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Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà 34 Ngõ 164 Khuất Duy Tiến Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Licogi 16.6 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và
Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2010 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2010.
Công ty
Công ty Cổ phần Licogi 16.6 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017362 do
Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18 tháng 05 năm 2007, trong quá trình hoạt động Công ty
đã thay đổi 5 lần đăng ký kinh doanh, lần thứ năm là Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ
phần với Mã số doanh nghiệp 0102264629 ngày 20/09/2010.
Theo Giấy đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0102264629 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
Nội cấp, lĩnh vực hoạt động của Công ty là:
Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng,
các công trình điện, thông tin liên lạc, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, các công trình
phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo vệ, các công trình thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí, các công
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, nền móng công trình; sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị,
phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, gia công chế tạo kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí; các hoạt động
dịch vụ, cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài
chính), dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị các sản phẩm cơ khí và kết cấu địa hình khác; đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ (trừ kinh doanh bất động sản); kinh
doanh ô tô và phụ tùng ô tô; dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; kinh doanh vận tải ô tô các loại hình như sau:
Vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải khách bằng taxi, vận tải khách bằng xe buýt, vận tải khách theo
hợp đồng, vận tải khách du lịch, vận tải hàng hóa; kinh doanh điện, nước, khí nén; đầu tư xây dựng hạ tầng
kỹ thuật khu đô thị và kinh doanh bất động sản.
Theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0102264629 do Sở kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ của Công ty là 41.000.000.000đ (Bốn mươi mốt tỷ đồng). Đến thời điểm
31/12/2010 Công ty đã góp đủ vốn điều lệ.
Các sự kiện sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính
Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công
bố công khai trong Báo cáo tài chính.
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
Ông Bùi Dương Hùng
Ông Vũ Công Hưng
Ông Trần Đình Tuấn
Ông Lê Văn Hoặc
Ông Vũ Đình Dũng

Chủ tịch HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT

2

Công ty Cổ phần LICOGI 16.6
Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà 34 Ngõ 164 Khuất Duy Tiến Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

Các thành viên của Ban Giám đốc bao gồm:
Ông Vũ Công Hưng
Ông Trần Đình Tuấn
Ông Vũ Đình Dũng
Ông Trần Ngọc Sinh
Ông Nguyễn Việt Hùng

Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc

Kiểm toán viên
Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) - Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán các doanh
nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước đã thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty.
Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình
hoạt động, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2010 bắt đầu từ
ngày 01/01/2010 và kết thúc ngày 31/12/2010. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty
cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:
-

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và
các quy định có liên quan hiện hành;
Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho
rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công
ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các
quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty
và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.
Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính
của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2010, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài
chính 2010 bắt đầu từ ngày 01/01/2010 và kết thúc ngày 31/12/2010, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán
Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.
Phê duyệt các báo cáo tài chính
Chúng tôi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi
16.6 phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty.
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011.
Thay mặt Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011.
TM. Ban Giám đốc
Giám đốc

Đã ký

Đã ký

BÙI DƯƠNG HÙNG

VŨ CÔNG HƯNG
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BAo cAo KIEM TOAN
v~Bao

cao Tai chinh narn 2010 ciia
Cdng ty C8 phAn LICOGI 16.6

Kinh gfri: Cac c8 dong
HQi dAng quan tr]
Ban Giam dAc Cfmg ty C8 ph§n LICOGI 16.6
Chung t6i da kiem toan Bao cao tai chinh nam 2010 cua C6ng ty C6 phan Licogi 16.6 I~p ngay 24
thang 01 nam 2011 g6m: Bang can d6i kS toan tai ngay 31112/2010, Bao cao kSt qua kinh doanh,
Bao cao hru chuyen ti~n t~ va Thuyet minh bao cao tai chinh cho nam Uti chinh kSt thuc ngay 31
thang 12 nam 2010 duoc trinh bay tir trang 5 dSn trang 19 kern theo.
Vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh nay thuoc trach nhiem cua Ban Giam d6c C6ng ty C6 phan
Licogi 16.6. Trach nhiem cua chung t6i la dira ra y kien v~ cac bao cao nay can ctr tren kSt qua
kiem toan cua chung t6i.
CD SO' j

