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BAo cAo KlEM ToAN DOCL~P

Cac CÔ dông
HQi dÔng Quân tri và Ban TÔng Giâm dÔc
Công ty CÔ phân Xây dung sÔ5

Kinh gifi:

sô 5 (goi tât là "Công ty")
ê toan tai ngày 31 thang 12
am tài chlnh kêt thùc cùng

Chung tôi dà kiêm toan Mo cao tài chinh kèm theo cùa Công ty C6 phân Xâ
duçc lâp ngày 30 thang 3 nam 2015, ru trang 5 dên trang 28, bao gôm Bang câ dôi
nam 2014, Bao cao kêt qua hoat dông kinh doanh, Bao cao luu chuyên tiên tê cho
ngày và Ban thuyêt minh bào cao tài chinh (goi chung là "Mo cao tài chinh"),

Trâch nhiêm cüa Ban TÔng Giârn dÔc

Ban Tông Giam dôc Công ty chiu tràch nhiêm vê viêc lâp và trinh bày trung th
Công ty theo chuân mue kê toàn, chê dô kê toan doanh nghiêp Viêt Nam và cac
viêc lâp và trinh bày bào cao tài chinh và chiu trach nhiêrn vê kiêrn soat n(li b(l
là dn thiêt dê dam bao cha vi~c I~p và trinh bày bao cao tài chfnh không c6
nhâm Œn.

c và hw Iy Mo cao tài chfnh cùa
uy inh phàp Iy c6 liên quan dên
à an Tông Giam dôc xac dinh
i s6 trQng yêu do gian I~n ho~c

Trach nhi~m cua Kiêm toan viên

ua u(lc kiêm toan. Chung tôi dà
êu âu chûng tôi tuân thu chuAn

oan dê d<;1tdugc S\f dam bao

Trach nhi~m cua chûng tôi là dua ra y kiên vê Mo cao tài chinh d\fa trên kêt qua
tiên hành kiêm toan theo chuAn m\fc kiêm toan Vi~t Nam. Cac chuAn m\fC này
m\fc và cac quy dinh vê d<;1oduc nghê nghi~p, I~p kê hO<;1chvà th\fc hi~n cu(lc
hW Iy vê vi~c li~u bao cao tài chinh cua Công ty c6 con sai s6t trQng yêu hay

Công vi~c kiêm toan bao gÔm th\fc hi~n cac thu Wc nhâm thu th~p cac bâng c ling kiêm toan vê cac s6 li~u và
thuyêt minh trên bao cao tài chinh. Cac thu t\lC kiêm toan dugc l\fa chQn d\fa ên x 't doan cua Kiêm toan viên,
bao gÔm danh gia rui ro c6 sai s6t trQng yêu trong bao cao tài chinh do gian n h ~c nhâm Œn. Khi th\fC hi~n
danh gia cac mi ro này, Kiêm toan viên dà ~em xé~ki~m soat n(li b(l ~ua Công y Ii~n quan dên vi~c I~p và,trinh
bày bao cao tài chinh trung th\fc, hW ly nham thiêt kê cac tM t\lC kiêm toân ù hpp vai tinh hinh th\fc tê, tuy
nhiên không nhâm m\lc dich dua ra y kiên vê hi~u qua cua kiêm soat n(li b(l a C ng ty. Công vi~c kiêm toan
cùng bao gÔm danh gia tinh thich hW cua cac chinh sach kê toan dugc ap dl,lllg à ti h hW Iy cua cac uac tinh kê
toan cua Ban n'mg Giam d6c cùng nhu danh gia vi~c trinh bày t6ng thê bao cao ài c inh.

"iG T
'~!~MHU
;JITJ
NA

Chung tôi tin tu6ng râng cac bâng chung kiêm toan mà chung tôi dà thu th~p d gc 1 dây du và thich hW làm ca
sa cho y kiên kiêm toan ngo<;1itm cua chung tôi.

CO'sÔ'cua y kiên kiêm toan ngol.li trÙ'

Nhu dà trinh bày t(,liThuyêt minh s6 8 phân Thuyêt minh bao cao tài chinh, s6 d kh an ml,lC"Cac khoan phai thu
khac" t<;1ingày 31 thang 12 nam 2014 bao gÔm khoan phai thu ru 02 t6 tman d(li ây d\filg dà chêt vai s6 ti~n
khoang 4,77 ty VND. Công ty chua trfch I~p d\f phong pMi thu kh6 doi d6i va cac hoan phai thu nêu trên, dân
dên khoan m\lC "D\l' phOng ph ai thu ng~n h<;1nkh6 doi" trên Bang cân d6i kê to n t<;1ingày 31 tMng 12 nam 2014
và khoàn m\lC "Chi phi quan ly doanh nghi~p" trên Bao cao kêt qua hO<;1td(lng inh oanh nam 2014 bt phan anh
thâp han th\fC tê vai cùng m(lt s6 tiên khoang 4,77 ty VND.

Nhu dà trinh bày t<;1iThuyêt minh s6 9 phân Thuyêt minh Mo cao tài chinh, tr g ntm 2014, Công ty dà t<;1mkét
chuyén doanh thu và ~ia v6n theo ty I~ lài g(lp d\f to~n. Néu g_!1i~h~n theo ty I~ ,oàn Jhành và ty l~ lài g(>pth\fC té
th] khoan m\lC "Gia vôn hàng ban và dtch V\l cung câp" và "Lô kê toan truac th "tr n Bao cao kêt qua hO<;1td(lng
kinh doanh nam 2014 se tang 9,1 ty VND, dÔng thài khoan m\lc "Hàng tÔn k 0" ên Bang cân d6i kê toan t<;1i
ngày 31 thang 12 nam 2014 se giam vai s6 tiên tuang ung.

Tên Deloitte dU'Q'cdùng dê chi m(ll ho~c nhiêu thành viên cùa Deloitte Touche Tohmatsu Limite ,m(lt công ty TNHH co trI,!sà t?i Anh,
và m<;lngllJ'(yicàc hang lhành viên - moi lhành viên là m(lt tô chÛ'cd(lc I$p vê m~t phàp IY.Deloi e To che Tohmatsu Limited
(hay "Deloitte Toàn câu") không cung câp d!ch vl,Jcha cac khach hàng. Vui 16ngxem t<;liwebsite . eloitte.com/about
dê biét thêm thông tin chi tiét vê CO' câu phàp Iy cùa Deloitte Touche Tohmatsu Limited và càc h
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Deloitte.
BAo cAo KlEM ToANDQC L~P (Tiêpt eo)

CO'SO' cüa y kiên kiêrn toàn ngoai trïr (Tiêp theo)

Nhtr da trinh bày tai Thuyêt minh sô 9 phân Thuyêt minh bào cao tài chinh, tai gày 31 thang 12,nam 2014, môt
sô công trinh do Công ty thi công xây lâp (không bao gôm cac công trinh Công t kh an cho cac tô, dôi truc thuôc
Công ty thi công) co s6 du chi phi san xuât kinh doanh dô dang (tài khoàn 154) , h doanh thu co thê thu diroc
trong tirong lai voi sô tiên khoàng 12,8 ty VND. Tuy nhiên, Công ty chua ghi hân V phong giàm gia hàng tôn
kho liên quan dên phân chi phi san xuât kinh dô dang IOn hon doanh thu co t thu hÔi trong nrong lai noi trên
vào bào cào tài chinh cha nam tài chinh kêt thùc ngày 31 thang 12 nam 2014. êc c ua ghi nhân du phèng giàm
gia hàng tôn kho dân dên khoàn mue "DI! phèng giàm gia hàng tôn kho" trên àng cân dôi kê toàn tai ngày 31
thang 12 nam 2014 và khoàn mue "Gia vôn hàng ban và dich vu cung câp" trê Ba cao kêt qua hoat dông kinh
doanh nam 2014 bi phan ành thâp han thuc tê véi cùng mÇ\ts6 tiên khoang 12,8 'V D.

Nhu da trinh bày t~i Thuyêt minh s6 16 phân Thuyêt minh bâo câo tài chinh, "ng y chua ghi nMn khoi'm ph~t
ch~m nÇ\pbao hiêm xa hQi, bào hiêm y tê và bao hiêm thât nghi~p vai s6 tiên k oan 1,2 ty VND theo thông bâo
cùa Ca quan Bao hiêm Xa hÇ\itlnh Thanh Hoa dân dên khoan ml,lC"Câc khoan hai ra, phai nÇ\pngàn h~n khâc"
trên Bang cân d6i kê toân t~i ngày 31 thâng 12 nam 2014 và khoan ml,lc "Chi p kh' c" trên Bâo câo kêt qua ho~t
dÇ\ngkinh doanh nam 2014 bi phan ânh thâp hon thl!c tê vai cùng mÇ\ts6 tiên ang 1,2 tY VND.

Nhu da trinh bày t~i Thuyêt minh s6 9 phân Thuyêt minh bâo câo tài chinh, na
phi san xuât kinh doanh dÔ'dang câc khoan phân bÔ chi phi luong cùa bÇ\ph~n
ngoài và câc chi phi phât sinh liên quan dên sùa chfra, bao hành d6i vai công tr'
dang chà quyêt toân vai s6 tiên khoang 4 ty VND. Câc chi phi này phât sinh
chà quyêt toân công trinh nên chûng tôi không co Co' SÔ'dê dânh giâ vi~c ghi nh.
dÔ'dang là hgp Iy hay không. Chûng tôi không thl!c hi~n dugc câc thù tl,lCkiêm
không thé xâc dinh dugc li~u co cân thiêt phai diêu chinh s6 li~u này hay không.

20 4, Công ty ghi nh~n vào chi
iân tiêp, chi phi nhân công thuê
da oàn thành ru câc nam truac

i công trlnh da hoàn thành,
chi phi san xuât kinh doanh
ay thê và theo do, chung tôi

y kiên kiêm toan ngol.li trÙ'

0' s' cùa y kiên kiêm toân ngo~i
çmg yêu, tinh hinh tài chinh cùa
và tinh hinh luu chuyên tiên t~
toâ doanh nghi~p Vi~t Nam và

Theo y kiên cùa chûng tôi, ngo~i trù anh hUOng cùa câc vân dê nêu t~i phân "
trù", bâo câo tài chinh da phan ânh trung thl!C và hgp Iy, trên câc khia c~nh
Công ty t~i ngày 31 thâng 12 nam 2014, ding nhu kêt qua ho~t dÇ\ngkinh doa
cho nam tài chinh kêt thûc cùng ngày, phù hgp vai chuAn ml!C kê toân, chê dÇ\
câc quy dinh phâp Iy co liên quan dên vi~c I~p và trinh bày bâo câo tài chinh.

Bâo câo tài chinh kèm theo dugc I~p vai gia djnh Công ty se tiêp tl,lCho~t dÇ\ng iên . c. Nhu trinh bày t~i Thuyêt
minh s6 2 phân Thuyêt minh bâo câo tài chinh, t~i ngày 31 thâng 12 nam 2014 C? khoan 16 luy kê l0oa~g
16,8 ty VND và chênh I~ch thanh khoan thuân âm vai s6 tiên khoang 183 ty , dông thài luu chuyên tiên
thuân ru ho~t dÇ\ngkinh doanh trong nam 2014 cùa Công ty âm vai s6 tiên kho ng 12,7 ty VND. Câc yêu t6 này
dân dén quan ng~i vê kha nang ho~t dÇ\ng liên tl,lCcùa Công ty. Câc ké ho~ch aB n TÔng Giâm d6c liên quan
tai vân dê à cung dugc trinh bày t~i Thuyét minh s6 2 phân Thuyét minh bâ câo tài chinh. Bâo câo tài chinh
kè ~ gÔm bât ky diêu chinh nào co thé co phât sinh tù SI!ki~n k ông chàc chàn này. Y kiên kiêm

n<::l\ ~i trù ~, % \~ng tôi không Iiên quan dén vân dê này.
t::J"i ON TV .-:-\

;. TRAC, ~HI, M HÙUHAN ~ ~
o l

Nguyên Tha H ·O'ng
Kiêm toan vi n
Chùng nh~n d ng y hành nghê kilim toân s6
1415-2013-00 -1

PM TÔng Giam dÔc
Chung nh~n dang ky hành nghê kiêm toân s6
0764-2013-001-1

Thay mijt và âc.li di~n cha
CÔNG TY TNHH DELOITTE VI~T NAM

Ngày 30 thang 3 nam 2015
Hà N(Ji, CHXHCN VÙ?!Nam
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CÔNG TY CO PHÀN XÂy Dç'NG SO 5
SÔ203 Trân Phu, th] xâ Bim Sem
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Vi~t Nam

