i cho vay nêu trên thì läi suât thure tê 
la lai suât Công ty eó the di vay duói hinh thírc phát hành công cu nã không có quyên chuyên �ôi 

thanh co phiéu (nhu phát hành trái phiéu throng không có quyên chuyên �ôi hoãc vay báng khé uÛc 

thóng thudng) trong diÁu kiÇn sån xuát, kinh doanh dang diÃn ra binh thuong. 

3. Nguyên t�c ghi nhn tiên và các khoan turong �urong ttên 

Tién vd các kheoán tromg duong tièn bao gòm tièn mt tai quý, tièn gii ngân hàng, các khoán �§u tu ngân 
han có thoi gian dáo han không quá 03 tháng, có tinh thanh khoán cao, có khá n�ng chuyén �Ûi dÃ d£ng 
thành các lrmg tiên xác djnh và không có nhièu rüi ro trong chuyên �oi thành tièn. 

Cac khoán tién do doanh nghiêp khác và cá nhán ký cugc, ký quý' tai Cong ty durge quán ly và h¡ch toán 
nhu tien cùa Công ty. 

Khi phát sinh cáe giao dich bang ngoai té, ngoai tÇ dugc quy �Õi ra �òng ViÇt Nam theo nguyên tác: Bén 
No cac tai khodn tiên áp dung ý giá giao djch thure té; Bên Có các täi khoán tiên áp dung ty giá ghi só 
binh quân gia quyên. 
Ta thoi diem láp Báo cáo tài chinh theo quy dinh cça pháp lut, sÑ du ngoai tÇ drgc �ánh giá lai theo tý 
gi giao dich thrc te, là tý giá mua ngoai të cia ngán hàng thuong mai noi Công ty thuong xuyén có giao 
dich tai thoi �iÃm lp Báo cáo tài chính. 

4. Nguyen tac kê toán các khoán �âu tur tài chính 

a Các khoan �àu tu nám git �én ngày �úo h¡n 
Gom các khoàn tiên giri ngân hàng có ky h¡n và các khoån cho vay n�m giï dên ngày �áo h¡n vÛi måc 
dich thu lai hàng ky. 

Doi vói các khoàn �âu tu n�m giü �ên ngày �áo h¡n, nêu chra duge lâp dy phòng phái thu khó �òi theo 
quy dinh cça pháp lut, kê toán tiên hành �ánh giá khå n�ng thu hôi. Truong hop có bang chéng chãc 
chan cho thây mot phân ho·c toàn bÙ khoân �âu tu có thê không thu hôi duoc, kê toán tiên hành ghi nhn 
so ton thát vào chi phí tài chính trong ký. Truong hop sô tôn thât không thê xác �Ënh �ugc mÙt cách �áng 
tin cay, kê toán tiên hành thuyêt minh trên Báo cáo tài chinh vê khå n�ng thu hôi cça khoân �âu tu. 

b. Các khoan cho vay 

Các khoan cho vay theo khê uóc giïa các bên nhung không duoc giao dËch mua, bán trên thË truong nhu 

chúmg khoán. Tùy theo tëng hop �ông, các khoàn cho vay theo khê uóc có thê duoc thu hôi mÙt lân t¡i 
thoi diem dáo h¡n ho·c thu hôi dân tëng ky. 
Doi voi các khoàn cho vay, nêu chua �uoc lp du phòng phäi thu khó �òi theo quy �Ënh cça pháp luât, kê 
toán tién hành �ánh giá khå n�ng thu hôi. Truòng hãp có bäng chúrng chäc ch�n cho thây mÙt phân ho·c 
toàn bÙ khoàn cho vay có thê không thu hôi �uoc, kê toán tiên hành ghi nhn sÑ tôn thât vào chi phí tài 

chính trong ky. Truong hop sô tôn thât không thê xác djnh duoc mÙt cách �áng tin cây, kê toán tiên hành 

thuyêt minh trên Báo cáo tài chính vê khå n�ng thu hôi cça khoàn cho vay. 

c. Dau te vào Công ty con; Công ty liên ke 

Các khoàn �âu tu vào các công ty con mà trong �ó Công ty n�m quyên kiêm soát dugc trinh bày theo 

phuong pháp giá göc. Các khoån phân phÛi lgi nhun mà công ty m� nhn duçc tiù sÑ loi nhun iüy ké cia 
các công ty con sau ngày công ty me n�m quyén kiêm soát duroc ghi vào két quà ho¡t �Ùng kinh doanh 
trong ký cúa công ty m�. Các kho£n phân phôi khác dugc xem nhu phân thu hôi cça các kho£n �àu tr và 
dugc trù vào giá trË �âu tu. 

Các khoán dâu tu vào các công ty liên kêt mà trong dó Công ty có ành hurong dáng kê duge trinh bày theo 

phurong pháp giá góc. 
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Cho ky ké toán të 01/01/2022 �én 31/12/2022 
Các khoàn phân phôi loi nhun të só loi nhun thuân lüy k¿ cça các công ty liên kêt sau ngày �âu tu diugc 
phan bo vào kêt quà ho¡t �ông kinh doanh trong ký cça Công ty. Các kho£n phân phôi khác duoc xem 
nhu phán thu hôi oác khoån �§u tur và dugc trë vào giátrË �âu tu 
Du phòng giäm giá �âu tur durçe lp våo thòi �i¿m cuÑi n�m. Mrc trích lp du phòng �uge xác �Ënh dåa 
vào báo cáo tài chính tai thÝi �i¿m trich lp dr phòng cça tô chitc kinh të. 