kiln

Chung t6i da thuc hien c6ng viec kiem toan thee cac chuan mire kiem toan Vi~t Nam. Cac chuan
mire nay yeu du cong viec kiem toan diroc I~p kS hoach va thirc hien d~ co SIJ dam bao hQ'P 19 r~ng
cac bao cao tai chinh kh6ng con chira dung cac sai sot trong ySu. Chung t6i da thuc hien viec kiern
tra thee phirong phap chon m~u va ap dung cac thir nghiem dn thiet, cac bang chirng xac minh
nhirng thong tin trong bao cao tai chinh; danh gia vi~c tuan thu cac chuan mire va chS dQ kS toan
hien hanh, cac nguyen t~c va phirong phap kS toan duoc ap dung, cac uoc tinh va xet doan quan
trong cua Ban Giam d6c ding nhir each trinh bay t6ng quat cac bao cao tai chinh. Chung t6i cho
r~ng cong viec kiem toan cua chung t6i da dira ra nhfmg C(J
hQ'P 19 d~ lam can cir cho 9 kien cua
chung t6i.
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Theo y kiSn cua chung t6i, Bao cao tai chinh da phan anh trung thuc va hQ'P 19 tren cac khia canh
trong ySu tinh hinh tai chinh cua C6ng ty C6 phan Licogi 16.6 tai ngay 31112/2010, cling nhir k~t
qua kinh doanh va cac luong hru chuyen ti~n t~ cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam
2010, phu hQ'P voi chuan mire va chS dQ kS toan Vi~t Nam hien hanh va cac nguyen t~c k~ toan ph6
bien diroc Vi~t Nam ch§.p nhan.
Ha N(Ji, ngay 08 thdng 03 nam 2011

Ki~m toan vien

BiIi Thi~n Ta
Chirng chi KTV 56: 0562IKTV

4
'ru so: 160 Phuong Li~t - Thanh xuan - Ha NQi - Vi~t Nam
-el: (84.4) 3868 9566 - 3868 9588 • Fax: (84.4) 3868 6248
:mail: ava@kiemtoanava.com.vn·Web:kiemtoanava.com.vn

Van ph6ng khu vue mien Trung:
23 Mai H~c
TP. Vinh - Ngh~ An
Tel: (84-38) 3541 046 • Fax: (84-38) 3541 046
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Báo cáo tài chính
cho năm tài chính k ết thúc ngày 31/12/2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
Mã số TÀI SẢN

TM

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền
111 1. Tiền
112 2. Các khoản tương đương tiền

V.01
V.02

120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
121 1. Đầu tư ngắn hạn
129 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)
130
131
132
135

III. Các khoản phải thu ngắn hạn
1. Phải thu khách h àng
2. Trả trước cho người bán
5. Các khoản phải thu khác

V.03
V.04

140 IV. Hàng tồn kho
141 1. Hàng tồn kho
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
150
151
152
154
158

V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí tr ả trước ngắn hạn
3. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nh à nước
4. Tài sản ngắn hạn khác

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN

31/12/2010

Đơn vị tính: VND
01/01/2010

153.319.822.879

86.653.888.496

19.883.533.823
7.883.533.823
12.000.000.000

4.778.157.968
4.778.157.968

15.847.114.500
23.620.978.356
(7.773.863.856)
69.525.909.884
68.335.970.340
583.739.544
606.200.000

30.734.571.865
24.442.492.854
4.941.031.330
1.351.047.681

38.805.833.946
38.805.833.946

42.008.218.350
42.008.218.350

9.257.430.726
1.359.652.949

9.132.940.313
1.832.886.776
2.787.554.002

7.897.777.777

4.512.499.535

48.239.559.489

42.671.270.896

39.339.559.489
38.304.346.489
52.904.253.762
(14.599.907.273)

33.771.270.896
28.992.407.801
33.111.613.283
(4.119.205.482)

1.035.213.000

4.778.863.095

8.900.000.000

8.900.000.000

210 I. Các khoản phải thu dài hạn
220
221
222
223
224
227
230
240

II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu h ình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)
2. Tài sản cố định thu ê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư

250
251
252
258
259

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư dài hạn khác
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài h ạn (*)

V.05

V.06
V.07

8.900.000.000
8.900.000.000

260 V. Tài sản dài hạn khác
201.559.382.368

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
Mã số NGUỒN VỐN

31/12/2010

Đơn vị tính: VND
01/01/2010

146.088.098.511

94.179.788.244
83.270.393.574
18.792.800.039
53.781.059.419
348.192.268
804.328.379
3.716.950.469

V.10

136.744.455.821
39.385.956.018
69.067.600.068
3.691.458.732
2.541.532.965
4.865.119.718
460.069.533

V.11

16.079.628.881

5.566.494.451

653.089.906
9.343.642.690

260.568.549
10.909.394.670

9.281.125.000

10.874.625.000

62.517.690

34.769.670

55.471.283.857

35.145.371.148

55.471.283.857
41.000.000.000
187.494.500

35.145.371.148
25.000.000.000
3.287.500.000

1.229.166.528
614.583.263

650.937.099
325.468.549

12.440.039.566

5.881.465.500

201.559.382.368

129.325.159.392

TM

300 A. NỢ PHẢI TRẢ
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
323
330
331
332
333
334
335
336
337

I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả ng ười bán
3. Người mua trả tiền tr ước
4. Thuế và các khoản phải nộp Nh à nước
5. Phải trả ng ười lao động
6. Chi phí ph ải trả
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn người bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải trả dài hạn khác
4. Vay và nợ dài hạn
5. Thuế thu nhập ho ãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7. Dự phòng phải trả dài hạn

V.08

V.09

V.12

400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

I. Vốn chủ sở hữu
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ (*)
5. Chênh lệch đánh giá lại t ài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát tri ển
8. Quỹ dự phòng tài chính
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
10. Lợi nhuận sau thuế ch ưa phân ph ối
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

430
431
432
433

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
2. Nguồn kinh phí
3. Nguồn kinh phí đ ã hình thành TSC Đ

V.13

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
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CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
Mã số CHỈ TIÊU

001
002
003
004
007
008

TM

31/12/2010

01/01/2010

1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hóa nh ận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nh ận bán hộ, nhận ký gửi, ký c ược
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án
Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày tháng năm 2011
Giám đốc

ĐÀO LAN TUYẾT

HÀ THỊ HUÊ

VŨ CÔNG HƯNG
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Báo cáo tài chính
cho năm tài chính k ết thúc ngày 31/12/2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm 2010
Đơn vị tính: VND
Mã số CHỈ TIÊU

TM

Năm 2010

Năm 2009

01 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
02 2. Các khoản giảm trừ doanh thu
10 3. Doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dv

VI.14

443.579.010.292

77.923.484.152

VI.15

443.579.010.292

77.923.484.152

11 4. Giá vốn hàng bán
20 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dv

VI.16

415.892.541.762
27.686.468.530

71.566.941.138
6.356.543.014

21
22
23
24
25

VI.17
VI.18

7.269.359.752
14.205.610.030
5.222.240.570

3.469.779.805
(481.409.412)
1.235.844.574

6.327.883.627

3.782.558.510

30 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

14.422.334.625

6.525.173.721

31
32
40
50
51
52
60
70

27.466.593
68.010.812
(40.544.219)
14.381.790.406
1.941.750.840

101.465.979
89.984.691
11.481.288
6.536.655.009
754.360.722

12.440.039.566
4.234

5.782.294.287
2.443

6. Doanh thu ho ạt động tài chính
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí l ãi vay
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu ản lý doanh nghiệp

11. Thu nh ập khác
12. Chi phí khác
13. Lợi nhuận khác
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
15. Chi phí thu ế TNDN hiện hành
16. Chi phí thu ế TNDN hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

VI.19

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày tháng năm 2011
Giám đốc

ĐÀO LAN TUYẾT

HÀ THỊ HUÊ

VŨ CÔNG HƯNG
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Báo cáo tài chính
cho năm tài chính k ết thúc ngày 31/12/2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp trực tiếp
Năm 2010
TM