Thuyêt
Mii sa Minh

Cho nam tài chinh
BAocAo TÀI cHÏNH

BÀNGCÂNDÔlKÊTOAN
Tçi ngày 31 thang 12 nâm 2014

TÀISÀN

A. TÀI SÀN NGÂN H~N
(100=110+130+140+150)

I. Tiên
1. Tiên

II. Cac khoân phâi thu nglin han
1. PMi thu khàch hàng

2. Trà tnréc cho nguèi ban
3. Cac khoân phài thu khac

4. DI! phèng phâi thu ngân han kh6 dôi

III. Hàng tan kho
1. Hàng tôn kho

2. DI! phèng giàm gia hàng tôn kho

IV. Tài san nglin han khâc
1. Thuê và cac khoàn khâc phài thu Nhà nuée
2. Tài sân ngân han khâc

B. TÀI SÀN DÀI H~N
(200=220+260)

1. Tài san ca djnh
1. Tài sàn cÔ dinh Mu hinh
<Nguyên giâ

- Gia tri hao môn lüy Id
II. Tài san dài han khac

1. Chi phi trà tnréc dài han

TONG CQNG TÀI sAN (270=100+200)

31/ 2/2014

100

MÀU SO B 01-DN
Bon vi: VND

31/12/2013

623.090.143.328

4.824.656.196
4.824.656.196

393.416.992.325
355.940.909.268

18.776.599.684

31.286.029.649

(12.586.546.276)

222.773.268.734
223.195.979.811

(422.711.077)

2.075.226.073
218.196.957

1.857.029.116

31.202.509.842

220 28.371.046.085
221 10 28.3 71.046.085
222 89. 94.9 3.583 90.166.904.990
223 (66.6 6.6 8.292) (61.795.858.905)

260 2. 97. 88.696 2.831.463.757
261 2. 97. 88.696 2.831.463.757

270 644. 71. 71.430 654.292.653.170

Cac thuyêt minh tir trang 10 ctin trang 28 là mât bâ phân hop thành cûaMo ca tài hlnh

110
III

130

131
132

135

139

140
141

149

150
154

158

200

5 4. 45. 36.053
4. 45. 36.053

348. 55. 53.184
315. 00. 94.547

15. 04. 95.098

6

7
8

9

1. 15. 94.986
18. 96.956
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CÔNGTYCOPHÂNXÂYDvNGS05
S6 203 Trân Phu, th] xâ Blm San BAocAo TÀI CHÎNH
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Viçt Nam Cho nam tài chin kêt

BÀNG cÂN DÔI KÊ ToAN (Tiêp the )

Tçlingày 31 thâng 12 nâm 2014

MÀU SO B01-DN
Dan vi: VND

Thuyêt
NGUONVON Mii sa minh 31/ 2/2014 31/12/2013

A. Ne} PHÀI TRÀ (300=310+330) 300 97. 48.565 563.486.170.317

I. NQ'ngân han 310 4°f2.408 558.650.346.708
1. Vay và nç ngân han 311 11 32. 76.965 344.105.664.605
2. Phài trà ngirèi ban 312 12 01. 25.192 79.768.384.674
3. Ngirèi mua trà tiên tnroc 1

313 13 53. 00.554 51.705.231.917
4. Thuê và cac khoàn phài nôp Nhà nuée 314 14 14. 26.642 22.938.970.740
5. PMi trà nguèi lao dông 315 5 43. 49.400 10.412.598.400
6. Chi phi phài trà 316 15 10 30. 82.227 12.890.562.461
7. Cac khoàn phài trà, phài nôp ngân han khàc 319 16 33 13. 76.641 34.447.802.281
8. Quy khen thirông, phùc lçi 323 51. 94.787 2.381.131.630

II. NQ' dài han 330 57. 16.157 4.835.823.609
1. Vay và nç dài han 334 17 48. 25.248 3.926.732.700
2. Doanh thu chua thire hiên 338 09. 90.909 909.090.909

B. VON CHù sa Hùu (400=410) 400 68 74. 22.865 90.806.482.853

1. Van chu sô hüu 410 68 74. 22.865 90.806.482.853
1. V6n diêu lç 411 18 50 00. 00.000 50.000.000.000
2. Thâng du vôn cÔ phân 412 18 9 28. 00.000 9.828.000.000

~3. V ôn khàc cùa chù sé hÜ'U 413 18 6 92. 53.115 6.092.053.115 :~

4. Quy dâu tu phàt triên 417 18 17 30. 77.284 17.730.177.284 ~
l5. Quy dir phèng tài chinh 418 18 1 42. 62.875 1.942.262.875
,

6. (LÔ lüy kê)/Lgi nhuân sau thuê chira phân 420 18 (16. 18.1 0.409) 5.213.989.579
phôi

TONG CQNG NGUON VON (440=300+400) 440 644 71. 71.430 654.292.653.170

Trân Th! Kim Oanh
NgU'Ô'iIâp biêu

Mai Viin Son
Kê toân tru-ong

Ngày 30 thâng 3 nâm 2015

Cac thuyêt minh tù trang JO âéntrang 28 là môt bôphân hop thành cûaMo c tài chinh
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CÔNG TY CÔ PHÂN xÂ y D\[NG SÔ 5
SÔ203 Trân Phu, th] xâ Bim San
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Vi~t Nam Cha nam tài chin

Mii Thuyêt
1. minhso

01 20

02

10

Il 21

20

21 22

22
23

25

30

31

32

40 23

50

16. (LÔ)/Liii err bân trên cÔ phlêu

BAo cAo KÊT QuAHO~T DQNGKINH
Cha nam tài ehinh kit thûc ngày 31 thang 12 na

Trân Thj Kim Oanh
Nguùi l~p biêu

Mai Van Son
Kê toân truëng

2014

250. 43.0 1.517

43. 50.1 8.315

51 24

60 (17.2 5.3 9.370)

MÂU SÔ B 02-DN
Dan vi: VND

2013

412.291.997.804

412.291.997.804

367.447.605.1 08

44.844.392.696

1.769.390.863

34.088.214.038
34.088.214.038

12.588.141.912

(62.572.391)

3.628.459.450

200.659.279

3.427.800.171

3.365.227.780

881.466.652

2.483.761.128

49770 25

7

3.447)

Cac thuyêt minh tù trang JO din trang 28 là mât b9 phân hop thành GUaMo e tài ehinh

CHi TlÊU

1. Doanh thu ban hàng và cung dp dich vI}

2. Cac khoàn giàm tm doanh thu

3. Doanh thu thuân vê ban hàng và cung dp djch vI}
(10=01-02)

4. Gia vÔn hàng bàn và dich V\J cung câp

5. LQ'inhuân gQP vê ban hàng và cung câp djch vI}
(20=10-11 )

6. Doanh thu hoat dông tài chinh

7. Chi phi tài chinh
Trang do: Chiphi lâi vay

8. Chi phi quàn Iy doanh nghiêp

9. (LÔ) tÙ' hogt dQng kinh doanh
(30=20+(21-22)- 25)

10. Thu nhâp khâc

Il. Chi phi khâc

12. LQ'inhuân khâc (40=31-32)

13. TÔng (IÔ)I1Q'inhuân kê toân tnréc thuê

(50=30+40)

14. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành

15. (LÔ)I1Q'inhuân sau thuê thu nhâp doanh nghiêp
(60=50-51)

Ngày 30 thang 3 nam 2015
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy DT/NG SÔ 5
S6 203TrânPhu, th] xâ Bim San
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Vi~tNam Cho namtài chin

BAo cAo LUU CHUYEN TIÊN T~
Cha nam tài chinh kit thûc ngày 31 thâng 12 na 201

MÀU SÔ B 03-DN
Dan vi: VND

CHi TlÊU Ma sÔ 2014 2013

1. trru CHUYÈN TlÈN TU HO~ T DQNG KINH DOANH

1. (Lâ)lL(1inhupn truéc thui 01 .36r7O) 3.365.227.780

2. f);Ju chinh cho cac khoân
Khâu hao tài sàn cÔdinh 02 6.3 4.5 8.368 7.839.188.845
Cac khoàn dl! phèng 03 2.1 9.420.647 621.004.875
(Lai) ru hoat dông dâu tu 05 (7 .54 .431) (2.700.127.024)
Chi phi lai vay 06 34.088.214.038

3. L(1inhupn tir hoçt arng kinh doanh truïic thay aai van 08 43.213.508.514
luu apng
Thay dôi cac khoàn phai thu 09 8.6 8.963 (93.978.572.007)
Thay dôi hàng tÔnkho 10 .14 .486) 77.684.479.806
Thay dôi cac khoàn phài trà (không bao gôm lai vay phai Il .71f"561) 12.351.555.440
trà và thuê thu nhâp doanh nghiêp phài nôp)
Thay dôi chi phi trà tnréc 12 3 4.0r·061 1.414.830.336
Tiên lai vay da trâ 13 (46.3 .7T561~ (34.084.520.443)
Thuê thu nhâp doanh nghiêp da nôp 14 (2.926.483.174)
Tiên thu khàc tir hoat dông kinh doanh 15 5.8 6.152 815.351.800
Tiên chi khàc cho hoat dông kinh doanh 16 .32 .838) (2.431.331.154)

Luu chuyin ti2n thufln tir hO(ltapng kinh doanh 20 .82 .090) 2.058.819.118

II. LUU CHUYÈN TIÈN TU HO~T DQNG DÀU TU

1. Tiên chi dê mua sâm, xây dung TSCU 21 (852.960.000)
2. Tiên thu do thanh ly, nhuçng ban TSCU 22 935.000.000
3. Tiên thu hÔidâu tu gap vÔnvào dan vi khàc 26 5.100.000.000
4. Tiên thu lai cho vay, cÔtuc và lçi nhuân duçc chia 27 260.730.978

Luu chuyin ti2n thufln tir hoçt apng aflu tu 30 5.442.770.978

III. LUU CHUYÈN TIÈN TU HO~T DQNG TÀI CHINH

1.Tiên vay ngàn han, dài han nh~ndugc 33 208.3 4.3 4.566 259.943.054.331
2. Tiên chi tra ng gÔcvay 34 (195.5 .38 .658) (263.617.709.211)
3. CÔtuc, Igi nhu~nda tra cho cac cÔdông 36 (5.858.146.650)

Luu chuyin ti2n thufln tir hO(ltapng tài chinh 40 12.7- 8.00f-908 (9.532.801.530)

LlfUchuyên tiên thuân trong nam 50 0.7 9.857 (2.03l.21l.434)

Tiên dâu nam 60 4.8 4.6 6.196 6.855.867.630
Tiên cuÔinam 70 4.8 5.4 6.053 4.824.656.196

)

r

\
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂ Y DçNG SÔ 5
SÔ203 Trân Phu, th] xâ Bim San
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Viêt Nam

BAo cAo TÀI CHÎNH
Cho nam tài chi

BAo cAo LUU CHUYÈN TIÊN T:E:(Tiê

Cha nam tài chinh kit thûc ngày 31 thang 12 na

Thông tin bÔsung cho cac khoân phi tiên t~

Tiên lai vay da trà bao gôm lai du trà trong nam 2013 da trà trong nam 201 véi sô tiên 621.534.595 VND va
không bao gôm lai du tinh trong nam 2014 voi s6 tiên 807.288.000 VND. Vi ây, môt khoàn tiên wang (mg da
duçc diêu chinh trên phân thay dÔi cac khoàn phài trà,

CÔ tïrc, 19i nhuân da trà cho cô dông không bao gôm cÔ nrc da thông bao chi cac nam tnréc và nam 2014
nlnrng chira trà cho cac cô dông voi s6 tiên là 5.121.850.350 VND. Vi vây, oàn tiên wang (mg da dirçc
diêu chlnh trên phân thay dÔi cac khoàn phài trà,

Trân Th! Kim Oanh
NgllOi lâp biêu

Ngày 30 thang 3 nam 2015

Mai Van Son
Kê toàn tnrông

'_.

