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, V/v: giài trinh chênh lêch fang (giàm) 10%
IÇJi huân sau thuê truàc và sau kiêm toân 2014"

CONG HOA XÀ HO NGHiA VI~T NAM

Kinh gui: - Sa GIAO DJCH CHUNG KHOA.N HÀ N
- UY BAN CHUNG KHOA.N NHÀ NUaC

Càn cu theo quy dinh tai thông tu sô: 52/20111TT-BTC ngày
BQtài chinh, vê viêc hu6ng dân công bô thông tin trên thi tnrèng c r ng khoân.

Công ty CP xây dung sô 5 (ma VC5) xin giài trinh chênh lêch an (giàm) 10% lçi nhuân
sau thuê nam 2014 tnréc và sau kiêm toân, cu thê nhu sau:

1 NQiduog Tnr6'c kiêm tolio Sau Chêoh Içch (+/_)
1 Doanhthu ban hàng và cung câp dich vu 293.293.109.832 293. 3.1 9.832 0
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[l.oi nhu~nsau thuê thu nMp doanh nghi~p 268.024.096 (17.2 5.3 .370) (17.503.393.466)

* Nguyên nhân co Slf chênh lêch trurrc và sau kiêm toân nh sa :
- Chi tiêu "Gia vôn hàng ban" tang: 2.897.139.873d so véi sô tru' c kiêm toân, do kiêm

toân dê nghi diêu chinh tàng chi phi lai vay vôn hôa vào công tr nh à gia vôn nrong irng
doanh thu nôi bô dôi véi tài san c6 dinh và công cu dung cu xuât d' g Qibô da hêt khâu hao.
o dé, chi tiêu loi nhuân gQPgiàm tirong irng.

- Chi tiêu, chi phi tài chinh tang: 14.704.777.189d so véi s liê tnréc kiêm toàn, do
kiêm toân diêu chinh vi~c v6n héa chi phi tài chinh vào cac công tri d ng thi công.

- Cac chi tiêu diêu chinh trên da anh hUOngdên kêt qua hOÇlt Qn SXKD nam 2014 và
àm cho lqi nhu~n SÇlUthuê trên kêt qua kinh doanh cùa Công ty CP XâidlJllg s6 5 (ma chtrng
oan VC5) nam 2014 giam : -17.503.393.466d.

Trên dây là bao cao giai trinh nguyên nhân chinh dân dên chê h lech lqi nhu~n trên bao
ao tài chinh nam 2014 tru6c và sau kiêm toan. Chung tôi cam kêt ac hông tin công b6 trên

ông bô.
Xin trân trçmg cam an.!.
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