d Ddu te vào cóng cy vón cia don vË khác 
Các khoàn �àu tu vào công cu vón cça �on vj khác duoc trình bày theo phuong pháp giá gôc. 
Du phong giam giá �âu tur durçc lp vào thoi �i¿m cuÑi n�m là sÑ chênh lÇch giïa giá gôc �uoe h¡ch toán 
trên sô kê toán lón hon giá trË thË truong cça chúng t¡i thÝi �iêm lp dy phòng. Ho·c múc trích lp då 
phong droc xác dinh dura vào báo cáo tài chính tai thÝi �i¿m trích lp dy phòng cça tô chúc kinh tê khi 

khong xác �inh �uçc giá trË thË truòng 

5. Nguyên t�c ké toán phài thu 

Viec phân io¡i các khoàn phäi thu là phåi thu khách hàng, ph£i thu khác duoc thrc hiÇn theo nguyên t�c: 

a. Phäi thu cça khách hàng gôm các kho£n phài thu mang tính chât thuong m¡i phát sinh të giao dËch có 
tính chât mua - bán, nhu: Phài thu vê bán hàng, cung câp dËch vå, thanh lý, nhuong bán tài sån (TSCÐ, các khoàn dâu tu tài chính) giïa Công ty và ngudi mua (là �on vË d�Ùc lp vÛi nguÝi bán, gôm cà các 
khoân phài thu giïa công ty m� và công ty con, liên doanh, liên kêt). Khoàn phài thu này gôm cå các 
khoan phài thu vê tiên bán hàng xuât khâu cça bên giao üy tháe thông qua bên nhn üy thác; 
b. Phai thu khác gôm các khoån phäi thu không có tính thurong m¡i, không lien quan �ên giao dËch mua -

bán, nhur: 

Các khoån phài thu t¡o ra doanh thu ho¡t �Ùng tài chính, nhu: khoån phài thu vê läi cho vay, tiên giri, co tirc và lgi nhun dugc chia; 
Các khoàn chi hÙ bên thé ba duçc quyên nhn l¡i; Các khoån bên nhn ùy thác xu¥t khâu ph£i thu hÙ cho bên giao úy thác; 

Các khoàn phài thu không mang tính thuong m¡i nhu cho mugn tài sån, phäi thu vê tiên phat, bôi 
thuong, tài sán thiêu chÝ xu lý... 

Khi lp Báo cáo tài chính, kê toán c�n cé ky h¡n còn l¡i cça các khoàn phài thu �è phân lo¡i là dài h¡n 
hoac ngán h¡n. Các chi tiêu phäi thu cça Bàng cân dôi kê toán có thê bao gôm cå các khoàn duçc phán ánh o các tài khoàn khác ngoài các tài khoàn phäi thu, nhu: Khoån cho vay diugc phàn ánh ß TK 1283; 
Khoán ký quý, ký cuge ph£n ánh & TK 244, kho£n t¡m úng o TK 141. 

Các khoàn phäi thu có gôc ngo¡i tÇ duçc �ánh giá l¡i cuôi ky khi lp Báo cáo tài chính. Ty giá giao dËch 
thuc té khi �ánh giá l¡i các kho£n phåi thu có gôc ngoai tÇ t¡i thÝi �iêm lp Báo cáo tài chính là ty giá công bô cça ngân hàng thuong mai noi Công ty thuong xuyên có giao dËch (do Công ty tyu lya chon khi 
giao dich vói �ôi tuong phái thu). 

Dy phong no phài thu khó �òi duçc trích lp cho tëng khoån phài thu khó �òi c�n cú theo quy �Ënh vào 
tuoi ng cça các khoàn ng quá han và dr kiên méc tôn thât có thÃ xày ra. 

Viec xác dijnh các khoàn cân lp dy phòng phài thu khó �öi duoc c�n cé vào các khoån måc �ugc phân 
loai là phäi thu ngán h¡n, dài h¡n cça Báng cân �ôi kê toán. Dy phòng ng pháài thu khó �oi dugc trích lâp cho tëng khoán phäi thu khó �ôi c�n cú vào tuôi ng quá h¡n ciia các khoån ng ho·c du kiên mírc tôn thá 
có thê xay ra. 
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6. Nguyên täc ghi nhn hàng tôn kho 

a. Nguyên táe ghi nhn hàng tôn kho 

Hang tón kho cça Cong ty là nhtng tài sån duge mua vào �ê sån xu¥t ho�c �ë bán trong ký sån xu¥t, kinh 

doanh binh thudng. �éi vÛi sån phám do dang, néu thöÝi gian sån xuát, Iuán chuyén vugt quá mÙt chu k 
kinh doanh thông thurdng thi không trinh bày là hàng tôn kho trên Báng cán dói k¿ toán må trinh bày là tài 
sàn dài h¡. 

Các loai sän phâm, hàng hóa, vt tu, täi sán nhn git hÙ, nhn ký gëi, nhân üy thác xu¥t nhâp khåu, nhn 

gia cóng.. khng thuÙc quyèn so hïtu và kiêm soát cça Công ty thi khóng ph£n ánh là hàng tÓn kho. 

Häng tón kho dugc tinh theo giá góc. Truòng hop giá trj thuân có thÃ thuc hiÇn durgo tháp honm giá gÑc thi 
häng ton kho duge tinh theo giá tri thuàn có thÃ thire hiÇn dugc. Giá gÑc hàng tôn kho bao gom chi phí 

mua, chi phi ché bién và các chi phí liên quan truc ti¿p kihác phát sinh �Ã có �durgo hàng tòn kho Û dia �i¿m 
và trang thái hiÇn tai. 

b. Phuong pháp tinh giá tr/ hàng tôn kho 

Giá tri hàng tôn kho �roc xác �inh theo phuong pháp bình quân gia quyên. 
Phuong pháp xác dinh giá tri sán ph£m dÝ dang: chi phí sån xu¥t kinh doanh dÛ dang �rgc tp hop theo 
chi phi phát sinh thyc tê cho tëng giai �o¡n sån xuât trong dây chuyén. 
e Phurong pháp hgch toán hàng tôn kho 

Hàng ton kho duçc h¡ch toán theo phuong pháp kê khai thuròng xuyên. 

Phuong pháp lp de phòng giäm giá hàng ton kho 

Du phong giäm giá hàng tôn kho duge lâp vào thöi �iem cuÑi n�m là sÑ chênh lÇch gita giá góc cça hàng 
ton kho lón hon giá tri thuan có thÃ thrc hiÇn drgc. 