Câc thuyêt minh tir trang 10 din trang 28 là môt bôphân hop thành c1iabâo e
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CÔNG TY CO PHÂN XÂy DT/NG SO 5
sa 203 Trân Phu, th] xâ Bim San
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Viçt Nam Cho nam tài chin

THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHiNH MÀU SO B 09-DN
Cac thuyët minh này là m91bô phân hop thành và cdn duac doc d6ng IMi vai Mo '0 l' ichinh Mm theo

Hoat dQng kinh doanh cüa Công ty bao gÔm:

- Xây dung cac công trinh công nghiçp và thùy lQ'i,h~ tâng ky thu~t, cgt ùy và cang hàng không; Xây
ll1pdubng dây và tr~m biên ap diçn; Gia công cu khi XtI Iy và trâng ph k' lo~i; Trang tri nQi, ngo~i thât
công trinh;

- Xây d\ffig nhà cac lo~i;

- Dâu tu khai thac, XtI Iy và cung câp nuac;

- Khai thac da, cat, soi, dât sét;

- Dich V\l môi giai, cung Ù'ngvà quàn Iy lao dQng trong nuac;

- Ban buôn tÔng hgp;

- San xuât v~t Iiçu xây d\ffig;

- Xây d\ffig công trinh dubng slÎt và dubng bQ;

- V~ tai hàng hoa bâng dUOng bQ;

- V~n tài hành khach bâng dUOng bQ khac;

Ban buôn v~t Iiçu, thiêt bi ll1pd~t khac trong xây d\ffig;

- Kinh doanh bât dQng san, quyên StI dl,lng dât thuQc cM s6 Mu, cM StI I,lngho~c di thuê;

- StIa chùa, bao tri: Thiêt bi ca, diçn, nuac, và cac công trinh công nghi. và ân dl,lng;

Sàn xuât sàn phAm khac ru gÔ; sàn xuât sàn phAm ru tre, nua, rarn, r~ v~t Iiçu têt bçn;

- Sàn xuât dÔ gÔxây dlJl1g;

- Kinh doanh cac sàn phAm tir gÔ công nghiçp phl,lc V\l trong xây d\ffig v gia d\lng;

- Kinh doanh, xuât nh~p khAu v~t tu, thiêt bi xây d\ffig.

1. THÔNG TIN KHAI QuAT

Hinh thtrc sO'hüu van

Công ty CÔ phân Xây dung sa 5 (goi tlÎt là "Công ty") duçc cô phân
BXD ngày 04 thang 10 nam 2004 cùa BQ tnrông BQ Xây dung. Công
dâng ky kinh doanh công ty cf>phân sô 2603000225 ngày 05 thang Il n
tinh Thanh Hoa câp và cac giây chïrng nhân dang kY kinh doanh diêu ch

Công ty da thire hiên niêm yêt và giao dich cÔ phiêu tai Sà Giao dich
thang 01 nam 2008 theo Quyêt dinh sô 07/QD-TTGDHN ngày 08 thàn
dich Chïrng khoàn Hà NQi véi ma chïrng khoàn là VC5.

Công ty me cùa Công ty là TÔng Công ty CÔ phân Xuât nhâp khâu và X

TÔng sô nhân viên cûa Công ty tai ngày 31 thang 12 nam 2014 là 317 (3

2. CO sa L~P BAo cAo TÀI CHiNH VÀ NAM TÀI CHiNH

CO'sO'I~pbao cao tài chinh

ôa t eo Quyêt dinh sô 1552/QD
ho. dông theo Giây chïrng nhân
2 04 do Sô xé hoach và Dâu tu

khoàn Hà NQi kê tir ngày 08
m 2008 cùa Trung tâm Giao

Bao cao tài chinh này duQ'c trinh bày bâng DÔng Viçt Nam (VND), theo guy n cic gia gÔc và phù hgp v6'i
chuAn ml,l"ckê toan, chê dQ kê toân doanh nghiçp Viçt Nam và cac quy inh hâp Iy co Iiên quan dên viçc
I~p và trinh bày bao cao tài chinh.

10
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CÔNGTYCÔ
SÔ203 Trân PM, hi x
Tinh Thanh Hoa,

cAo TÀI CHÎNH (Tiêl? theo) , MAU SÔ B -DN
ôt hl)phân hop thành và cân duac doc âông thài vai Mo cao tài chinh kèm theo

D~nh giti ua an T6ng ou« â6c vé khii nâng tïlp tl;lchoçt â{jng cûa Công ty trong muài haï thtiIg tât
kê tir ngà 31 t ting 12nam 2014

Tai ngày 1 th ng 12 nam 2014, Công ty co khoàn IÔ lüy kê khoàng 16,8 tY VND và chênh lêch hanh
khoàn thuâ n â voi sô tiên khoàng 183 tY VND, dông thoi luu chuyên tiên thuân ru hoat dông kinh 1 oanh
trong nam 01 cùa Công ty âm voi sô tiên khoàng 12,7 tY VND. Cac yêu tÔ này dân dên quan ngai ~ê khà
nang hoat ông iên Wc cûa Công ty. Khà nang thanh toàn cùa Công ty trong vèng 12 thang toi hoà toàn
phu thuôc ào iêc Công ty co thé thu hôi dirçc cac khoàn công ~g, khà nang c~c tÔ chïrc kinh tê, ngân
hàng tiêp c c g câp cac khoàn tin dl.lng và khà nang huy dQng vôn ru cac nhà dâu tu cüng nhu khà nang
tim kiêm c c h dÔng kinh té moi. Bao cao tài chinh chua bao gÔm bât kY diêu chinh nào co thé c' liên
quan dên ân d nêu trên. Ké ho~ch cùa Ban Giam dÔc Công ty liên quan dén vân dê này dugc tr' bày
duoi dây:

- Công ty m~nh vi~c thu hÔi cac khoàn phài thu, d~c bi~t là cac khoàn pMi thu qua h~.
Công ty ra chù truong và thgc hi~n cac bi~n phap cât giàm, tiêt ki~m chi phi quàn Iy, ho~t Qng
trong 12 han toi.

- Công ty 0 k ho~ch thgc hi~n tai câu trUc doanh nghi~p trong sau thâng dâu nam 2015.
- Công ty ün dang tim cac nguÔn tài chinh cân thiêt dé co thé tg trang trài dugc cac khoàn ng khldao

han.
- Ban TÔn Gi dÔc Công ty tin tuOng ngoài cac hgp dÔng thi công xây làp dâ kY voi cM dâu tu c yén

ti~p san na 2915, Ban TÔng Giam dÔc se tiêp Wc tim kiém cac hgp dÔng kinh tê mm nhim dàj bào
kê ho~ch sàn uât kinh doanh và cac chi tiêu tài chinh khac.

kèm theo không nhim phàn anh tlnh hlnh tài chinh, kêt quà ho~t dQng kinh doanh v tlnh
tiên t~ theo cac nguyên tàc và thông I~ ké toàn dugc châp nh?n chung t~i cac nuoc khac

nam 2014, BQ Tài chinh dâ ban hành Thông tu sÔ 200/2014fff-BTC ("Thông tu 00")
g chê dQ kê toan cho doanh nghi~p. Thông tu này ,se co hi~u Igc cho n~m t~i Chi~~bàt
ngày 01 thang 01 nam 2015. Thông tu 200 thay thê cho cac quy dinh vê chê dQ kê toàn
hành theo Quyêt dinh sÔ 15/2006/QD-BTC ngày 20 thâng 3 nam 2006 cùa BQ Tài inh
44/2009fff-BTC ngày 31 thang 12 nam 2009 cùa BQ Tài chinh. Ban TÔng Giam dÔc
gia muc dQ ành hUOng cùa vi~c ap dl.lng Thông tu này dên cac bao cao tài chinh ong

g ty.

2. '0 cAo TÀI CHÎNH vÀ NAMTÀI cHiNH (Tiêp theo)

30 tài chinh (Tiêp theo)

c a Công ty bât dâu tù ngày 01 thâng 01 và kêt tMc vào ngày 31 thang 12.

3. Ê ToAN MOI DA BAN HÀNH NHlfNG CHUA AP DVNG

Sau dây là ac c inh sach kê toàn cM yêu dugc Công ty ap dl.lDgtrong vi~c I?p bilo cao tài chinh:

UO'C tinh k t03

Vi~c I?p ha ca tài chinh tuân thù theo chuân mgc kê toan, chê dQ kê toan doanh nghi~p Vi~t Nam v
quy djnh ph pl' co liên quan dén vi~c I?p và trinh bày bao cao tài chinh yêu câu Ban TÔng Giam dÔc
co nhfrng u c Ï và già djnh ành hUOng dén sÔ li~u bao cao vê công ng, tài sàn và vi~c trlnh bày cac
khoàn công g v tài sàn tiêm tàng t~i ngày I?p bao cao tài chinh ding nhu cac sô li~u bao cao vê doan thu
và chi phi ng uôt nam tài chinh. M~c dù cac uoc Hnh ké toan dugc I?p bâng cit cà sg hiéu biêt cùa an
TÔng Giam Ôc, Ôthgc té phât sinh co thé khac vm cac uoc tinh, già djnh d~t ra.

Il

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



CÔNG TY CÔ PHÂN xÂ y DVNG SÔ 5
SÔ203 Trân Phu, th] xâ Bim San
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Viçt Nam Cho nam tài chinh

THUYÊT MINH BADcAo TÀI cHÎNH (Tiêl! theo) , MÀU SÔ B 09-DN
Cac thuyêt minh này là mot ho phân hop thành và cân duçc doc âông thài veHMo '0 t' ichinh kèm theo

4. TOM TÂT cAc CHÎNH sxcn KÊ TOÂN CHÛ YÊu (Tiêp theo)

Công Cl} tài chinh

Ghi nhQ,nban ddu

Tài sim tài chinh: Tai ngày ghi nhân ban dâu, tài sàn tài chinh duçc ghi
giao dich c6 liên quan tnrc tiêp dên viêc mua sâm tài san tài chinh do.
gôm tiên, cac khoân phài thu khâch hàng, phài thu khac và tài san tài c

ân theo gia gôc công cac chi phi
ân tài chinh cùa Công ty bao
ac.

Công na tài chinh: Tai ngày ghi nhân ban dâu, công nç tài chinh dirçc
phi giao dich c6 liên quan tnrc tiêp dên viêc phàt hành công nç tài ch'
bao gôm cac khoàn phài trà nguoi ban, phài trà khàc, cac khoân chi phi

(in theo gia gôc công cac chi
ông nç tài chinh cùa Công ty
a và cac khoàn vay.

Dtinh giti L{lisau Ldnghi nhQ,nban ddu

Hiên tai, chua c6 quy dinh vê dành gia lai công cu tài chinh sau ghi nh~ âu.

Tiên

Tiên bao gÔm tiên m~t ~i quy, cac khoàn tiên gùi ngân hàng.

DIf phOng phai thu kM dôi

DIJ phàng phai thu kh6 dài dugc trich l(ip cho nhÜ11gkhoàn pMi thu
toân do bi thanh 1:9, pha san hay cac kh6 khân tuang tIJ.

ng (ying kh6 c6 kha nang thanh

Hàng tan kho

Hàng tÔn kho dugc xac djnh trên co sà gia thâp han giua gia gÔc và gia : th ân c6 thé thIJChiçn dugc. Gia
gÔc hàng tÔn kho bao gÔm chi phi nguyên v(it Iiçu tI\Ic tiêp, chi phi la de)n tI\Ic tiêp và chi phi san xuât
chung, nêu c6, dé c6 dugc hàng tÔn kho à dia diém và tr~g thai hiçn i. G a gÔc cùa hàng tÔ~ kho dugc
xac djnh theo phuang phap gia dich danh. Gia tri thuân c6 thé thIJc hiç du. dugc xac djnh bâng gia bân
uàc tinh trù cac chi phi uàc tinh dé hoàn thành sàn phâm cùng chi phi t ~p i, bân hàng và phân phÔi phat
sinh.

f
. h
r

·.1
DIJ phàng giam giâ hàng tÔn kho cùa Công ty dugc trfch l(ip theo cac q di kê toân hiçn hành. Theo d6,
Công ty dugc phép trich l(ip dIJ phong giam gia hàng tÔn kho lÔi th i, h ng, kém phâm chât và trong
truàng hgp gia gÔc cua hàng tÔn kho cao hon giâ tri thuân c6 thé thIJc 'çn ugc ~i ngày kêt thUc niên di)
kê toân.