Mã số Chỉ tiêu

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
01 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
02 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
03 3. Tiền chi trả cho người lao động
04 4. Tiền chi trả lãi vay
05 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
06 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
07 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
20
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
21 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn kh
22 2. Tiền thu từ thanh lý, nh ượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn k
23 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
24 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
25 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
26 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
27 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t ư
30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
31 1. Tiền thu từ phát h ành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
32 2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát
33 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
34 4. Tiền chi trả nợ gốc vay
35 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
36 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động t ài chính
40
50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

60 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
61
70 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

Đơn vị tính: VND
Năm 2010

Năm 2009

268.418.832.296
(256.134.218.964)
(21.189.251.058)
(6.767.382.866)
(1.315.159.343)
29.714.742.794
(18.729.928.722)
(6.002.365.863)

47.359.964.574
(51.415.902.194)
(7.750.971.257)
(1.160.804.039)
(12.106.968)
7.900.707.314
(6.524.371.137)
(11.603.483.707)

(8.504.570.680)
14.866.667

(18.351.526.233)

(4.467.000.000)
4.467.000.000
2.097.789.752
(6.391.914.261)

(5.126.207.750)
9.246.947.986
2.134.779.805
(12.096.006.192)

8.500.000.000

1.429.060.000

115.874.981.697
(96.875.325.718)

39.540.587.463
(17.832.420.605)

27.499.655.979
15.105.375.855

23.137.226.858
(562.263.041)

4.778.157.968

5.340.421.009

19.883.533.823

4.778.157.968

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà nội, ngày tháng năm 2011
Giám đốc

ĐÀO LAN TUYẾT

HÀ THỊ HUÊ

VŨ CÔNG HƯNG
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Công ty Cổ phần LICOGI 16.6
Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà 34 Ngõ 164 Khuất Duy Tiến Hà Nội

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
(Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Báo cáo Tài chính)
(Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và cần phải được đọc cùng Báo cáo Tài chín
1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Licogi 16.6 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017362 do
Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18 tháng 05 năm 2007, trong quá trình hoạt động Công ty
đã thay đổi 5 lần đăng ký kinh doanh, lần thứ năm là Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ
phần với Mã số doanh nghiệp 0102264629 ngày 20/09/2010.
Theo giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0102264629 do Sở kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ của Công ty là 41.000.000.000đ (Bốn mươi mốt tỷ đồng).
Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Tầng 4 Toà nhà văn phòng công ty 34, ngõ 164 đường Khuất Duy
Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Ngành nghề kinh doanh
Theo Giấy đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0102264629 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
Nội cấp, lĩnh vực hoạt động của Công ty là:
Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng,
các công trình điện, thông tin liên lạc, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, các công trình
phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo vệ, các công trình thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí, các công
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, nền móng công trình; sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị,
phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, gia công chế tạo kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí; các hoạt động
dịch vụ, cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật, tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài
chính), dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị các sản phẩm cơ khí và kết cấu địa hình khác; đầu tư xây
dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, các dự án thủy điện vừa và nhỏ (trừ kinh doanh bất động sản); kinh
doanh ô tô và phụ tùng ô tô; dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; kinh doanh vận tải ô tô các loại hình như sau:
Vận tải khách theo tuyến cố định, vận tải khách bằng taxi, vận tải khách bằng xe buýt, vận tải khách theo
hợp đồng, vận tải khách du lịch, vận tải hàng hóa; kinh doanh điện, nước, khí nén; đầu tư xây dựng hạ tầng
kỹ thuật khu đô thị và kinh doanh bất động sản.
2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).
Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính
hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.
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Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã
ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư
hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.
Hình thức kế toán áp dụng
Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế
tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi
theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ
kế toán.
Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều
rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì
phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế
biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện
tại.
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp đích danh đối với các công trình xây lắp, theo phương
pháp bình quân gia quyền đối với các loại hàng tồn kho khác.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng
tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.
Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài
sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn
lại.
Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản
thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên
quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo
nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao đang được Công ty xác định theo
thời gian còn lại của TSCĐ và được ước tính như sau:
- Nhà cửa vật kiến trúc
- Máy móc thiết bị
- Phương tiện vận tải
- Thiết bị văn phòng

25
1-8
1-8
1-3
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Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010