7. Nguyên t�c ghi nhn và kháu hao tài sân có dËnh 

Tai san có dinh hïu hinh, täi sän có dinh vo hinh durgc ghi nháa theo giá gÑc. Trong quá trinh st dung, tài 
san có dinh htu hinh, tài sån có �inh vô hinh dugc ghi nhn theo nguyên giá, hao mòn luý kÃ và giá ui 
con lai. 

Tai sån có dinh thuê tài chính dugc ghi nhán nguyên giá theo giá tri hop lý ho·c giá trË hiÇn t¡i cça kho£n 
thanh toán tièn thué tói thiÁu (không bao gôm thu¿ GTGT) và các chi phí truc tiép phát sinh ban dàu liên 
quan den TSCÐ thuê tài chính. Trong quá trinh st dung, tài sån có �jnh thuê täi chính duge ghi nhn theo 
nguyên giá, hao mòn luù kê và giá trË con lai. 

Khâu hao TSCD cça Công ty duçc uóc tinh phù hop và thrc hiÇn theo phuong pháp �uong th£ng. Thoi 
gian khâu hao dugre uóe tinh nhu sau: 

Nhà ca, vt kién trúc 
Máy móc, thiét bË 

Phuong tiên vn täi 

Thiet bi v�n phòng 

08-25 n�m 

05-10 n�m 
05-10 n�m 
03 -05 n�m 

Näm 2022 Cóng ty tam nging trich kháu hao vì các tài sán cùa Cong ty Ngán hàng yêu cau tp k¿t dé bán 
dáu giá do các khoan vay ng�n h¡n cua Công ty bi xêp vào nhóm ng xáu phái xu lý tài s�n dám báo. 



CÔNG TY CO PHÅN LICOGI 166 
Tâng 4, tòa nhà JSC 34, ngð 164 �uong Khuât Duy Tiên, 
P. Nhân Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà NÙi 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 

Cho ký ké toán tir O1/01/2022 dén 31/12/2022 
8. Nguyên tác k¿ toán chi phí trå truóe 

Cac chi phí trå truóc chi liên quan �én chi phí sån xu¥t kinh doanh cúa mÙt n�m tài chính ho·c mÙt chu ky 
kinh doanh duge ghi nhn là chi phí trå trróc ngån h¡n và dugc tính vào chi phi sån xuât kinh doanh trong 
n�m tài chinh. Các chi phí �ã phát sinh trong n�m tài chính nhung liên quan �ên kêt quà ho¡t �Ùng sån 
xuât kinh doanh cça nhiêu niên �Ù kê toán duoc h¡ch toán vào chi phí trå truóc dài h¡n dê phân bô dân 
vào kêt quà ho¡t �Ùng kinh doanh trong các niên �Ù kê toán sau. 

ViÇc tinh và phân bô chi phí trå trróc dài h¡n vào chi phí sån xut kinh doanh timg ký h¡ch toán dugc c�n 
cú vào tinh chât, múrc �Ù timg lo¡i chi phí �Ã chon phuong pháp và tiêu thúc phân bô hãp lý. Chi phi tr 
truóc duoc phân bô dân vào chi phí sàn xuat kinh doanh theo phuong pháp �duòng th�ng. 
9. Nguyên t�c kê toán ng phài trå 

ViÇc phân logi các khoàn phäi trå là phâi trå ng1ui bán, phäi trå khác duoc thyc hiÇn theo nguyên t�c: 

a. Phäi trà nguoi bán gôm các kho£n ph£i trå mang tinh ch¥t thuong m¡i phát sinh të giao dich mua hàng 
hóa, dËch vy, tài sån và nguoi bán (là �on vË �Ùc lp vÛi nguoi mua, gôm cà các kho£n phäi trà giïa công 
y m� và công ty con, công ty liên doanh, liên kêt). Kho£n phäi trå này gôm cà các kho£n phài trå khi nhp 
khâu thông qua nguroi nhn úy thác (trong giao dËch nhâp khâu üy thác); 
b. Phâi trä khác gôm các khoån phäi trå không có tính thuong m¡i, không liên quan �ên giao dËch mua, 
bán, cung câp hàng hóa dËch vy:| 

Các khoàn phäi trå liên quan �ên chi phí tài chính, nhu: khoàn phäi trà vê läi vay, cô téc và loi nhuân 
phài trà, chi phí ho¡t �Ùng �âu tu tài chính phäi trå 
Các khoàn ph£i trà do bên thé ba chi hÙ; Các kho£n tiên bên nhn úy thác nhn cça các bên liên quan de thanh toán theo chi �inh trong giao dËch úy thác xuât nhp khâu; 
Các khoàn phài trå không mang tính thuong m¡i nhu phäi trå do mugn tài sån, phâi trå vê tiên ph¡t, boi thuong, tài sån thùa chÝ xù ly, phäi trå vê các khoân BHXH, BHYT, BHTN, KPCÐ... 

Khi lâp Báo cáo tài chính, kê toán c�n cír ky han còn l¡i cua các khoàn phai trå �Ã phân lo¡i là dài h¡n 
hoãc ngån h¡n. Khi có các bàng chéúng cho thây mÙt khoàn tôn thât có khà n�ng chác chán xày ra, ké toán 
ghi nhán ngay mÙt kho£n phài trå theo nguyên t�c thn trong 

Các khoån phåi trå có gôc ngo¡i tÇ dugce dánh giá lai cuôi ky khi lp Báo cáo tài chính. Tý giá giao dËch 
thuc te khi dánh giá l¡i các kho£n phài trà có gôc ngo¡i tÇ t¡i thÝi �iêm lp Báo cáo tài chính là tý giá 
công bo cua ngân hàng thuong m¡i noi doanh nghiÇp thuong xuyên có giao dËch (do Công ty tu lra chon 
khi giao dich vÛi �ôi tuong phäi trå). 