...
_ ..",,:

Tài san ca djnh hÜ"uhinh và khâu hao

Tài sàn cÔ djnh huu hinh dugc trinh bày theo nguyên gia trù gia tri hao

Nguyên gia tài san cÔ djnh huu hinh bao gÔm gia mua và toàn be) cac
viçc dua tài san vào tr~g thai sân sàng sù dl,lng.

i p f khac Iiên quan tI\Ic tiêp dên

Tài sàn cÔ djnh hfru hinh dugc khâu hao theo phuong phap duàng thà
tinh, Cl,lthé nhu sau:

dIJ trên thOi gian huu dl,lng uac

2014

Nhà cùa, v(it kiên trUc

May m6c, thiêt bi

Phuong tiçn v(in tai, thiêt bi truyên dân

Tài san cÔ djnh huu hinh khac

(sa nam)
25 - 50

5 - 8

6 - 10

4-8

12
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CÔNGTYCÔPHÂNXÂYDVNGSÔ5
S6 203 Trân Phu, th] xâ Blm San
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Vi~t Nam Cho nam tài chin

THUYÊ! MINH BAo cAo TÀI CHÎNH (TiêJ,ltheo) , MAu so B 09-DN
Cac thuyêt minh này là môt br)phân hop thành và cân duce doc âông thài ven Mo âo t ichinh kèm theo

4. TÔM TÂT cAc cHÎNH SACH KÊ ToAN CHÙ YÊu (Tiêp theo)

Chi phi xây duug co'Mn do' dang

Cac tài sàn dang trong qua trinh xây dung phuc YI,l mue dich sàn xuât,
mue dich nào khàc dirçc ghi nhân theo gia gôc, Chi phi này bao gôm c
liên quan phù hçp voi chinh sâch kê toàn cùa Công ty. Viêc tinh khâu h
giông nhu véi cac tài sàn khàc, bât dâu tir khi tài sàn a vào trang thai sâ

uê, quàn tri hoâc cho bât kY
dich YI,l và chi phi lâi vay co

cù cac tài sàn này dirçc ap dung
sàn sü dung.

Chi phi trâ truéc dài han

Cac khoàn chi phi trà tnroc dài han khàc bao gôm gia tri công cu, dung ,d' giào, côp pha dirçc coi là co
khà nang dem lai lçi ich kinh tê trong nrong lai cho Công ty véi thoi n môt nam trô lên. Cac chi phi
này duçc vôn h6a duai hinh th(rc cac khoàn trà truac dài h~n và duQ'c ph" bÔ vào bao cao kêt quà ho~t
dQng kinh doanh, sù dl,lllgphuang phap duèmg thÀng trong vèmg hai na

Ghi nh~n doanh thu

Doanh thu ban hàng duQ'cghi nh~n khi dÔng thèri th6a man tât cà nam (5 diê kiçn sau:

(a) Công ty da chuyên giao phân lan rùi ro và lQ'iich gân liên v6'i quy n sa Mu sàn phfun ho~c hàng h6a
cho nguài mua;

(b) Công ty không con nâm giÙ'quyên quàn ly hàng hoa nhu nguài sa ~ hâng hoa ho~c quyên kiêm soat
hàngh6a;

(c) Doanh thu duQ'cxac djnh tuang dÔi châc chl1n;
(d) Công ty se thu duQ'c lQ'iich kinh tê ru giao dich ban hàng; và
(e) Xac djnh duQ'c chi phi liên quan dên giao dich bân hàng.

Doanh thu cùa giao dich vê cung câp dich YI,l duQ'c ghi nh~n khi kêt q à c· giao dich d6 duQ'c xâc djnh
mQt cach dang tin c~y. Truèmg hgp giao dich vê cung câp dich YI,l liê qu dên nhiêu kY !hi ?oanh thu
duQ'c ghi nh~ trong kY theo kêt quà phân công viçc da hoàn thành t~i gày ùa Bàng cân dôi kê toàn cùa
kY do. Kêt quà cùa giao djch cung câp dich YI,l duQ'cxac dinh khi th6a m n cl cà bÔn (4) diêu kiçn sau:

(a) Doanh thu duQ'cxac dinh tuang dÔi châc chân;
(b) Co khà nang thu duQ'c lQ'ifch kinh tê ru giao dich cung câp dich Vl,l 0;
(c) Xac djnh duQ'cphân công viçc da hoàn thành tÇiingày cùa Bàng cân
(d) Xac dinh duQ'cchi phi phat sinh cho giao dich và chi phi dé hoàn th

ê toan; và
gr~ dich cung câp dich Vl,l d6.

gp ông xây d\ffig duQ'c xac djnh
phi .ên quan dên hgp dÔng duQ'c
xa nh~n trong kY và duQ'c phàn
thê duQ'cuac tmh mQt cach dâng
dÔ g da phat sinh mà vi~c duQ'c

Doanh thu cùa hgp dÔng xây d\ffig duQ'cghi nh~ khi kêt quà thl,l'Chi~n
mQt cach dang tin c~y và duQ'c khach hàng xac nh~n. Doanh thu và ch
ghi nh~n tuang (mg vai phân công viçc da hoàn thành duQ'c khach hà
anh trên hoa dan da l~p. Khi kêt quà thl,l'chi~n hgp dÔng xây d\ffig khô
tin c~y, doanh thu chi duQ'c ghi nh~ tuang duang vai chi phi cùa h
hoàn trà là tuang dÔi châc chân.

Lai tiên gùi duQ'cghi nh~n trên ca sa dÔn tfch, duQ'cxac djnh trên sÔdu ac t i khoàn tiên giri và lai suât ap
dl,lllg.

Chi phi di vay

Chi phi di vay liên q!lan trI,l'ctiêp dên viçc mua, dâu tu xây d\ffig ho~c n x~ât nhfrng tài sàn cân mQt thài
gi,an tuang dôi dài dê hoàn thành dua vào sù dl,lllgho~c kinh doanh du c cQJg vào nguyên gia tà! sàn cho
dên khi tài sàn do duQ'c dua vào sir dl,lllgho~c kinh doanh. Cac khoàn th nh. phat sinh ru viçc dâu tu t~m
thm cac khoàn vay duQ'cghi giàm nguyên gia tài sàn c6 liên quan.

13

Tât cà cac chi phi lai vay khac duQ'cghi nh~ vào bao cao kêt quà ho~t ng inh doanh khi phat sinh.
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CÔNG TY CO PHÂN xÂ y DçNG SO 5
SÔ203 Trân Phu, th] xâ Blm San
Tinh Thanh CHXHCNV Nam

BAo cAo TÀI CHÎNH
31 12 nam 2014Cho nam tài

THUYÊ! MINH BAo cAo TÀI cHÎNH (Tiêl?theo) ,
Cac thuyêt minh này là môt bô phân hop thành và cân âuoc d(JCdông thài vcYiMo

4. TOM TÂT cAc cHiNH sAcH KÊ ToAN CHÙYÊU(Tiêptheo)

cac khoàn dl! phông

Cac khoàn dl! phèng dirçc ghi nhân khi Công ty co nghïa vu nç hiên
ra, và Công ty co khâ nang phài thanh toàn nghîa vu này. Cac khoàn
trée tinh cùa Ban Tông Giàm dôc vê cac khoàn chi phi cân thiêt dê
thûc niên dô kê toàn.

qua tù môt su kiên da xày
duçc xac dinh trên CO" sô

nghïa vu nç này tai ngày kêt

Thuê

Thuê thu nhâp doanh nghiêp thê hiên tông gia tri cùa sÔthuê phài trà sô thuê hoân lai,

5. TIÈN

If
.;(:
"

•
.p

~

sé thuê phài trà hiên tai dirçc tinh dira trên thu nhâp chju thuê trong
nhuân thuân dugc trinh bày trên bao cao kêt qua ho;;ttdQngkinh
gÔmcac khoan thu nh~p hay chi phi tinh thuê ho~c dugc khâu trù trong
sang, nêu co) và ngoài ra không bao gÔmcac chi tiêu không chiu thuê

nhâp chju thuê khàc voi 19i
nhâp chiu thuê không bao
khac (bao gÔmca 113mang
dugc khâu trù.

Thuê thu nh~p hoan l;;tidugc tinh trên cac khoan chênh l~ch giua gia tri
cùa cac khoàn m\lCtài san ho~c công ng trên bao cao tài chinh và
cân dÔikê toân. Thuê thu nh~p hoan l;;tipMi tra phài dugc ghi nh~n
thm con tài san thuê thu nh~p holin l;;tichi dugc ghi nh~n khi ch~c
wong lai dê khâu trù cac khoan chênh l~cht;;tmthm.

và CO" sà tinh thuê thu nh~p
theo phUOllgphap bàng

Thuê thu nh~p hoan l;;tidugc xac djnh theo thuê suât dl! tinh se ap
ng pMi tra dugc thanh toan. Thuê thu nh~p hoan l;;tidugc ghi nh~n
doanh và chi ghi vào vÔnchù sà Mu khi khoan thuê do co liên quan
vào vÔnchù sà Mu.

tài san dugc thu hÔihay
cao kêt quà ho;;ttdQngkinh
khoàn m\lCdugc ghi thâng

Tài sàn thuê thu nh~p hoan l;;tivà ng thuê thu nh~p hoan l;;tipMi tra
pbap dê bù trù giua tài san thuê thu nh~phi~n hành vài thuê thu nh~p
thuê thu nh~p hoan l;;tivà ng thuê thu nh~p hoan l;;tipMi tra liên quan
quan ly bài cùng mQt CO" quan thuê và Công ty co dl! dinh thanh toan
thuân.

khi Công ty co quyên hgp
phài nQpvà khi cac tài san

thu nh~p doanh nghi~p dugc
nh~p hi~n hành trên ca sà

Vi~c xac djnh thuê thu nh~p cùa Công ty clin cu vào cac quy djnh hi~n
djnh này thay d6i theo tùng thài kY và vi~c xac djnh sau cùng vê thuê
kêt qua kiêm tra cùa ca quan thuê co thâm quyên.

thuê. Tuy nhiên, nhfrngquy
doanh nghi~p tùy thuQcvào

Cac lo;;tithuê khac dugc ap dl,mgtheo cac lu~t thuê hi~n hành t;;tiVi~t

31/12/2013

Tiênm~t
Tiên gUingân hàng

VND

371.549.798
4.453.106.398

4.824.656.196
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy Dl/NG SÔ 5
S6 203 Trân Phu, th] xâ Bim Son
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Viêt Nam Cho nam tài chi

THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHiNH (TiêJ;ltheo) ., MÀU SÔ B 09-DN
Cac thuyêt minh này là môt hi)phân hop thành và cân âuoc doc âông thài v6'iMo '0 t' ichinh kèm theo

6. PHAl THU KHACH HÀNG
3 /12/2014 31/12/2013

VND VND
Phài thu cac bên liên quan 1 4.27~.295.201 208.674.070.156
Phài thu cac d6i tuçng khâc 1 0.92 .099.346 147.266.839.112
Công ty C6phân Diên VIETRACIMEX Lào Cai .06 .615.350 27.096.763.053
Công ty CP nt1u tu và Phat triin Nhà Constrexim .22 .091.633 31.228.091.633
Công ty C6phân Ky thuât Sigma .36 .969.799 10.756.566.515
Công ty C6phân nt1u tu và Xây dung s6 1 Hà Nçi .06 .692.841
Ban quàn If;cac dl! an và khai thâc ha tâng .77 .818.207 9.773.818.207
Công ty C6phân nt1u tu T&M Viçt Nam .83 .194.563 12.521.752.485
Nhà may Gidy Bai Bâng

.87r55.742 4.879.955.742
Tqp âoàn Viettel .86 .235.392 1.418.397.615
Nhà may gidy An Hôa .03 '.311.148 1.125.269.319
Công ty C6phân Xudt nhâp khdu Hà Tây .42 .357.000 11.324.357.000
Nhà may Xi Màng Sông Gianh .76 .271.314 2.766.271.314
Công ty C6phân Thuy âiênMi€n Trung .58 .960.000 173.351.420
Truàng Cao ââng Ky thuât Công nghiêp Hà Nôi .54 .965.240
Ban quàn If;dl! an Giao thông 1 .44 .550.000 42.047.999
Công ty C6phân Xây dung và Phat triin Ca sà ha tâng s6 9 .01 .377.000
Công ty Kim khi Hài Phàng .58 .934.813 1.581.934.813
Công ty TNHH Hung Nghiêp Formosa .16 .610.000
Công ty C6phân Xi mâng Bim San 2 .381.441 23.586.297.313
Công ty TNHH MTV Than Ha Long 947.262.993
Cac d6i tuang khâc .27 .807.863 8.044.701.691

31 .200 394.547 355.940.909.268

7. TRÀ TRUaC CHO NGUOl BAN

Nhu dâ trinh bày tai Thuyêt minh sô Il, cac khoàn vay ngân, dài han cù Cô g ty duQ'c thé chelp bOi quyên
thu tiên ru cac hgp dÔng thi công xây 111pdo Công ty th\fc hi~n.