TSCĐ thuê tài chính được trích khấu hao như TSCĐ của Công ty. Đối với TSCĐ thuê tài chính không chắc
chắn sẽ được mua lại thì sẽ được tính trích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê ngắn hơn thời gian
sử dụng hữu ích của nó.
Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần
được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt
động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu
tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.
Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh
không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo
cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế
của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.
Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được
Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt đông kinh doanh thông thường khác. Trong đó:
- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ
cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;
- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản
công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.
Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:
- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương
đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn;
Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu
tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.
Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên
quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó
(được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá
trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội
khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.
Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước
Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là
chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.
Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ
vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước
được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.
Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để
đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo
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nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã
trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ
phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc năm tài chính năm hoặc tại ngày kết thúc năm tài
chính giữa niên độ.
Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản
dự phòng phải trả đó.
Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở năm tài chính trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự
phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản
chênh lệch lớn hơn của khỏan dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu
nhập khác trong kỳ.
Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành
và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp
được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các
tài sản được tặng, biếu này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh
Cổ phiếu qũy là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị
thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.
Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau
khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.
Chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên bảng cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc
đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các
khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các
năm trước.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho
người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát
hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
Doanh thu cung cấp dịch vụ
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Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin
cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết
quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung
cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn
thành.
Doanh thu hoạt động tài chính
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt
động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi
nhuận từ việc góp vốn.
Doanh thu hợp đồng xây dựng
Doanh thu hợp đồng xây dựng bao gồm doanh thu ban đầu được ghi nhận trong hợp đồng xây dựng và các
khoản thay đổi khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản
này có khả năng làm thay đổi doanh thu và có thể xác định một cách đáng tin cậy, các khoản thay đổi này
được tính vào doanh thu hợp đồng xây dựng khi:
- Có khả năng chắc chắn khách hàng sẽ chấp nhận thay đổi và doanh thu phát sinh từ các thay đổi đó
- Doanh thu có thể xác định một cách đáng tin cậy.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:
- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.
Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài
chính.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp hoãn lại
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế
TNDN trong năm hiện hành.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ,
số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy
định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào
kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
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V . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT
1

Tiền mặt
Tiền gửi ngân h àng
Các khoản tương đương tiền
Cộng
2

31/12/2010
398.395.433
7.485.138.390
12.000.000.000
19.883.533.823

Đơn vị tính: VND
01-01-10
3.025.691.854
1.752.466.114
0
4.778.157.968

31/12/2010
23.620.978.356
(7.773.863.856)
15.847.114.500

01-01-10
0
0
0

Số lượng
462.015
462.015

Giá trị
23.620.978.356
23.620.978.356

31/12/2010
0
606.200.000
606.200.000

01-01-10
0
1.351.047.681
1.351.047.681

31/12/2010
2.529.315.815
292.323.222
35.415.766.845
568.428.064
38.805.833.946

01-01-10
1.301.821.075
88.580.500
40.617.816.775
0
42.008.218.350

. Tiền và tương đương tiền

. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Chứng khoán đầu t ư ngắn hạn (*)
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Cộng

(*) Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 16
(Mã chứng khoán LCG)
3

. Các khoản phải thu ngắn hạn khác
Phải thu về cổ phần hóa
Phải thu khác
Cộng

4

. Hàng tồn kho
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Hàng hóa
Cộng giá gốc hàng tồn kho

5

. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
Khoản mục
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
Số dư đầu năm
-Mua trong năm
-Giảm khác
Số dư cuối năm
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
-Khấu hao trong kỳ
-Giảm khác
Số dư cuối năm
Giá trị còn lại
Tại ngày đầu năm
Tại ngày cuối năm

Nhà cửa
vật kiến trúc

Máy móc
thiết bị

8.554.256.647

17.599.842.156
19.777.332.826

8.554.256.647

37.377.174.982

214.402.277
214.402.274

2.409.969.818
8.977.875.744

428.804.551
8.339.854.370
8.125.452.096

________________________________________________
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Phương tiện vận
tải, truyền dẫn