10. Nguyên tác ghi nhn các khoân vay 

Các kho£n vay có thÝi gian trå ng hon 12 tháng kê të thÝi �iêm lp Báo cáo tài chính, k¿ toán trinh bày là 

vay và no thuê tài chính dài h¡n. Các khoàn �ên h¡n trå trong vòng 12 tháng tiêp theo kê tië thÝi �iÃm lp 

Báo cáo tài chính, k� toán trinh bày là vay và ng thuê tài chính ngån h¡n �Ã có ké ho¡ch chi trå. 

Các chi phí �i vay liên quan tryrc tiêp dên khoán vay (ngoài läi vay phài trå), nhu chi phí thâm �Ënh, kiÃm 

toán, lap hô sa vay von... dugc h¡ch toán vào chi phí tài chính. Truòng hop các chi phí này phát sinh tr 
khoán vay riêng cho myc dích �âu tu, xáy dung ho�c sån xu¥t tài sán dß dang thi durgc vón hóa. 
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BAO CÁO TÅI CHÍNH RIÊNG 
Cho ky ké toán të 01/01/2022 �ên 31/12/2022 

Khi lap Báo cáo tài chính, sÑ du các khoân vay bàng ngo¡i tÇ duoc �ánh giá l¡i theo tý giá giao dich thrc 
t tai thòi �iêm lâp Báo cáo tài chính. Các khoàn chênh lÇch tý giá phát sinh tir viÇc thanh toán và dánh 
giá lai cuôi ký khoàn vay b§ng ngo¡i tÇ drçc h¡ch toán vão doanh thu ho·c chi phí ho¡t �Ùng tài chính. 

11. Nguyên tic ghi nhn và von hóa các khoân chi phí �i vay 

Chi phi di vay �uoe ghi nhn vào chi phí sån xuat, kinh doanh trong kýy khi phát sinh, trë chi phí �i vay 
lien quan tre tiêp �¿n viÇc �âu tu xây dung ho·c sán xu¥t tài sán dß dang dugc tinh vào giá trË cça tài sån 
do (duge vôn hoá) khi có �ù các �iÁu kiÇn quy �Ënh trong Chuan måc Kê toán ViÇt Nam só 16 "Chi phí �i 
vay" 
Chi phi di vay liên quan trre tiêp �ên viÇc �âu tu xây dung ho·c sån xuât tåi sån dß dang cân có thÝi gian 
dù dai (trên 12 tháng) �Ã có thÃ �ua våo sù dung theo måc �ích dËnh truóc ho·c bán thì dugc tính vào giá 
tri cua tài sån �ó (duçc vôn hoá), bao gôm các kho£n läi tiÁn vay, phân bó các khoán chiêt khâu ho·c phy 
troi khi phát hành trái phiéu, các kho£n chi phí phu phát sinh liên quan tÛi quá trinh làm thç tyc vay. 
Doi vÛi khoán vay riêng phuc vu viÇc xây dng TSCÐ, B�SDT, läi vay duçc vôn hóa kê cå khi thoi gian 
xay dung durói 12 tháng 
12. Nguyên t�c ghi nhn chi phí phai trå 

Các khoàn phäi trå cho hàng hóa, dËch vå dä nhn duoc të ngurdi bán ho·c �ä cung câp cho nguÝi mua 

trong ký báo cáo nhumg thrc tê chua chi trà do chua có hóa �on hoãc chua dç hô so, tài liçu kê toán, duçe 

ghi nhân vào chi phí sån xuât, kinh doanh cça ky báo cáo. 

Viec h¡ch toán các khoàn chi phí phäi trå vào chi phí sån xuât, kinh doanh trong ky phài thuc hiÇn theo 

nguyên tãc phù hop gita doanh thu và chi phí phát sinh trong ky. 
Các khoàn chi phí phäi trå phâi së �uçc quyêt toán vÛi sô chi phí thuc tê phát sinh. Sô chênh lÇch gita so 
trích truóc và chi phí thyrc tê së duçc hoàn nhp. 

13. Nguyên tãc ghi nhn von chú sö hïu 

a Nguyên tác ghi nhn von góp caa chi sß heu 

Von �âu tu cça chç só hïu duçc ghi nhn theo sô vôn thåc góp cça chç sÝ hïu. 

b. Nguyén túc ghi nhn iyi nhugn chua phân phÑt 
Loi nhuan sau thuÃ chua phân phôi là sô loi nhun tër các hoat �Ùng cça Cong ty sau khi trìë (-) các khoån 
dieu chinh do áp dung hôi tô thay �ôi chính sách kê toán và diÃu chinh hôi tô sai sót trong yêu cça các 
n�m truóc. Loi nhun sau thuê chua phân phôi có thê duoc chia cho các nhà dâu tu dra trên tý lÇ góp von 

sau khi dugc HÙi �ông quàn triË phê duyêt và sau khi �ã trích lp các quù du phong theo E�iêu lÇ Công ty 
và các quy djnh cça pháp lut ViÇt Nam. 

14. Nguyên t�c và phrong pháp ghi nhân doanh thu 

a. Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng duoo ghi nhân khi �ông thÝi thoa mân các diÁu kiÇn sau: 

Phan lón rúi ro vå loi ích gån liên vói quyên sÝ hïu sân phâm ho·c hàng hóa �� duçc chuyên giao cho 
nguòi mua; 
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Cho ký kê todán tir 01/01/2022 dén 31/12/2022 
Cong ty không còn n�m git quyên quån lý hàng hóa nhu nguoi sß hïu hàng hóa ho·c quyên kiem soát hàng hóa; 

Doanh thu duoc xác �jnh trong �ói chác chán; 
Cong ty da thu �uoc ho·c së thu �ugo loi fch kinh té tù giao dich bán hàngs 
Xác djnh �uoc chi phí iên quan �ên giao djch bán hàng 

b. Doanh thu cung câp dich ve 

Doanh thu cung câp dËch vå duroc ghi nhn khi két quå cça giao dËch �ó �uçc xác �Ënh mÙt cách �áng tin cay. Trrong hop viÇc cung câp dËch vu liên quan �ên nhiêu ky thì doanh thu �uoc ghi nhn trong ký theo kêt quå phân công viÇc dã hoàn thành vào ngày lp Bang Cân �Ñi kÃ toán cça ky �ó. Kêt quå cça giao dich cung câp dich vu duoc xác djnh khi thóa m�n các �iêu kiÇn sau: 