3 112/2014 __ --..::;,3.::.;,1I.;;:,:12:::../2::.;0:..,:1.=;..3
VND VND

Trà truac cho cac bên liên quan
Trà truac cho cac d6i tugng khac

Công ty TNHH Thuang m{li và Dich Vil Ky thuQt ri Dông
Công ty C6ph6n San xuat Ddu tu Thuang m{li Hoàng Linh
Công ty TNHH Sunwood Vina
Công ty TNHH MTV BCA Thang Long t{li TP HCM
Công ty C6phcln Tu van Dclu tu xây d'lplg và Thuang mr;ziBiic
Mi§n Trung
Công ty C6ph6n Xây liip và Trang tri N9i tMt Vi?tNam
Công ty TNHH TQpDoàn thang may Thiit hi Thang Long
Công ty C6phdn ANT Toàn Cclu
Cac a6i tuçrng khac

1 .10 .195.098 18.776.599.684
.00 000.000

376.000 1.623.246.000
.43 914.487 1.436.914.487

949.959.978
305.879

6.035.419.154
2.045.309.600
1.551.000.000

.280 598.732 5.134.750.465
1 .10 .195.098 18.776.599.684
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CÔNGTYCÔPHÀNXÂYDÇNGSÔ5
SÔ203 Trân Phu, thj xâ Bim Son
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Vi~t Nam Cho nam tài chin

8. cAc KHoANPHAl THU KHAc

THUYÉT MINH BAocAo TÀI CHiNH (Tiêp theo) MÀU SÔ B09-DN
Cac thuyêt minh này là môt bâ phân hop thành và cdn duoc doc a6ng thài vai brio ao t ichinh kèm theo

31/12/2013

Ûng tnréc cho cac dôi xây dung

PMi thu khàc

VND

30.571.881.956

714.147.693

31.286.029.649

SÔ du khoàn mue "Cac khoàn phài thu khàc" tai ngày 31 thang 12 na 20 4 bao gôm khoàn phài thu tù
02 tô tnrông dôi xây dung da chêt, Ban TÔng Giàm dôc Công ty da
nrông râng Công ty se thu hôi dây dù gia tri cac khoàn phài thu này qu êt dinh không thuc hiên trich
lâp dl! phèng phài thu khé doi dÔi voi cac khoàn phài thu này voi sô tiê kh àng 4,77 tY VND.

9. HÀNG TôN KHO

Nguyên liêu, vât liêu

Công cv, dung cv

Chi phi san xuât, kinh doanh da dang

31/ 2/2014 31/12/2013
VND VND

4 85. 31.044 2.749.211.597

55. 78.297 1.029.238.142

259 01. 14.956 219.417.530.072

264 42. 24.297 223.195.979.811

{422.71 1.0772
222.773.268.734

Trù: DI! phèng giàm gia hàng tôn kho

Gia tri thuân co thê th.,c hiên duc;rcCHa hàng tan kho

Tai ngày 31 thang 12 nam 2014, môt sô công trinh do Công ty thi côn xây âp (không bao gôm cac công
trinh Công ty khoan cho cac tô, dQi trl,fc thuQc Công ty thi công) co sÔ u c i phi san xuât kinh doanh da
dang (tài khoan 154) IOn hon doanh thu co thê thu duqc trong tuang 1 voi sÔ tiên khoang 12,8 tY VND.
Ban TÔng Giam dÔc Công ty da danh gia mQt cach cân trQng và tin tu gr' g Công ty se thu hÔi dây dù
sÔ du cùa khoan mvc Chi phi san xuât, kinh doanh da dang cùa cac ông inh nêu trên. Theo do, Ban
TÔng Giam dÔc Công ty quyêt djnh không trich I~p dl! phong giam ah' ng tÔn kho dÔi voi cac công
trinh này.

Trong nam 2014 Công ty da t?m kêt chuyên doanh thu và gia vÔn theo
theo tY I~ hoàn thành và tY I~ lai gQP thl!c tê thl khoan mvc "Gia vÔn
"LÔ kê toan truoc thuê" trên Bao cao kêt qua ho?t dQng kinh doanh n
thm khoan mvc "Hàng tÔn kho" trên Bang cân dÔi kê toan t:?i ngày 31
tiên tuang Ù1lg.

. I~ ai gQP dl! toan. Nêu ghi nh~n
àng bân và dich vv cung câp" và
2 14 se tang 9,1 tY VND, dÔng

Nam 2014, Công ty ghi nh~n vào chi phi san xuât kinh doanh da dan cac oan phân bÔ chi phi luang
cùa bQ ph~n gian tiêp, chi phi nhân công thuê ngoài và cac chi phi ph' s' liên quan dên sùa chùa, bao
hành dÔi voi công trinh da hoàn thành ru cac nam truoc dang chà quyêt oan 6'i sÔ tiên khoang 4 tY VND.
Cac chi phi này phat sinh sau khi công trinh da hoàn thành, chà quyê toa công trinh. Ban TÔng Giam
dÔc Công ty tin tUOng râng gia tri quyêt toan se tang thêm theo do chu kêt chuyên sÔ tiên 4 tY VND chi
phi san xuât kinh doanh da dang sang gia vÔn hàng bein và dich vv cun âp ong nam 2014.
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂY Dç'NG SÔ 5
S6 203 Trân Phu, th] xâ Bim San
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Vi~tNam

BAocAo TÀI CHÎNH
Cho nam tài chin kêt

THUYÉT MINH BAocAo TÀI CHÎNH (Tiêp theo) MÀU SÔ B 09-DN
Cac thuyêt minh này là môt br}phân hop thành và cdn duçc doc aang IMi wH brio ao 1 i chinh kèm theo

10. TÀI sAN CÔ DINH nüu HiNH
PhU'O'Ilgtiçn v~n

Nhà cira, Mây môc, tai, thiêt bi Tà san cÔdinh
vât kiên truc thiêt bi tru~ên dân h hinh khâc TÔng

VND VND VND VND VND
NGUYÊN GIA
T~i ngày 01/01/2014 11.426.967.553 42.659.187.597 13.500.948.130 22 579.801.710 90.166.904.990
Mua trong nam 515.393.938 515.393.938
Dâu tu xây dung ca ban 246.363.636 246.363.636
hoàn thành
Thanh ly, nhuong ban {1.479.036.126} 54.682.855 {1.533.718.981}
T~i ngày 31/12/2014 11.426.967.553 41.941.909.045 13.500.948.130 22 525.118.855 89.394.943.583

GIA TRI HAO MON LÛY KÊ

T~i ngày 01/01/2014 4.883.118.898 33.349.654.383 11.736.865.301 II826.220.323 61.795.858.905
Trich khâu hao trong nam 270.876.671 3.545.025.853 504.508.769 2074.1 07.075 6.394.518.368
Thanh Iy, nhuçng ban {1.479.036.126~ 54.682.855 {1.533.718.981}
T~i ngày 31/12/2014 5.153.995.569 35.415.644.110 12.241.374.070 13 845.644.543 66.656.658.292
GIA TRI CON L~I
T~i ngày 31/12/2014 6.272.971.984 6.526.264.935 1.259.574.060 8679.474.312 22.738.285.291

T~i ngày 31/12/2013 6.543.848.655 9.309.533.214 1.764.082.829 10 753.581.387 28.371.046.085

Nguyên gia cùa tài sàn cô dinh tai ngày 31 thang 12 nam 2014 dâ hêt uh o nhirng vân con sïr dung v61
gia tri là 36.578.819.791 VND (nam 2013: 24.479.378.127 VND).

Nhu da trinh bày tai Thuyêt minh sô Il và 17, Công ty dà thê châp môt Ôtà sàn cÔ dinh Mu hinh véi gia
tri con lai tai ngày 31 thang 12 nam 2014 là 19.995.539.141 VND (na 20 3: 25.153.840.711 VND) dé
dàm bào cac khoàn vay ngân han và dài han,

11. VAYVÀNC}NGA.NH.;.N ·-c..31/ 2/2014 31/12/2013

Vay ngân han
NQ'dài han dên han trà (xem Thuyêt minh sÔ 17)

VND
288 83. 99.265

3 48. 77.700

VND
338.688.521.747

5.417.142.858

291 344.105.664.605

Vay ngân han thé hiên cac khoàn vay bâng VND ru cac ngân hàng th ong mai diréi hinh thire cac hQ'P
dông vay co thoi han nhô han 01 nam. Cac khoàn vay này duçc dùng dé Ô s ng vÔn luu dQng cùa Công ty
và th\fc hiçn cac công trinh trong nam và duQ'c dàm bào bâng tài sàn cÔ inh và khoàn thu trong tuang lai
ru cac công trinh, l~i suât duQ'c quy ~inh theo tùng h?J' dÔng vay tù 10,7 %:n!m dén 12%/nam. Nam 2014,
Công ty duQ'Ccac tô chuc tin dl,l11ghô trQ'giàm liii suât cac khoàn vay cu uôn con 10,5%/nam.

Chi tiét cac khoàn vay nglin h;;tntheo ngân hàng nhu sau:
1/1 /2014 31/12/2013-----tF-""-""t'-;;;...;;..;;;...;;..

VND VND
Ngân hàng TMCP Bâu tuvà Phat trién Viçt Nam - CN Bim 228. 0.2 1.538 242.866.849.215
San
Ngân hàng TM CP Công thuang Viçt Nam - CN Bim San 31. 3.8 0.485 63.331.969.309
Ngân hàng TMCP Quân dQi - CN Hoàng QuÔc Viçt 27. 9.8 7.242 32.489.703.223

288. 3.9 9.265 338.688.521. 747
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CÔNG TY CÔ PHÀN XÂ y DlfNG SÔ 5
SÔ203 Trân Phu, th] xâ Bim San
Tinh Thanh H6a, CHXHCN Viçt Nam

BAo cAo TÀI CHÎNH
Cho nam tài chinh ~êt t ûc ngày 31 thang 12 nam 2014

THUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH (Tiêp theo) MÀU SÔ B 09-DN
Cac thuyêt minh này là môt bô phân hop thành và dn âuac doc dâng IMi vai Mo ro li ichinh kèm theo

12. pHAl TRÂ NGUàl BAN
3 /12/2014 31/12/2013

VND VND
Phài trà cac bên liên quan s.zs .343.594 23.225.856.860
Phài trà cac dôi tuçng khàc 1 ~.84 .681.598 56.542.527.814
Công ty C6phân Nhua Dông Nai 2 .561 995.539 -
Công ty C6 phân Xây lâp và Trang tri Nôi thâ: Viêt Nam 1 .621 .548.814 19.040.017.909
Công ty C6 phân Thép và Thuang mai Hà Nôi .33/ 198.657 -
Công ty C6phân ANT Toàn du .84/ 085.263 3.754.879.947
Công ty TNHH Ddu tu Xây dung và Thuang mai Tuan Phong .59 014.575 849.923.610
Công ty TNHH MTV Bâ Công An Thang Long .77~ 974.341 949.959.978
Công ty CP Ddu tu Van PhU .54" 075.500 -
Công ty C6 phân CIEC Toàn cdu .171 472.288 1.679.625.301
Công ty TNHH Duy Thành .97~ 100.000 -
Công ty C6 phân Thép và V(Îttu công nghiêp .901 402.900 2.401.402.900
Công ty C6 phân Xây dung PhU Thành .73i 241.641 -
Công ty C6 phân Ky thuât Santek .65L.605.121 640.692.147
Công ty TNHH Quang Vinh Hài .375 953.170 -
Công ty TNHH Thuang mai Thép Toàn cdu .29G 804.790 -
Công ty TNHH MTV Xây dung Trung Anh .23L.636.910 2.791.290.170
Công ty C6 phân Thuang mai & Xây dung Tông hop .186 014.641 1.186.014.641
Tông công ty Ca diên Xây dung .15~ 489.000 1.154.489.000
Công ty TNHH MTV Thâi An .ou 451.000 -
Công ty C6 phân Xi mâng MiJn Bdc 93~ 348.507 5.611.381.000
Công ty TNHH Thuang mai Trà My 72t 645.000 1.026.645.000
Cac a6i tuçng khâc 2 .20t 623.941 15.456.206.211 --=

1 ~.1O.025.192 79.768.384.674
,~

13. NGuàI MUA TRÂ TIÊN TRUaC '.11/
-.(

3 /12/2014 31/12/2013 r
VND VND

Nhân t'rngtru6'c tir cac bên liên quan 17.14 .014.112 24.543.376.529
Nh~ t'rngtru6'c tir cac d6i tuçmg khac '.-.51 .186.442 27.161.855.388
T(Îp aoàn Viin thông Quân a(ji .74 377.550 17.085.657.200
Công ty TNHH Luang thl!c Thl!c pMm và H6 trç ngành ong .49~ 751.400 3.499.751.400
T6ng Công ty phal aiçn 1 .87~ 986.359 -
Công ty C6 phdn Xi mang But San .15, 465.664 2.157.465.664
Cac a6i tuçmg khcic .23l 605.469 1.156.538.124
Công ty C6phdn DT và PT fJô thj Thang Long - 3.262.443.000