TBDCQL và
TSCĐ khác

Cộng

6.564.238.703
24.227.273
(44.600.000)
6.543.865.976

393.275.777
35.680.380

171.562.459
96.495.219

11.387.845.562

1.323.270.928
1.221.661.887
(29.733.333)
2.515.199.482

268.057.678

4.119.205.482
10.510.435.124
(29.733.333)
14.599.907.273

15.189.872.338
25.989.329.420

5.240.967.775
4.028.666.494

221.713.318
160.898.479

28.992.407.801
38.304.346.489

428.956.157

33.111.613.283
19.837.240.479
(44.600.000)
52.904.253.762
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. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh
Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Cao Cường

7

01-01-10
8.900.000.000
8.900.000.000

31/12/2010
8.900.000.000
8.900.000.000

01-01-10
0
0

31/12/2010
39.385.956.018
39.385.956.018

01-01-10
18.792.800.039
18.792.800.039

31/12/2010
1.037.600.727
0
0
1.368.845.251
135.086.987
2.541.532.965

01-01-10
0
0
0
742.253.754
62.074.625
804.328.379

. Vay và nợ ngắn hạn
Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội
Cộng

9

31/12/2010
0
0

. Đầu tư dài hạn khác
Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Cao Cường

8
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. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Thuế giá trị gia tăng
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Cộng

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều
loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể
bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

10 . Chi phí phải trả
Trích trước chi phí thương hiệu phải trả
Chi phí ph ải trả khác
Cộng

31/12/2010
176.523.981
283.545.552
460.069.533

01-01-10
0
0
0

31/12/2010
0
275.609.335
306.664.829
15.497.354.717
16.079.628.881

01-01-10
0
332.168.924
94.702.757
5.139.622.770
5.566.494.451

31/12/2010

01-01-10

11 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
Tài sản thừa chờ giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Các khoản phải trả, phải nộp khác
Cộng
12 . Vay và nợ dài hạn
Vay dài hạn
Vay ngân hàng
Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Xuân
Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
Vay Ngân hàng VPBANK
Cộng

________________________________________________
Bản thuyết minh này phải được đọc cùng Báo cáo Tài chính

9.281.125.000
3.488.000.000
5.445.625.000
347.500.000
9.281.125.000

10.874.625.000
4.176.000.000
6.033.125.000
665.500.000
10.874.625.000
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13 . Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của
chủ sở hữu

Quỹ đầu tư
phát triển

Quỹ dự phòng tài
chính

Thặng dư vốn
cổ phần

Lợi nhuận chưa
phân phối

Năm trước
Số dư đầu năm trước
- Tăng vốn trong năm trước
- Lãi trong năm trước
- Tăng khác
- Phân phối các quỹ
- Giảm do nộp phạt
Năm nay
Số dư cuối năm trước, số dư
đầu năm nay
- Tăng vốn năm nay
- Lãi trong năm nay
- Tăng khác
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Phân phối các quỹ
- Chi cổ phiếu thưởng
- Chi phí phát hành tăng vốn
Số dư cuối năm nay

23.437.550.000
1.562.450.000
0
0
0
0

204.830.476
446.106.623
0
0
0
0

102.415.238
223.053.311
0
0
0
0

3.287.500.000
0
0
0
0
0

1.026.384.458
0
5.782.294.287
0
(892.213.245,00)
(35.000.000,00)

25.000.000.000

650.937.099

325.468.549

3.287.500.000

5.881.465.500

16.000.000.000
0
0
0
0
0
0
41.000.000.000

0
0
0
0
578.229.429
0
0
1.229.166.528

0
0
0
0
0
0
0
0
0
289.114.714
0 -3.000.000.000
-100.005.500
0
614.583.263
187.494.500

0
12.440.039.566
0
(4.500.000.000)
(1.381.465.500)
0
0
12.440.039.566

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
31/12/2010
Vốn góp của Nhà nước
Vốn góp của đối tượng khác (cổ đông)
Cộng

41.000.000.000
41.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
Năm nay
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn góp đầu năm
25.000.000.000
Vốn góp tăng trong năm bằng tiền
16.000.000.000
Vốn góp tăng trong năm do cán bộ công nhân vi ên trả góp đã
0
thu được tiền
Vốn góp cuối năm
41.000.000.000