Doanh thu duge xác �Ënh trong �oi chác ch¯n; 
Có khà n�ng thu drgc lgi ich kinh té të giao dËch cung câp dich vu �ó; 
Xác �inh �uoc phân công viÇc �� hoàn thành vào ngày lp Báng cân �ôi kê toán; 
Xác �inh �ugc chi phí phát sinh cho giao dËch và chi phí �Á hoàn thành giao dich cung câp dËch vy �ó 

Phân cong viÇc cung câp dËch vy �ä hoàn thành �rgc xác �Ënh theo phuong pháp �ánh giáá công viÇc hoàn thành. 

c Doanh thu hoat dÙng tài chinh 

Doanh thu phát sinh tir tiên läi, cô túc, lgi nhun duãc chia và các khoàn doanh thu ho¡t �Ùng tài chính khác dugc ghi nhn khi thôa män �ông thÝi hai (2) diêu kiÇn sau: 

Có khà n�ng thu duãc loi ích kinh té tir giao dËch �ó; 
Doanh thu �ugc xác dËnh trong �ôi chác chán. 

Co turc, Ioi nhun duçc chia �uorc ghi nhân khi Công ty �uge quyên nhn có túc ho·c dugc quyên nhn loi nhuan t viÇc góp vôn. 

d. Thu nhap khác 

Phán ánh các khoàn thu nhâp khác ngoài ho¡t �Ùng sån xuât, kinh doanh cça doanh nghiÇp, bao gôm: 
Thu nhap tir nhugng bán, thanh lý TSCÐ; 
Thu nhâp ti nghiÇp vu bán và thuÃ lai tài sån; 
Các khoån thuÃ phäi nÙp khi bán hàng hóa, cung câp djch vy nhung sau �ó �uoc giàm, �ugc hoàn (thu¿ xuát khâu duoc hoàn, thuÃ GTGT, TTÐB, BVMT phäi nÙp nhung sau dó duge giàm); 
Thu tiên bôi thuong cça bên thé ba �Ã bù �äp cho tài sån bË tôn thât (ví då thu tien b£o hiÁêm �uçc bôi 
thuong, tiên �ên bù di doi co sß kinh doanh và các khoán có tinh chát turong ty) 
Thu tiên dugc phat do khách hàng vi ph¡m hop �ông; 
Các khoan thu nhp khác ngoài các khoàn nêu trên. 

15. Nguyên t�c ké toán các kho£n gi£m trir doanh thu 

Các khoan dugc �iÃu chinh giàm trë vào doanh thu bán hàng, cung câp dich vy phát sinh trong ky, gôm: Chiêt khâu thuong mai, giäm giá hàng bán và hàng bán bË trå l¡i. 
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Tnrong hop sàn phâm, hàng hoá, djch vu �a tiêu thu të các ky truóc, �ên ký sau mói phát sinh chiêt khâu 

thurong mai, giàm giá hàng bán ho·c hàng bán bË trå l¡i thì Công ty ghi giám doanh thu theo nguyên t�c: 

Nêu sån phâm, hàng hoá, djch vå �a tiêu thå të các ký truóc, �¿n ký sau phåi giäm giá, phäi chiêt 
khâu thuong m¡i, bË trå l¡i nhung phát sinh truÛc thoi �iêm phát hành Báo cáo tài chính, kê toán coi 

dây là mÙt s kiÇn cân �ieu chinh phát sinh sau ngày lp Bång cân �ói kê toán và ghi giäm doanh thu, 
trên Báo cáo tài chính cça ky lp báo cáo (ky truóc). 
Truong hop sån ph¿m, hàng hoá, dich vu phài giäm giá, phái chiét kháu thuong mai, bË trà lai sau thoi 
diem phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiÇp ghi giäm doanh thu cúa ký phát sinh (ký sau). 

16. Nguyên t�c k¿ toán giá von hàng bán 

Phan ánh tri giá vôn cça sån phâm, hàng hóa, dich vå bán trong ky. 
Khoän du phòng giám giá hàng tôn kho �uge tính vão giá vÑn hàng bán trên co sß só lugng hàng ton kho 
và phán chénh 16ch giïa giá tri thu§n có thÃ thuc hiÇn duge nhó hon giá gÑc hàng tòn kho. 

Doi vói phån giá ri hàng tôn kho hao hut, m¥t mát, kÃ toán tinh ngay vào giá vón hàng bán (sau khi tri di 
các khoan bôi thuÝng, nêu có). 

Doi vói chi phi nguyên vt liÇu tryc ti¿p tiêu hao vrgt mtc binh thuong, chi phí nhân công, chi phí sán 

xuãt chung co dinh khóng phân bô vào giá tri sán phåm nhp kho, ké toán tinh ngay vào giá vón hàng bán 
(sau khi tri di các khoån bôi thuòng, néu có) kê cå khi sán phâm, hàng hóa chra �rge xác �inh là tiêu thy. 

Các khoan thuê nhp khâu, thuê tiêu thå �·c biÇt, thuÃ b£o vÇ môi truong dä tính vào giá trË hàng mua, 

neu khi xuât bán hàng hóa mà các khoån thuÃ �ó dugc hoàn l¡i thi �uoc ghi giàm giá vôn hàng bán. 

Các khoan chi phí giá vôn hàng bán không �ugc coi là chi phí tính thuê TNDN theo quy dinh cüa Luât 

thuê nhung có �ây �ç hóa don chéng të và �ã h¡ch toán dúng theo Chê �Ù kê toán Công ty không ghi 
giam chi phí kê toán mà chi �iêu chinh trong quyêt toán thuÃ TNDN �ê làm täng sô thuê TNDN phài nÙp. 