., .65 .200.554 51.705.231.917

14. THUÊ VÀ cAc KHoÀNPHÀINQPNHÀ NUaC

/12 2014 31/12/2013
~ND VND

Thuê gia tri gia tang 16.2( .29 .205 21.915.863.809
Thuê thu nhc;ipca nhân 9 ~.09 1U26 725.438.776
Thuê nhà dât 5C ~.33 .311 297.668.155

17.8 4.72~.642 22.938.970.740
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂ y D\fNG SÔ 5
S6 203 Trân Phu, th] xii Bim San
Tinh Thanh H6a, CHXHCN Vi~t Nam

THUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH (Tiêp theo)
Cac thuyêt minh này là môt bô phân hop thành và càn âuac doc a6ng thài vai Mo

MÀusô B 09-DN

15. CHI PHi PHÀI TRA
31/12/2013

VND
12.081.027.866

621.534.595
188.000.000

Chi phi trich tnréc cho cac công trinh
Trich tnroc chi phi lâi vay
Trich tnréc khàc

9.5

12.890.562.461

16. cAc KHOÀN PHAl TRA, PHAl NOPNGÂN ~ KHAc

31/12/2013

Kinh phi công doàn, BHXH, BHYT, BHTN
Phài trà cac dQi xây dung
Cac khoàn phài trà, phài nôp khàc

VND

3.012.179.229
27.218.580.659
4.217.042.393

33.31 .37 .641 34.447.802.281

Theo Biên ban làm viêc cûa Ca quan Bao hiêm Xii hôi tinh Thanh H a, Jng ty chiu khoàn phat châm
nôp tiên bào hiêm voi sô tiên khoàng 1,215' VND. Ban Tông Giàm dÔc ty dâ dành gia môt càch thân
trong và tin nrèng râng Công ty se không phài thanh toan sô tiên phat nôp nêu trên, theo dé, quyêt
dinh không ghi nhân vào Mo cao tài chinh nam 2014 sô tiên phat châm ôp êu trên.

17. VAYVÀN<}DÀIH~
3 112/2014 __ ..:::.3.!..:1/.!.;12::../:.:20~1.!::..3

VND VND

9.343.875.558
9.343.875.558

Ngân hàng TMCP Bâu tu và Phàt triên Viêt Nam - CN Bim San
- Vay dài han (i)
- Vay ngiin han aUÇTcca câu lai thm hçzntrà nç (ii) '..

)

• 1 ~9.343.875.558

(i) Vay dài h~ thê hi~n cac khoàn vay bâng VND tir Ngân hàng TM
Chi nhanh Bim San theo hçrp dÔng vay dài h~n. Cac khoan vay này du
thi công và tài san mm (tr~m tr(>nbê tông, dn cAu thap, may dào banh
hinh thành tir vÔn vay. Thoi h~ vay tù 3 nam dên 7 nam, liii suât vay
vay tir Il%/nam dên Il,5%/nam.

B .u tu và Phat triên Viêt Nam -
di' g dê dâu tu, mua sân"tthiêt bi

6p) à dU<;1cdam bao bâng tài ~an
U<;1Cquy dinh theo tirng hçrp dông

ay 1 c dâu là vay ngân h~n sau d6
I~i n<;1gôc cac khoan vay này se
12 am 2014.

(ii) Vay nglin h~n dU<;1Cca câu I~i tMi h~n tra n<;1phan anh cac khoàn
dU<;1cngân hàng gia h~n thOi h~n tra n<;1.Theo lich tra n<;1dii dU<;1cca c
dU<;1cthanh toan trong vang tir ba nam dên nam nam kê tù ngày 31 than

Cac khoan vay dài h~n dU<;1choàn tra theo lich biêu sau:

Trong yang mQt nam
Trong nam thu hai
Tù nam thu ba dên nam thu nam

3 /12/2014 31/12/2013
VND VND

3.34 .177.700 5.417.142.858
57 .555.000 3.348.177.700

8.66 .670.248 578.555.000

2.59 .402.948 9.343.875.558
3.34 .177.700 5.417.142.858

9.24 .225.248 3.926.732.700

Trir: sÔ phai tra trong vong 12 thang
(du<;1ctrinh bày 6" phân n<;1ngân h~n)
sa phai tra sau 12 thang
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy DT/NG SÔ 5
SÔ203 Trân Phu, th] xii Bim Son
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Vi~t Nam Cho nam tài chfnh

THUYÊT MINH BADcAo TÀI CHîNH (TiêJ! theo) , MÀU SÔ B 09-DN
Cac thuyêt minh này là môt bô phân hop thành và cân duac doc âông thài v6i Mo '0 tà chinh kèm theo

18. VÔN CRÛ sa HÜU

Thay dai trong van Chü sô hüu:

Thijng dir vÔn
x 1co phan

VÔn khâc cùa Quy clâu tu hat Quy d'l phông Lqi nhuân sau thuê
tài chinh chU'8 phân phai

VND VND
van cliêu lç iênchù sir hÙ'U----t--

VNDVND VND ND

sa du t,i ngày 01/01/2013
Lçi nhuân trong nam
Chuyên tù quy khàc sang
Trich cac quy
Chia cÔtïrc nam 2012
Chi quy (10.400 00) (1.247.334.901)
Trlch quy khen thuàng, phûc (962.039.727)

sa dU't,i ngày 01/01/2014 50.000.000.000 9.828.000.000 6.092.053.115 17.730.177 84 1.942.262.875 _......;;";;5.2;;,,:,13;:,,;;.9;,,;;,89""'.5;,,,;,.79"-

(17.235.369.370)
(5.000.000.000)

203.209.382

50.000.000.000 9.828.000.000 5.397.093.115 15.934.233 93 2.804.781.886 11.578.387.359
2.483.761.128

694.960.000 (694.960 00)
2.501.303 91 384.815.890 (2.886.119.181)

(5.000.000.000)

Lçi nhuân trong nam
Chia cÔnrc nam 2013
Tang khàc

sa du t~i ngày 31/12/2014 50.000.000.000 9.828.000.000 6.092.053.1]5 ]7.730.177 84 ].942.262.875 (] 6.818.170.409)

ca phiêu

Tai ngày 31 thang 12 nam 2014, Công ty co 5.000.000 cÔ phiêu phô t ông dang Iiru hành. CÔ phiêu phô
thông co mênh gia 10.000 dông/cô phiêu.

ca tuc và trich cac quy

Theo Nghi quyêt Dai hôi dông cô dông thuèng niên ngày 03 thang nam 2014, do nâm 2013 Công ty
không dat kê hoach loi nhuân, Công ty dâ trich m9t phAn 1Qinhu~n c l;;tichua phân phÔi nam 20 Il dé
bù vào trà cÔ ruc cho nam 2013, nhu sau:

. fi.itli
LQ'inhu~n sau thuê nam 2013:

- Trich lQi nhu~n chua phân phÔi nam 20 Il dé trà cÔ ruc:

- TÔng c9ng sÔtiên:

van diêu lç

-
'1 ~y~

..~

Theo Giây chtl'ng nh~n dâng kY kinh doanh công ty cÔ phân thay dÔ hu 8 ngày 16 thang 02 nam
2011 do Sà Kê ho;;tch và Bâu tu tinh Thanh Hoa câp, vÔn diêu 1~cù Cô ty là 50.000.000.000 dÔng.
T;;tingày 31 tbang 12 nam 2014, vÔn diêu l~ dii duQ'c gop dù, chi tiêt

TÔngCông ty ct, phAn
Xuât nh~p khâu và Xây
d1Jl1gVi~t Nam
Cac cô dông khac

Theo Giiy chfrng nh~n
dan~ ki kinh doanh sÙ'adai 31/12/2014

sA ca phan Ty lç Thành tiên Thành tiên·
% VND 0/0 VND

2.550.000 51% 25.500.000.000 .550 000 51% 25.500.000.000

2,450.000 49% 24.500.000.000 ,450 000 49% 24.500.000.000

5.000.000 100% 50.000.000.000 100% 50.000.000.000
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂY Dl/NG SÔ 5
SÔ203TreinPhu, th] xâ Bim Son
Tinh Thanh H6a, cnxncx Vi~t Nam

THUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH (Tiêl? theo) , MÀU SÔ B 09-DN
Cac thuyêt minh này là môt br}phân hop thành và cân duac doc âông thài vo-iMo .0 tà' chinh kèm theo

19. BQ PH!N THEO LiNH VVC KINH DOANH VÀ THEO KRU

Hoat dông san xuât kinh doanh chinh cùa Công ty là xây lâp và hoat ng ac, trong do hoat dông khàc
là cung câp hàng hoa và dich vu liên quan dên hoat dông xây lâp, D anh thu hoat dông khàc chiêm tY
trong nhô. Thông tin tài chinh trinh bày trên bang cân dôi kê tOM i ng y 31 thang 12 nam 2014 và
doanh thu, chi phi trinh bày trên Mo cao kêt qua hoat dông kinh doa ch nam tai chinh kêt thùc cùng
ngày chù yêu liên quan dên hoat dông kinh doanh xây lâp. Theo do, ông không lâp bâo cao bô phân
theo lïnh V\l"Ckinh doanh.

Công ty không co hoat dông kinh doanh nào ngoài lânh thô Viêt Nam, iv. y, Công ty không lâp bào cao
bô phân kinh doanh theo khu V\l"Cdia Iy ngoài Viêt Nam.

20. DOANH TRU BAN HÂNG VÀ CUNG cAp DICH VV

2014 2013
VND

Doanh thu hoat dông xây lâp 286.3 394.848.467.333
Doanh thu khâc 6.9 17.443.530.471

293.2 412.291.997.804

21. GIA VÔN HÀNG BAN VÀ DICH VV CUNG cAP
2013

D VND
Gia vôn hoat dông xây liÎp 248.1 .93 .509 353.099.586.498
Gia vÔnkhàc .07 .008 14.348.018.610

250.1 .00'.517

22. DOANH THU HO~T DQNG TÀI CHINH

23. LQI NRU~ KHAc

2013
VND

133.230.978
127.500.000

1.508.659.885

Lai tiên gùi ngân hàng
C6 tïrc, l'li nhuân dirçc chia

Lai thanh Iy Công ty con

1.769.390.863

2013
VND

935.000.000
2.161.453.354
532.006.096

Thu ru thanh Iy tài san cÔdjnh
Thu ru thanh Iy nguyên v~t li~u, công C\ld\lllgC\l
Khâc
Thu nh~p khac 3.628.459.450

Gia tri con Ic;ticùa tài san cÔdjnh dâ thanh Iy
Gia tri nguyên v~t li~u, công C\ld\lng C\lthanh Iy
Khac
Chi phi khac
LQ'inhu~n khac

4.263.839
51.974.321
144.421.119
200.659.279

3.427.800.171
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CÔNG TY co PHÂN XÂ y DT/NG SO 5
SÔ203 Trân Phu, thi xâ Bim San
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Viçt Nam

BAo cAo TÀI CHiNH
Cho nam tài chin} kêt thüc ngày 31 thang 12 nam 2014

THUYÊ'! MINH BAo cAo TÀI cHÎNH (Tiêl? theo) , MÀU SO B 09-DN
Cac thuyêt minh này là môt bô phân h9]Jthành và cân duce â9C âông thài vai Mo ao tl ichinh kèm theo

24. THUÊ THU ~ DOANH NGHI~P
2014 2013
VND VND

LQi nhuân truo'c thuê (17.22 ~.36 .370) 3.365.227.780
Trù: Cac khoàn thu nhâp không chiu thuê - (127.500.000)
Trir: Chi phi diêu chinh theo thanh tra thuê - (529.896.317)
Công: Cac khoàn chi phi không dirçc khâu trù 1.216.835 144.413.119
Thu nhâp chju thuê (17.1' .08 .535) 2.852.244.582
Thuê suât 22% 25%
Thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành - 713.061.146
Diêu chinh khàc - 168.405.506

Chi phi thuê thu nhâp hi~n hành - 881.466.652

25. (LO)/LAI co BÀN TRÊN co PHIÊU

Viêc tlnh toàn (I6)/lai ca bàn trên cÔphiêu phân bÔ cho cac cÔ dông s hûu cÔphiêu phô thông cùa Công
ty duce thire hiên trên ca sô cac sô liêu sau:

2014 2013

(L6)/IQ'inhuân phân bô cho cÔdông sa hûu cô phiêu phô thông (VND)
CÔphiêu phô thông dang hru hành binh quân trong nam (cô phiêu)
(L6)/lài ca bàn trên cÔphiêu (VND)

(17. 35.369.370)
5.000.000

(3.447)

2.483.761.128
5.000.000

497

26. CHI PHi sAN XUÂ T KINH DOANH THEO YÊu TO
20~4 2013
vr fIl VND

.~Chi phi nguyên liêu, vât liêu 143.751. ~4.5 1'4 120.239.290.774 ...,'yChi phi nhân công 58.242. r5.1~o 107.926.991.413 'CI
Chi phi khâu hao tài sàn c6 dinh 6.394. 18.3p8 7.839.188.845 ;iACH
Chi phi dich Vl,lmua ngoài 89.547.( 14.703 45.995.963.619 OfChi phi khac bàng tiên 2.985. 89.4~2 21.022.327.208 VtjCac khoàn dg phàng 2.369. 13.6~7 621.004.875

.:~
303.291. f:l5.8~4 303.644.766.734 .~

27. CÔNG NQ TIÊM TÀNG

S6 du phài trà nguài ban và pMi trà thuê ~i ngày 31 thâng 12 nam 2114 b~o gÔm mQt s6 khoàn pMi trà
da qua hé;lnthanh toan theo hqp dÔng/quy dinh. Ban TÔng Giam d6c a di~ gia mQt cach cân trQng và
tin tuàng ràng Công ty không phài chiu phé;ltdo thanh toan cMm so ~ h(Jp dÔng/quy dinh. Do do, Ban
TÔng Giam d6c Công ty guyêt dinh không ghi nMn cho khoàn côn! nq t êm tàng này trên Mo cao tài
chinh cho nam tài chinh kêt thUc ngày 31 thâng 12 nam 2014.

