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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho kỳ kế toán từ  01/01/2017 đến 30/06/2017 

 

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 
 

Hình thức sở hữu vốn 
 

Công ty Cổ phần Licogi 16 được thành lập theo Quyết định số 327/QĐ-BXD ngày 28/02/2006 của 

Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 

4103004836 đăng ký lần đầu ngày 14/04/2005 sau chuyển thành giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số 0302310209  (đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17/05/2017) do Sở Kế hoạch Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

 

Vốn điều lệ của Công ty là: 762.499.560.000 đ (Bảy trăm sáu hai tỷ đồng, bốn trăm chín chín triệu, 

năm trăm sáu mươi ngàn đồng). 

 

Trụ sở chính của Công ty tại số 24A Phan Đăng Lưu, Phường 6 Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. 

 
Ngành nghề kinh doanh là: 
 

Xây dựng nhà các loại  

Chi tiết:  Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp 

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

Chi tiết:  Thi công xây dựng các công trình giao thông 

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

Chi tiết:  Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí xây dựng (không hoạt động tại trụ sở) 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết:  Mua bán, cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật. Mua bán máy móc, vật tư ngành xây dựng 

Sửa chữa máy móc, thiết bị 

Chi tiết:  Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

Chi tiết:  Dịch vụ lắp đặt các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết:  Thí nghiệm vật liệu xây dựng 

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

Chi tiết:  Khai thác đá. Khai thác đá có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

Đào tạo cao đẳng 

(không hoạt động tại trụ sở) 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

Chi tiết:  Thi công xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, đường dây và các 

trạm biến thế điện; các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp; các công trình cấp 

thoát nước và vệ sinh môi trường, nền móng công trình 

Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 

Chi tiết:  Dịch vụ sửa chữa các sản phẩm cơ khí và kết cấu định hình 

Sản xuất các cấu kết kim loại 

Chi tiết:  Gia công, chế tạo cốp pha định hình, dàn giáo, khung nhà công nghiệp ( Không hoạt động 

tại trụ sở) 

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính 

Chi tiết:  Tư vấn đầu tư ( trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) 
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Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết:  Đầu tư, kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp 

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 

Chi tiết:  Đầu tư, kinh doanh các dự án thủy điện vừa và nhỏ 

Cho thuê xe có động cơ 

Chi tiết:  Thí nghiệm vật liệu xây dựng 

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 

Chi tiết:  Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại vật liệu xây dựng, ống cống bê 

tông, bê tông thương phẩm ( không hoạt động tại trụ sở) 

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

Chi tiết:  Lắp đặt máy móc, thiết bị 

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

Chi tiết:  Cho thuê thiết bị vật tư kỹ thuật 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết:  Mua bán vật tư ngành xây dựng 

Giáo dục nghề nghiệp 

Chi tiết:  Đào tạo nghề. Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ( không hoạt động tại trụ sở) 

Thông tin về các công ty con, công ty liên kết: 

Tổng số các công ty con: 02công ty 

- Số lượng các công ty con được hợp nhất:                   03 công ty 
- Số lượng các công ty con không được hợp nhất:        0 công ty 

Danh sách các công ty con được hợp nhất: 
 

Tên công ty Trụ sở chính Tỷ lệ lợi 
ích 

Biểu 
quyết 

Hoạt động kinh 
doanh chính 

Công ty TNHH XD 

TMDV Điền Phước 

24A Phan Đăng Lưu, P.6, 

Q. Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh 

95,0% 95,0% Xây lắp, kinh doanh 

bất động sản 

 

Công ty TNHH Xây 

Dựng &TM 12 

 

21/1C KP4, P.Hiệp 

Thành, Q.12, Tp.HCM 

 

80,00% 

 

80,00% 

 

Xây lắp, kinh doanh 

bất động sản 

Công ty Cổ Phần Đầu 

Tư Hạ Tầng  LICOGI 

16 

24A Phan Đăng Lưu, P6, 

Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

95.00% 95.00% Xây dựng công trình 

đường sắt và đường 

bộ. 

- Số lượng các công ty liên kết được hợp nhất:                         06 công ty 

- Số lượng các công ty liên kết không được hợp nhất:              00 công ty 

 

Danh sách các công ty liên kết áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính 

hợp nhất 

Tên công ty Trụ sở chính Tỷ lệ lợi 
ích 

Biểu 
quyết 

Hoạt động kinh 
doanh chính 

 

Tổng số các công ty liên kết: 06 công ty
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Công ty CP Licogi 

16.8 

Số 169 Bàu Cát, P.14, Q. 