17. Nguyên tác ké toán chi phí täi ehính 

Phan ánh nhïng khoàn chi phí ho¡t �Ùng tài chính bao gôm các khoàn chi phí ho·c các khoàn l6 liên quan 
den các hoat �Ùng �âu tr tài chính, chi phí cho vay và �i vay vôn, chi phí góp vôn liên doanh, liên kêt, lo 
chuyen nhugng chúng khoán ng�n h¡n, chi phí giao dËch bán chúng khoán; Du phòng giàm giá chúng 
khoán kinh doanh, du phòng tôn thât �âu tu vào don vj khác, khoàn lô phát sinh khi bán ngo¡i tÇ, lo tý giá 
hoi �oái.. 

Các khoàn chi phí tài chính không �uge coi là chi phí tính thu� TNDN theo quy �Ënh cça Lut thuê nhung 
có day �ù hóa �on chíéng të và �ä h¡ch toán �úng theo Chê �Ù kê toán Công ty không ghi giám chi phi kê 
toán mà chi �diêu chinh trong quyêt toán thuê TNDN �ê làm t�ng sô thuÃ TNDN phäi nÙp. 

18. Nguyên t�c kê toán chi phí bán hàng, chi phí quän lý doanh nghiÇp 

Các khoán chi phí ghi nhn là chi phí bán hàng bao gôm: Các chi phí thuc tê phát sinh trong quá trinh bán 

sån phâm, hàng hoá, cung câp dËch vå, bao gôm các chi phí chào hàng, giói thiÇu sån phâm, quàng cáo sån 
pham, hoa hông bán hàng, chi phí bào hành s�n phâm, hàng hoá, chi phí bào quàn, �óng gói, vn 

chuyen, 
Các khoán chi phí ghi nhn là chi phí quån lý doanh nghiÇp bao gôm: Các chi phí vê luong nhân viên bÙ 
phan quån lý doanh nghiÇp (tiên lronmg, tiên công, các khoàn phå câp,..); bào hiêm xä hÙi, bào hiémy t¿, 
kinh phí công �oàn, bäo hiêm thât nghiÇp cça nhân viên quán lý doanh nghiÇp; chi phí vt liÇu vän phông. 
công cu lao �Ùng, khâu hao TSCÐ dùng cho quån lý doanh nghiÇp; tiên thuê dât, thuê môn bài; khoàn lp 
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V.THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOAN TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KÉ TOÁN 

Don vi tinh: dông 

.Tten và cac khoàn tuvong duong tien 01/01/2021 31/12/2022 

Tien mat tei quý 
Tien gui ngan hêng không ký h¡n 
Các khoàn tuong �urong tièn (tièn gii ký h¡n duól 3 tháng) 

1.015.632 1.015.632 

10.246.108 12.237.745 

Cong 11.261.740 13.253.377 

2.Phal thu khàch hang ngàn hen 31/12/2022 01/01/2021 

a) Phài thu khách hângg 
Tong Cong° Ah: dung Truong Som 
Cóng n' Có phân BOT B�c Giang- Lang Son 
Cone d có phân dau tr thuong mai xây dng diÇn 6 
Cóng ty có phân BOT Biên Cuong 
Các khách hàrg khác 

b 

25.615.836.249 
1.742.687.793 

27.387.059.515 
1.742.687.793 

5.271.667.402 5.271.667.402 
268.259.470 268.259.470 

11.829.665.272 13.400.888.538 
6.503.556.312 6.703.556.312 

Cong 25.616.836.249 27 387.059.515 

3. Trà truóc nguèi bán ng�n h¡n 31/12/2022 01/01/2021 
a) Trà truróc cho nguòi bán 
-Cong ty TNHH Sao thÑ Hå Tnh 
Tra truoc cho ngudi bán khác 
b) Tra truÓC cho nguoi bán là các bên liên quan 

Cong ty TNHH MTV Vt iêu xây dung Licogi 166 

12.264.057.546 
8.181.045.238 

12.236.042.327 
8.181.045.238 

4.083.012.308 4.054.997.069 

47.950.661.863 
60.214.719.409 

49.481.183.227 
01.7t7.225.554 Cong 

4.Phài thu ng�n han khác 31/12/2022 01/01/2021 

Giá tri Dy phong9 Gia ti Du phong 

0 
Phai thu khác 
Tam ing 
Ky curoc, ký quý ng�n h¡n 
Dr no phai trå, phäi nÙp khác 

10.075.666.716 
1.134.588.825 

10.141.048.948 
1.134.585.396 

704.579.216 681.955.916 

Cong 11.914.834757 1.957.590260 
6 .No xau 31/12/2022 01/01/2021 

Gia goc Giá tri d�láp Giá goc Gia ti da lp dy 
Tong giá tri các khoàn phài thu quá han thanh toán ho·c 
Cong ty CP Licogi 13-XD và KTcóng trinh 
CN Khai thác khoáng sán PVC Thanh Hóa 
+Cong ty CP �TTM Xây dung �iÇn 6 

576.884.144 (470.678.213) 
74.380.174 (52.066. 122) 

234.244.500 (234.244.500) 
268.259.470 (184.367.591) 

576.884.144 (470.678.213) 
(52.066.122) 

(234.244.500) 
(184.367.591) 

74.380.174 
234.244.500 
268.259.470 

Cong 576.884.144 (470.678.213) 576.884.144 (470.678.213) 
6 Hàng tòn kho 31/12/2022 

01/01/2021 
Dy phóng9 Giá góc Du' phong Gia goc 

Nguyên liêu, vt liÇu 0 
Công cu, dung cu 
Chi phi sán xuát kinh doanh dò dang 
Thanh phäm 
Hang hóa 
Hàng gi di bán 
Hang hóa kho báo thué 

39.562.842 39.562.842 
11.700.000.001 106.317.626.011 

cong 11.739.562.843 106.357.188.853 



cONG TY Co PHAN LICoGI 166 
Tang 4. toa nhà JSC 34, ngð 164 KhuAt Duy Tién, BAO CÁO TÀI CHÍNH RIÉNG 

phuong Nhân Chinh. quan Thanh Xuân, HN Tai ngày 31 tháng 12 n�m 2022 

Chi phi tra trude 31/12/2022 01/01/2021 
8.170.835 a, Ngan hgn 
4.822.074 b, Dàl han 