28. CÔNG CV TÀI CHiNH

Quan Iy rui ro vÔn

Công ty qua~ ly nguÔn v6n nhâ?1 dam bao. râng Cô_ngtr co thê vira h é;ltdrng Iiên tl,lCvira t6i da hoa lqi
ich cùa cac cô dông thông qua tôi uu hoa sô du nguôn vôn và công nq

câu trUc v6n cùa Công ty gÔm co cac khoan nQ' thuân Cbao gÔm c c oan vay nhu da trlnh bay té;li
Thuyêt minh s6 Il và s6 17, trir s6 du tiên) va phân v6n cùa cac cÔ d ng (ibao gÔm v6n gop, cac quy dg
trfr và 16 Illy kê).
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy DçNG SÔ 5
BAocAo TÀI CHÎNHSÔ203TrânPhu, th] xâ Sim San

TinhThanhHoa,CHXHCNVïçtNam Cho nam tài chinhJ<êtt ûc ngày_31 thang 12nam2014

THUYÉT MINH BAocAo TÀI CHÎNH (Tiêp theo) MÀU SÔ B09-DN
Cac thuyêt minh này là môt br)phân hop thành và càn duac doc d6ng thài veYiMo tio ti . chinh kèm theo

28. CÔNG CV TÀI CHINH (Tiêp theo)

H? s6 âàn bey tài chinh

Hê sô don bây tài chinh cùa Công ty tai ngày kêt thûc niên dô kê toân dur s u:

31 2/2114 31/12/2013
v:~ VND

Cac khoàn vay 360.780. 02. 13 348.032.397.305
Trù: Tiên 4.845. 36.( 53 4.824.656.196
Ngthuân 355.934. 66. 60 343.207.74l.l09
VÔnchù sà hüu 68.774. 22.165 90.806.482.853
TY I~nC}"thuin trên vÔn chu sÔ"hfru 5,18 3,78

Cac chinh sâch kê toàn chu yêu

Chi tiêt cac chinh sâch kê toàn chû yêu và cac phuang phàp mà Côn tyi Ir dung (bao gôm cac tiêu chi
dê ghi nhân, co sa xac dinh gia tri và CO" sô ghi nhân cac khoàn thu nJ p,pv chi phi) dÔivoi tùng loai tài
sàn tài chinh và công nç tài chinh dirçc trinh bày tai Thuyêt minh sô 4

Cac lo~i công Cl} tài chinh
Gia tr] ghi sÔ

~1/1 /2014 31/12/2013
Tài san tài chinh VND VND
Tiên 4. ~5.4 6.053 4.824.656.196
Phài thu khàch hàng và phài thu khàc 333.(p1.2 8.086 374.640.392.641
Tài san tài chinh khàc ~iSO.5P l.l06 1.375.695.263T;( A 338. t77.2~5.245 380.840.744.100ong cQng

Công nQ'tài chinh
Cac khoàn vay 360. 80.4 )2.213 348.032.397.305
Phài trà nguài ban và phài trà khac 150.1~2.4~1.886 111.204.007.726
Chi phi phài trà 10. l)O.5 2.227 12.890.562.461
TÔng cé)ng 522. ~3.4~6.326 472.126.967.492

Công ty chua danh gia gia tri hqp 19cùa tài sàn tài chinh và công ng ài c inh t~i ngày kêt thuc niên dQ
ké toàn do Thông tu sÔ210/2009/TT-BTC do BQTài chinh da ban ~ành ngày 06 thàng Il nam 2009
("Thông tu210") ding nhu cac quy djnh hiçn hành chua co huang dâ C\lt ê vê viçc xac djnh gia tri hqp
19cùa cac tài sàn tài chinh và công ng tài chfnh. Thông tu 210 yêu ( u al d\ll1~Chuân m\l"Cbao caotài
chinh QuÔc té· vê viçc trinh bày bao cao tài chinh và thuyêt minh t ông in dôi vai công C\l tài chinh
nhung không dua ra huang dân tuang duang cha viec dânh gia và ghi ilh~ncông C\ltài chinh bao gÔmcà
ap d\ll1ggia tri hqp 19,nhim phù hqp voi Chuân m\l"cbao cao tài chinl Qu&: té.

Ml}c tiêu quan 19rui ro tài chinh

Công ty da xây d\fUghç thÔngquàn ly rùi ro nhim pMt hiçn và dânh iâ ci c rùi ro mà Công ty phài chiu
thiêt l~p câc chfnh sâch và quy trinh kiêm soat rùi ro a muc chlip n ~n ( ugc. Hç thÔng quàn Iy rùi r
dugc xem xét lé;lidjnh kY nhim pMn anh nhüng thay dÔicua diêu kie thi Irnèmgvà hOé;ltdQngcua Côn
ty.

Rùi ro tài chfnh bac gÔmrùi ro thi truàng (bao gÔmrùi ro lai suât và lùirc vê giâ), rùi ro tin d\ll1gvà ru
ro thanh khoàn.
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy Df/NG SÔ 5
si} 203 Trân Phu, th] xliBim San
Tinh Thanh Hoa, CHXHCN Viêt Nam Cho nam tài chinh

THUYÊ! MINH BAocAo TÀI CHiNH (Tiêl? theo) ,
Cac thuyêt minh này là môt bô phân hop thành và cân duac doc âông thài vai Ma

28. CÔNG CV TÀI CHÎNH (Tiêp theo)

Rûi ro th] truông

Hoat dông kinh doanh cùa Công ty se chù yêu chiu rûi ro khi co S\!, tha dôi ê lâi suât và gia. Công ty chua
thuc hiên cac biên phap phèng ngùa rùi ro này do Công ty dành gia r g c i phi tlnrc hiên cac biên phàp
phèng ngùa rùi ro co thé cao han chi phi phàt sinh do cac rùi ro tiêm do thay dôi vê lâi suât và gia cùa
cac công cv tài chinh.

Quan Iy rûi ra lai sud!

Công ty chiu rùi r? lai suât phat sinh tü cac khoàn vay chiu lai suât du c ky kêt, Rùi ro này se duçc
Công ty quàn ly bang càch duy tri à mïrc dQ hçp ly cac khoàn vay và hâ tich tlnh hlnh canh tranh trên
thi tnrèng dé co dirçc lai suât co 19i cho Công ty ru cac nguôn cho vay hic hop.

DI) nhay cUa lai sud!

BQ nhay cùa cac khoàn vay dôi voi S\!, thay dÔi lai suât co thé xày ra . mu dô hop ly trong lai suât dirçc
thé hiên trong bàng sau dây. Vài già djnh là cac biên s6 khac không ay Ôi, nêu lai suât cua cac khoàn
vay vài lai suât thà nÔi tang hoi;lcgiàm 200 diém ca ban thi 19i nhu~n àc thuê cùa Công ty cho nam tài
chinh kêt thuc ngày 31 thang 12 nam 2014 se giàm ho~c tang 7.21 .608.044 VND (nam 2013:
6.960.647.946 VND).

Anh hllÔllg dên IQi nhu,n
trllO'c thuê

VND
TangiGiam sÔ di

CO' b n
Cho nam tài chinh kêt thUc ngày 31/12/2014
VND
VND

+2 0
-2 0

(7.215.608.044)
7.215.608.044

Cho nam tài chinh két thuc ngày 31/12/2013
VND
VND

+2 0
-2 0

(6.960.647.946)
6.960.647.946

Quan Iy rui ra vJ gia hàng h6a

Công ty mua nguyên v~t liçu, hàng h6a tù cac nhà cung câp trong v ng ài nuàc dé phvc vv cho hoc;tt
dQng sàn xuât kinh doanh. Do v~y, Công ty se chiu rùi ro ru viçc th dÔ' gia ban cùa nguyên v~t liçu,
hang hoa.

Rui ro tin d{lng

Rùi ro tin dvng xày ra khi mQt khach hàng ho~c d6i tac không dap (m dug cac nghia vv trong hgp dÔng
dân dên cac tÔn thât tài chinh cho Công ty. Công ty co chinh sach t dV g phù hgp và thuàng xuyên
theo d5i tlnh hinh dé danh gia xem Công ty c6 chiu rùi ro tin dVng ha khÔ~g. Tc;tingày 31 thâng 12 nam
2014, Công ty c6 mQt s6 khoan phài thu kh6 doi cua mQt s6 khach ang vài s6 du là 18.229.448.910
~I? (31 thang 12 nam 2013: 18.352.028.152 VND). Công ty da tric l~p \1' phong phài thu kh6 doi vài
sô tiên 14.755.966.923 VND (31 thang 12 nam 2013: 12.586.546.27 VN ). Ngoài cac khoàn phài thu
kh6 doi nêu trên, Công ty không c6 rùi ro tin dvng trQng yéu vài cac ach àng ho~c d6i tac khac.

Quiin IY rui ro thanh khoiin

Mvc dich quan Iy rui ro thanh khoàn nhàm dàm bào du ngu6n v6n dé g cac nghia V\l tài chinh hiçn
tc;tivà trong tuang lai. Tinh thanh khoàn cÜllg dugc Công ty quàn Iy a dàm bào muc phv trQi gifra
công ng dén hc;tnvà tài san dén hc;tntrong kY à muc c6 thé dugc kiém oat 6i vàj sÔ vÔn mà Công ty tin
ràng c6 thé tc;tora trong kY d6. Chinh sach cùa Công ty là theo d5i àn xuyên cac yêu du vê thanh
khoan hiçn tc;tivà d\l' kiên trong tuang lai nhâm dàm bào Công ty duy 1d muc d\l' phèmg tiên mi;lt, cac
khoàn vay và du v6n mà cac cf, dông cam kêt g6p nhâm dap (mg cac uy jnh vê tinh thanh khoan ngân
hc;tnvà dài hc;tnhan.
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CÔNGTYCÔ

cAo TÀI CHîNH (Tiêl? theo) MÀU SÔ B 0 -DN
ôt hi)phân hop thành và cân âuac doc âông thài vai Mo cao tài chinh kèm theo

28. ÀI CHÎNH (Tiêp theo)

thanh khoôn (Tiip theo)

Cac bàn~ U . dây trinh bày chi tiêt cac mire dao han theo hop dông con lai dôi v61tài san tài chi và
công nç tài c' p~i phài sinh yà th~i han thanh toàn nhir da dirçc th?a thuân, C~c bà?g này dUQ"cltrinh
bày dira ên ong tiên chua c!ùêt khâu cùa tài sàn tài chinh và dong tiên chua chiêt khâu cùa công ~Q"tài
chinh ti th 0 ngày som nhât mà Công ty phài trà. Viêc trinh bày thông tin tài sàn tài chinh ph' phài
sinh là ~ êt dé hiêu dirçc viêc quàn Iy mi ro thanh khoàn cùa Công ty khi tinh thanh khoàn duçc
quàn Iy tfên sô công nç và tài san thuân.