01-01-10
25.000.000.000
25.000.000.000

Năm trước
23.437.550.000
1.562.450.000
0
25.000.000.000

đ. Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát h ành
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
Số lượng cổ phiếu được mua lại
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu ưu đãi
* Mệnh giá cổ phiếu đang l ưu hành

________________________________________________
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31/12/2010
4.100.000
4.100.000
4.100.000
0
0
4.100.000
4.100.000
0
10.000đ/1CP

01-01-10
2.500.000
2.500.000
2.500.000
0
0
2.500.000
2.500.000
0
10.000đ/1CP
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e. Các quỹ của doanh nghiệp
Quỹ đầu tư phát tri ển
Quỹ dự phòng tài chính
Cộng

31/12/2010
1.229.166.528
614.583.263
1.843.749.791

01-01-10
650.937.099
325.468.549
976.405.648

VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCKQH ĐKD
14 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Năm nay
Trong đó:
- Doanh thu h ợp đồng xây dựng
- Doanh thu kinh doanh tro bay
- Doanh thu cung c ấp dịch vụ
Cộng

Năm trước

337.970.902.788
93.691.804.918
11.916.302.586
443.579.010.292

51.178.889.325
19.394.151.533
7.350.443.294
77.923.484.152

Năm nay
337.970.902.788
93.691.804.918
11.916.302.586
443.579.010.292

Năm trước
51.178.889.325
19.394.151.533
7.350.443.294
77.923.484.152

Năm nay
316.479.539.656
90.348.793.197
9.064.208.909
415.892.541.762

Năm trước
46.524.720.009
18.598.049.171
6.444.171.958
71.566.941.138

Năm nay
164.029.502
598.760.250
0
6.506.570.000
7.269.359.752

Năm trước
76.227.791
1.527.500.000
0
1.866.052.014
3.469.779.805

Năm nay
5.222.240.570
1.209.505.604
7.773.863.856
14.205.610.030

Năm trước
1.235.844.574
25.486.250
(1.742.740.236)
(481.409.412)

Năm nay
1.941.750.840
1.941.750.840

Năm trước
754.360.722
754.360.722

15 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu thu ần về hợp đồng xây dựng
Doanh thu thu ần về kinh doanh tro bay
Doanh thu thu ần về cung cấp dịch vụ
Cộng
16 . Giá vốn hàng bán
Giá vốn hợp đồng xây dựng
Giá vốn hàng hoá đã bán
Giá vốn dịch vụ đã cung cấp
Cộng
17 . Doanh thu hoạt động tài chính
Lãi tiền gửi, tiền cho vay
Cổ tức, lợi nhuận đ ược chia
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
Doanh thu hoạt động tài chính khác
Cộng
18 . Chi phí hoạt động tài chính
Lãi tiền vay
Ch phí tài chính khác
Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu t ư ngắn hạn, d ài hạn
Cộng
19 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Chi phí thu ế TNDN tính tr ên thu nh ập chịu thuế năm hiện h ành
Cộng

________________________________________________
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NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1

Thông tin so sánh
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 đã được Công ty TNHH
Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) kiểm toán. Số liệu này đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh
với số liệu năm nay.

2

Thông tin về các bên liên quan
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các b ên liên quan. Các nghi ệp vụ chủ
yếu như sau:
Bên liên quan

Mối quan hệ

Nội dung nghiệp vụ

Giá trị giao dịch

Công ty cổ phần LICOGI 16

Công ty góp vốn

Bán sản phẩm xây lắp

347.928.119.463

Công ty CP Sông Đà Cao Cường

Công ty nhận vốn góp

Mua tro bay

43.512.128.724

Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, số dư công nợ với các bên liên quan như sau:
Bên liên quan

Mối quan hệ

Nội dung nghiệp vụ

Công ty cổ phần LICOGI 16

Công ty góp vốn

Bán sản phẩm xây lắp

63.848.791.259

Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường

Công ty nhận vốn góp

Mua tro bay

15.362.416.158

GT phải thu/phải trả

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2011
Giám đốc

ĐÀO LAN TUYẾT

HÀ THỊ HUÊ

VŨ CÔNG HƯNG
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