12.992.909 Cong 

8 Tang. glam tài sàn có dinh hou hinh 

Nhà cira Máy móc Phuong tien Thiét b 
Khoan mye Cong 

vat kién trúc thlét b van tái DCQL 

Nguyen gia TSCÐ 

s6 du dàu ky 8.554.256.647 78.091.746.469 13.476.945.988 203.874.545 100.326.823.649 

S6 tang trong ky 0 

Mus trong ky 0 0 

só giam trong ký 7.518.160.951 3.007.428.354 10.525.589.305 

Thanh lý, nhurong bán 7.518.160.951 3.007.428.354 10.525.589.305 

só du cuói ky 8.554.256.647 70.573.585.518 10.469.517.634 203.874.545 89.801.234.344 

Giá tri hao mòn iky kê 

S6 du dàu ky 3.241.273.176 64.636.666.699 11.265.901.788 189.207.862 79.333.049.525 

Só täng trong ky 

Kháu hao trong ky 
Só giàm trong ky 4.349.551.600 3.007.428.354 7.356.979.954 

Thanh Iy, nhuong bén 4.349.551.600 3.007.428.354 7.356.979.954 

só du cuói ky 3.241.273.176 60.287.115.099 8.258.473.434 189.207.862 71.976.069.571 

Giá tri con iai 

Tai ngay �uky 5.312.983.471 13.455.079.770 2.211.044.200 14.666.683 20.993.774.124 

Tai ngày cuói ky 5.312.983.471 10.286.470.419 2.211.044.200 14.666.683 17.825.164.773 

11. Dau tw tài chinh dài h¡n 31/12/2022 01/01/2021 
Giá góc Dy phòng Giá tri hop y Giá góc Dy phòng Gia tri hop lý 

Dàu tu vào Công ty con (4.059.645.180) 15.940.354.820 20.000.000.000 (3.598.393.177) 16.401.606.823 20.000.000.000 

Cong ty TNHH MTV VÇt lieu xay dung 20.000.000.000 (4.059.645.180) 15.940.354.820 20.000.000.000 (3.598.393.177) 16.401.506.823 Licogi 16 

12 . Phái trà nguoi bán ngán h¡n 31/12/2022 
01/01/2021 

Só có khà 
n�ng trå no 

97.465.483.670 96.895.016.861 96.409.820.243 

só có khà n�ng Giá t Giá trË 
trå no 

a) Phai trà nguwói bán ngán h¡n 
Cong ty co phân Licogi 16 
Công ty có phân Licogi 15 
CN Công ty TNHH TM va dich vy Phú Hung t¡i Hå NÙi 

Cong ty co phan phát trién công nghÇ Nén Móng Thäng Long 
Cong ty TVHH MTV x¥y dung va Van téi Son Hà 
Cong ty có phên Jitta 
Cóng ty có phân Nht Nam 
Cong ty TNHH DV & TM Truong Xuán 
Cong ty TNHH thuong mai Minh Tâm -CN An Khánh 
Ngan hang TMCP deu tu và phát trién ViÇt Nam - chi nhánh Hà 

Phéi trá ngudi bén ngën han khác 

96.409.820.243 
16.072.501.453 16.072.501.453 16.072.501.453 16.072.501.453 
4.114.189.229 4.114.189.229 
4.118.089.879 4.118.089.879 

4.114.189.229 4.114.189.229 
4.118.089.879 
5.707.122.392 
3.987.735.865 
4.089.862.200 

4.118.089.879 
5.707.122.392 6.707.122.392 
3.987.735. 865 3.987.735. 865 
4.089.862.200 4.089.862.200 

5.707.122.392 
3.987.735.865 
4.089.862.200 
2.217.873.069 2.217.873.069 2.217.873.069 

5.612.219.646 5.612.219.646 
2.217.873.069 
5.612.219.646 
3.009.667.232 

13.127.976.312 
34.352.582.966 

5.612.219.646 
2.277.667.232 2.277.667.232 
14.979.005.171 14.979.005.171 
34.289.217.534 34.289.217.534 

3.009.667.232 
13.127.976.312 
34.352.582.966 

c)Phái trà nguoi bán là các bên lên quan 0 



cONG TY cô PHAN LIcoGI 166 

BAO CÃO TÀI CHÍNH RIÈNG Tàng 4, tòa nhà JSC 34, ngð 164 Khuát Duy Tién, 
phuong Nhàn Chinh, quan Thanh Xuân, HN Tai ngày 31 tháng 12 n�m 2022 

97.465.483.670 96.895.016.861 96.409.820,243 96.409.820.243 Cong 

Ngudi mua trå tièn trudoc ngan h¡n 
31/12/2022 01/01/2021 

13 

21.438.422.246 21.459.251.446 Cong 

14 Thué và các khoân phàl nÙp nhà nuoc 

Só phái nÙp 
trong 

Só da thyc nÙp 
trong ky 

31/12/2022 01/01/2021 

1.276.235.868 
Thué giá tri gia täng 

1.311.470.952 

218.021.565 
Thue thu nhp cà nhân 

218.021.565 

627.313.843 
Các loai thué khác 

627.313.843 

0 2.121.571.276 CÙng 2.156.806.360 

Quyèt toán thuê cça Công ty së chju sr kiem tra cùa co quan thué. Do viÇc áp dung lut và các quy dinh vê thuê �ôi vÛi nhiêu loai giao dich 
khác nhau có thê �uoc giäi thich theo nhièu cách khác nhau, só thué �uoc trinh bày trên Báo cáo tài chính có thê bj thay �ôi theo quyêt �inh 
cua co quan thuê. 