1 Dtrm 1 nam Tir 1 dên 5 nam an
31/12/2 14 VND VND D

4.845.436.053 4.845.43 .053
hàngvà phài thu khac

Tài sàn tï ch h khâc
333.051.258.086

680.551.1 06
338.577.245.245 ------

333.051.25 .086
680.55 .106

Dtrm 1 nam
338.577 .24~.245

Tir 1 dên 5 nam rang
VND -----+r--N ......D

69.248.225.248 360.780.40l213
150.832.481.886
10.430.584.227

VND

291.532.176.965
150.832.481.886
10.430.582.227

Cac kho!n va
Phài trà guo ban và phài trà khàc
Chi phi hài t '

Chênh 1 ch t anh khoân thuân

452.795.241.078 --::6"'-9."'-24":"::8-=.2"'-25="'.2"""'4'"="8

(114.217.995.833) (69.248.225.248)

522.043.46~.326

(183.466.221 081)

Dtrm 1nam Tir 1 dên 5 nam rang
VND ----+VN.;..;;;;.g..D

4.824.65( .196
374.640.39' .641

1.375.69' .263

31/12/20 3 VND

4.824.656.196
374.640.392.641

1.375.695.263
380.840.744.100 ------

Tiên
Phài thu hac hàng và phài thu khac
Tài sàn t i chi khac

Dtrm 1nam

380.840. 74~.1 00

Tir 1 dên 5 nam ....;1;..;a;.;;;n;.a.g

3.926.73:: 348.032.391::
111.204.007 726
12.890.562461

31/12/20 3 VND

344.105.664.605
111.204.007.726
12.890.562.461

29.

(3.926.732.700)

468.200.234. 792 -~3.=92"""6-=.7=32"""'.7=0"""'0 472.126.967492

(91.286.223.i92)(87.359.490.692)

dÔcdanh gia co mi ro thanh khoàn. Tuy nhiên, Ban TÔngGiam dÔctin tuètngring C~ng
ù nguÔntiên dé dap (mg cac nghla V\l tài chinh khi dên h~n.

Do ành h ètng cu~ nhfrn~ biên dQng trong nên kinh tê, ngành nghê ho~t dQngcua Công ty dang crua
dlJilg c:ac ' i r, vê sv biên dQnggia thj truàng c~a cac lo~i nguyên,v~t li~u dùng cho thi công. Nh\ID&
thay dôi 1 v~ gia nguyên v~t li~u thi công co thê ành huètng lètndên nhUng lQ"iich và nghla Y\I kinh tê
cùa Công . oài ra, Công ty co cac khoàn công n?"qua h~n co,thé dân dên pMt sinh cac khoàn liai,
ph.;tttheo u;y pMp lu~thi~n hành. Công ty cho rang SIJ thay dôi cua thi truàng ding nhu ành ~uvng
cua cac q êt cua cac ca quan chUcnang và cac chinh sach quàn ly vi mô cùa Chinh phu là rât ~o
dlJ do~n. i v~ , Ban TÔngGiam dÔcCông ty không th~ IUQ"llgh?a dUQ"cSIJ ành huètng cùa cac vâ~ ?ê
này dôi v . ca công trinh dang thi công cùa Công ty. Kêt quà cuôi cùng sè chi dUQ"cxac djnh khi h àn
thành thi c ng à nghi~m thu bàn giao cho cac chUdâu tu.
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CÔNGTYCOPHÂNXÂYDVNGSÔ5
SÔ203 Trân Phu, th] xli Bim San BAo cAo TÀI CHÎNH
Tinh Thanh H6a, CHXHCN Viçt Nam Cho nam tài chin kêt huc ng~_ 31 thang 12 nam 2014

THUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH (Tiêp theo) MÀU SÔ B 09-DN
Cac thuyêt minh này là môt bô phân hop thành và càn duac doc dâng thài wyi bac cao pi chinh kèm theo

30. NGHltP VV v À SÔ DU vot cAc BÊN LlÊN QUAN

Danh sach cac bên liên quan:

Bên Iiên quan Mai ên h~
TÔngCông ty CÔphân Xuât nhâp khâu và Xây dung Viêt Nam
BQL DI! an Mô rông dirèng Lang - Hoa Lac
BBH DI! an HÔchïra nuée Cira Dat
BBH Ky tùc xà B~i hçc Quôc gia TP.HCM
BBH thi công giai doan 1 dl! an KBT mic An Khành
Công ty CP Xây dung sÔ 1
Công ty CP Xây dung sô 2
Công ty CP Vinaconex 6
Công ty CP Xây dung sô 9
Công ty CP Xây dung sÔ Il
Công ty CP Xây dung sÔ 12
Công ty CP Xây dung sÔ 15
Công ty CP Phàt triên Thuong mai Vinaconex
Công ty CP Xây dlJllg Công trinh Ngâm Vinavico
Công ty CP Vimeco
Công ty CP BT và PT Du lich Vinaconex
Công ty CP Bâu tu PT Nhà và Bô thi Vinaconex
Công ty CÔphân Bâu tu và Phat triên Bi~n Miên Bilc 2
Công ty CP BTXD và PT Nang IUQ'llgVinaconex

Côn! ty m
Ban uàn ~ thuôc Công ty me
Ban iêu hành thuôc Công ty me
Ban iêu hành thuôc Công ty me
Ban iêu 1ành thuôc Công ty me
Côn ty cï ng Công ty me
Côn ty c~ng Công ty m~,
Côn ty lien doanh/liên kêt cùa Công ty me
Côn ty cing Công ty m~,
Côn ty lifn doanhlliên kêt cùa Công ty me
Côn ty c?ng Công ty me
Côn ty cyng Công ty me
Côn ty c~ng Công ty me
Côn ty lifn doanhlliên kêt cùa Công ty m~
Côn ty cpng Công ty m~
Côn ty cpng Công ty m~
Côn ty c ng Công ty m~
Côn p ty cflng Công ty m~
Côn ty 1~n doanhlliên kêt cùa Công ty ml(

Trong nom, Công ty da co cac giao dich chu yiu sau vui cac bên l p.nq an:
Doanh thu ban hàng 2014 ...;;2:...:.0.::.13:_

VND
10.076.254.402
60.306.026.426
50.458.093.779
12.222.523.868
16.611.838.636
58.919.339.197
4.638.578.285

TÔng Công ty CÔ phân Xuât nh~p khâu và Xây dl!llg Viçt Nam
Công ty CÔ phfrn Xây dl!llg sÔ 9
Công ty CÔ phân PMt triên Thuang m?i Vinaconex
BQL DI,1'an mà r(>ng dUOng Lang - Hoa L1;lc
BBH 01,1'an HÔ chua nuac Cùa B?t
BDH Ky tUc xa DHQG TP.HCM
Công ty CÔ phân Xây dl!llg sÔ 2
Công ty CÔ phân XO Công trinh ngâm Vinavico
Công ty Cô phân Dâu tu và PMt triên Diçn Miên Bllc 2
Công ty CÔ phfrn Vimeco
BDH thi công Giai do?n 1 dl,1'an khu dô thi Blic An Khanh
Công ty CÔ phfrn xây dl,1'llgsÔ 12
Công ty CÔ phân xây dl!llg sÔ 15
Công ty CÔ phfrn Dâu tu Xây dl,1'llg& Phat triên Nang Im;mg
Vinaconex
Mua hàng trong nam

Công ty CÔ phfrn pMt triên Thuang m?i Vinaconex
Công ty CÔ phân Dâu tu và Phat triên Diçn Miên Blic 2
Công ty CÔ phân Xây dl!llg sÔ 9
Công ty CÔ phân Vimeco
TÔng Công ty CÔ phân Xuât nh~p khâu và Xây dl,1'llgViçt Nam
Công ty CÔ phân xây dl,1'llgsÔ Il
Công ty CÔ phân Vinaconex 6
Công ty CÔ phân xây dl,1'llgsÔ 12
Công ty CÔ phfrn Kinh doanh V inaconex
Công ty CÔ phfrn Bâu tu và PMt triên du lich Vinaconex

26

VND
76.p63.110.700
5.906.249.051

5.~83.966.581
1.~22.442.726

38.150.470.685

31.688.126
19.~79.696.261
5.p47.903.073
I·Kl92.622.436

189.435.474

64.634.307
125.019.250
26.315.591

1 716.257.138
432.882.600

8.108.729.255
5.036.397.599

18.181.818
84.688.935

6.753.001.320

99.544.367
7.276.474.185

306.900.000
468.600.000
10.416.000

2.367.960.096
748.000.000

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



CÔNG TY co HÂ XÂy DVNG SO 5
sé 203 Trân Phu, hi x Bim San
Tinh Thanh H6a, H CN Vi~t Nam

Oic thuy€t minh '
cAo TÀI CHÎNH (TiêJ? theo) ,
(Jtbô phân hop thành và cân âUÇ1cdoc âông thài vm Mo cao tài chinh kèm theo

30. VÀ SO DU VOl cAc BÊN LIÊN QUAN (Tiêp theo)

vâi cric bên liên quan:
31/12/2014 31/12/2013

VND ND

BDHD an Ô chïra nuée Cira Dat 580.575.500 7.561.82 .250
BDHK . tue a DHQG TP.HCM 10.156.930.699 20.390.66 .886
BDH icô g GD 1 DI! an KDT Bile An Khanh 1.851.488.269 1.759.20 .367
BQL duèng Lang - Hoa Lac 5.213.220.808 6.554.66 .674
Công hân Xây dung sô Il 79.90 .828
Công hân Dâu tu và PMt triên Di~n Miên Bile 2 8.216.765.120 10.421.33 .986
Công hân Vimeeo 24.523.15 .849
Công hân Xây dung Công trinh Ngâm Vinavieo 14.787.783.168 14.793.91 .764
Công CÔ hân Xây dung sô 9 57.675.771.687 54.429.02 .099
TÔngC ng CÔ phân Xuât nhâp khâu và Xây dung Viêt Nam 45.656.383.526 33.655.93 .490
Công CÔ .ln PMt triên Thuong Mai Vinaeonex 30.114.376.424 33.589.66 .135
Công ân Viaeonex 6 51.42 .000
Công ân Xây dung sô 12 20.000.000 20.00 .000
Công CÔ ân Xây dung sô 15

93.15r28Công ty CÔ .ln Xây dung sô 21 750.188.000

31/12/2014 31/12/1013
Phâi tr ng VND ND

Công ty CÔ ân DT và PT nhà dô thi Vinaeonex 40.196.820 40.196 .820
Công ty CÔ ân Xây dung sô 12 67.708.000 67.708 .000
Côngty CÔ .ln Kinh doanh Vinaeonex 995.944 077
Công ty CÔ ân Vimeeo 8.476.203.171 20.662.635 289
Côngty CÔ ân Xây dung sÔ 9 707.232 243
Công ty CÔ ân Vinaeonex 6 656.515.800 656.515 800
Công ty CÔ ân Xây dung sô Il 2.595.172 82.500 000
Công ty CÔ ân Xây dung sô 1 13.124.631 13.124 631

31/12/2014 31/12/ 013
Ngtrôi ua â truéc VND ND

BDHD an ây dung Dai hge QuÔc gia TP.HCM 1.817.607.261 1.817.607 261
Công ty CÔ ân Vimeeo . 1.688.462f900
Công ty CÔ .ln Xây d\Illg sÔ2 4.325.406.851 4.325.406851
TÔngC ng CÔphân Xuât nh~p khâu và Xây d\Illg Vi~t Nam 1.000.000.000 16.595.003393
Công ty CÔ ân DTXD và PMt triên Nang luqng Vinaeonex 116.896 124

Thunh cu Ban Tang Girim dOc:

2014 2013
VND ~D

B TÔng Giam dÔe 901.129.000 924.68 .000
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CÔNG TY co PHÂN XÂy DT/NG SÔ 5
sa 203 Trân Phu,th] xâ Bim San
Tinh Thanh H6a, CHXHCN Vi~t Nam

BAo cAo TÀI CHÎNH
Cho nam tài chin

THUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHÎNH (TiêJ! theo) .
Cac thuyêt minh này là môt bô phân hop thành và cân âUÇ1câ(JCâông thài va; bâo

31. SÔ LI~U SO SÂNH

S6 liêu so sành là s6 liêu trên bào cao tài chinh cùa Công ty cho na
nam 2013 da duce kiêm toàn.

Trin Thj Kim Oanh
Ngtrôi lip biêu

Ngày 30 thang 3 nâm 2015

-:/

Mai Van SO'n
Kê toàn truëng
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