Tân Bình, Tp.Hồ Chí 

Minh 

36,36% 36,36% Tư vấn thiết kế 

Công ty CP Cơ khí 

Licogi 16 

49B Phan Đăng Lưu, P.7, 

Q. Phú Nhuận, Tp Hồ 

Chí Minh 

46,15% 46,15% Gia công, chế tạo SP 

cơ khí xây dựng 

Công ty Điện lực 

Licogi 16 

24A Phan Đăng Lưu, P.6, 

Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ 

Chí Minh 

34.5% 34.5% Xây lắp các công 

trình điện, đầu tư 

Công ty TNHH Khu 

đô thị Phú Hội 

Lô X1, đường D3, Long 

Tân, Nhơn Trạch, Đồng 

Nai 

30,00% 30,00% Kinh doanh bất động 

sản 

Công ty TNHH Nhiên 

liệu sinh học Phương 

Đông 

Ấp 8, xã Minh Hưng, Bù 

Đăng, Bình Phước 

22,00% 22,00% Sản xuất Ethanol 

nhiên liệu 

Công ty CP Licogi 166 Tầng 4, Công ty 34,  

Khuất Duy Tiến, Hà Nội 

46.42% 46.42% Xây lắp, sản xuất vật 
liệu xây dựng 

 

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY 
  
Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán  
 

Kỳ kế toán hàng năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào 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 TT 202/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

 

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. 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 trên máy vi tính.  

 
Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính 
 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của 

Công ty và Báo cáo tài chính của các Công ty con do Công ty mẹ kiểm soát được lập cho cùng kỳ kế 
toán. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt 
động của các Công ty nhận đầu tư nhằm thu lợi ích từ hoạt động của các Công ty này. 
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Báo cáo tài chính của Công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với Báo cáo tài chính Công ty mẹ. 

Trong trường hợp cần thiết Báo cáo tài chính của các Công ty con được điều chỉnh để các chính sách 

kế toán được áp dụng tại Công ty mẹ và các Công ty con là giống nhau. 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh của các Công ty con được mua hoặc bán đi trong kỳ được trình bày 

trong Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở Công ty đó. 

 

Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch 

nội bộ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính. 

 

Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi cổ 

đông Công ty và được trình bày ở mục riêng trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả 
kinh doanh hợp nhất.  
 
Đầu tư vào Công ty liên kết 
 

Công ty liên kết là Công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là Công ty con hay 

Công ty liên doanh của Công ty. Trong báo cáo tài chính hợp nhất các khoản đầu tư vào Công ty liên 

kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá 

gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần 

của bên nhận đầu tư. Cổ tức, lợi nhuận được chia từ Công ty liên kết, liên doanh được ghi giảm giá 

trị ghi sổ của khoản đầu tư vào Công ty liên kết trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Giá trị ghi sổ của 

khoản đầu tư vào Công ty liên kết cũng phải được điều chỉnh khi lợi ích của nhà đầu tư thay đổi do 

có sự thay đổi trong vốn chủ sở hữu của Công ty liên kết nhưng không được phản ánh trên Báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty liên kết. 
 
Lợi thế thương mại  
 

Lợi thế thương mại trên Báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá mua so với phần 

lợi ích của Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của Công ty 

con, Công ty liên kết hoặc đơn vị nhận góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi 

thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình và được khấu hao theo phương pháp đường 

thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế thương mại đó và không quá 10 năm. Khi bán 

Công ty con hoặc Công ty liên kết, đơn vị nhận góp vốn liên doanh, giá trị còn lại của khoản lợi thế 
thương mại chưa khấu hao hết được tính vào khoản lãi/lỗ do nghiệp vụ nhượng bán Công ty tương 

ứng. 

 
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. 

 

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản 

mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được ghi nhận theo các quy định hiện hành. 

 

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 
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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 dựng dở 

dang, theo phương pháp bình quân đối với nguyên nhiên vật liệu. 

 

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. 
 

Khấu hao được trích theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài 

Chính.  

 
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 

 

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài 

hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong  nhiều năm: 

� Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn; 

� Chi phí trả trước dài hạn khác 

 

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 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. Tiền lãi vay phải trả đã được tính và phân bổ trung thực hợp lý vào Báo cáo tài 

chính trong kỳ. 

 

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 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.  
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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. 

 

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 

 

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 xây dựng 

 

Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận khi có biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn 

thành hoặc quyết toán công trình 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. 
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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.  
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