15. Chi phi phài trà ngån h¡n 
31/12/202 01/01/2021 

0 
Chi phi läi vay trich tnrÓc 

Chi phi phài tr� khác 

cong 

16. Phai trà ng�n h¡n khác 

31/12/2022 01/01/2021 
Kinh phi công �oàn 

541.243.058 541.243.058 Bao hiêm xä hÙi, bào hiem y té, bào hiém thát nghiÇp 
Các khoàn phäi trà, phài nÙp khác: 3.110.661.764 2.861.173.618 

16.643.080.413 
20.294.985.235 

15.429.881.801 
18.832.298.477 

Cong 

17 Vay và no thuê tài chính 31/12/2022 Täng trong Giàm trong ky 11/2021 

17.1 Vay và ng thuê tài chính ngan h¡n 81.797.867.744 5.585.478.248 87.383.345.992 

17.2 Vay và no thuê tài chính dài h¡n 0 
0 

17.3 Só có khå näng trà ng 81.797.867.744 
87.383.345.992 

a, Vay và no thuê tài chính ngån h¡n 
81.797.867.744 

87.383.345.992 
b, Vay và no thuê tåi chinh dài h¡n 

0 

19. Vón chù so htu 
19.1. Bang dói chiéu blén dÙng cça vón chú sò hüu 

vón góp cùa Thang du vón Quy dàu tw phát 
co phân 

Loi nhuan sau 
thué chua PP 

Khoàn myc 
CSH triên Tong cong 

só du 01/01/2022 76.000.000.000 5.990.880.189 (64.243.693.981) 17.747.186.208 T�ng vón trong ký 
Lo trong ky 
Tang khác 
Giám von trong ký 

0 
-98.330.983.393 -98.330.983.393 

0 
(98.330.983.393) (98.330.983.393) 



cONG TY cO PHAN LIcoGI 168 

BAO CÁO TÀI CHÍNH RIÉNG 
Tang 4, toa nhà JSC 34, ngo 164 Khuát Duy Tién, 

phuong Nhân Chinh. quan Thanh Xuan, HN Tai ngày 31 tháng 12 n�m 2022 
Só dr 31/12/2022 

76.000.000.000 6.990.880.189 (162.574.677.374) 80.583.797.185 
19.2. Chi tiét vón �du tur cùa chù s& h0u 31/12/2022 01/01/2021 

Von góp cùa Nhà nuóc 

von gop cça các co �ông khác 76.000.000.000 76.000.000.000 

Cong 76.000.000.000 76.000.000.000 

19.3. Các giao djch vò vón vói các Chù sò híru và phân phÑl có tuc, Iol nhun N�m nay Näm truóc 
Vón �àu tu cùa chù sò hïu 

Von gop dàu ky 
76.000.000.000 76.000.000.000 

Von gop t�ng trong ký 
Vón gop giäm trong kýy 

Vón góp cuói ky 
76.000.000.000 76.000.000.000 

1/1/2021 
19.4. Co phiéu 

s6 luong co phiéu �âng ký phát hành 
31/12/2022 

7.600.000 7.600.000 Só turong co phi¿u �� bán ra ngoài công chúng 
Co phiéu phó thông 
Có phiéu u �ãi (loai �uroc phân loai là vón chç sÝ hïru) 
s6 rong co phiéu �roc mua lai 

7.600.000 7.600.000 
7.600.000 7.600.000 

-co phi¿u phô thông 
Có phiéu uru �ãi (loai duoc phân lo¡i là vón chù sß hïru) 
S6 irgng ci phiéu �ang luu hành 

7.600.000 7.600.000 Co phiéu phð thông 
7.600.000 7.600.000 Co phiéu uru 6äi (loai duoc phân loai là vón chç sÝ hïu) 

Mênh giá có phi¿u �ang luru hành 
10.000 10.000 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOÄN Mryc TRINH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUÀ KINH DOANH 

Don vi tinh: �ông 

Tu 01/01/2022 
dén 31/12/2022 

Tu 01/01/2021 
Doanh thu bán hàng và cung cåp dËch vy 

1 

dén 31/12/2021 
Cong 179.948.546 18.515.196.389 

Tür 01/01/2021 

den 31/12/2021 
Tù 01/01/2022 2 .Doanh thu thuàn bán hàng và cung cáp dich vy 

dên 31/12/2022 

cong 179.948.546 18.515.196.389 

Tu 01/01/2021 
dên 31/12/2021 

Ti' 01/01/2022 Giá von hàng bán 

dên 31/12/2022 

Cong 96.678.867.223 68.701.808.747 

4.Doanh thu hoat dÙng tàl chính Tu 01/01/2022 
�èn 31/12/2022 

Tu 01/01/2021 
dén 31/12/2021 

Cong 
38.419 1.002.028 



cONG TY Co PHAN LICoGI 166 
BAO CÃO TÂI CHÍNH RIÊNG Tàng 4, toa nhà JsC 34, ngo 164 Khuåt Duy Tién, 

phudng Nhân Chinh, quan Thanh Xuân, HN Tai ngày 31 tháng 12 näm 2022 

rir 01/01/2022 

dên 31/12/2022 
Tù 01/01/2021 

den 31/12/2021 
5 Chl phi tàl chinh 

12.805.004.451 2.669.129.469 Cong 

Tù 01/01/2021 Tu 01/01/2022 

den 31/12/2022 
2.336.782.066 

Gên 31/12/2021 
Thu nhap khác 

2.568.181.819 Cong 

Tu 01/01/2022 Tu 01/01/2021 

dén 31/12/2021 dén 31/12/2022 
1.133.081.840 

Chi phi khác 

3.898.578.066 Chi phi khác 

3.898.578.066 1.133.081.840 Cong 

Tu 01/01/2022 
�én 31/12/2022 

Tu 01/01/2021 
�én 31/12/2021 

8 Chi phi bán hàng và chi phí quàn lý doanh nghlÇP 

366.673.892 2.705.570.819 Cong 

T 01/01/2021 Tir 01/01/2022 
dên 31/12/2022 �én 31/12/2021 

9 .Chi phi thué thu nhp doanh nghiÇp hiÇn hành 

Cong 

VII. NHTNG THÔNG THN KHÁC 

Hà Noi, ngày 31 tháng 1 n�m 2023 

Ké toán truong Tong Giám �óc Niguoi lap bieu 

4620 010226 

cONG Y 
PHANI7d 

HAN XUAN- TONG GIAM BOC 

Va Cing Hing 


