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CÔNG TY CÔ PHÀN XÂy DUNG SÔ 5
Dia chi: SÔ203 - Trân Phû - l'hi xâ Bim San - Thanh H6a

BAo cAo CÙA BAN GIAM DÔC

THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty CÔphân Xây dung sô 5 (goi tàt là " Công ty"), dirçc cÔphân h6a theo Quyêt dinh sô 1152/QD
BXD ngày 04 thang 10nam 2004 cùa Bô tnrông Bô Xây dung, Công ty hoat dông theo giây chïrng nhân

dâng ki kinh doanh công ty cÔphân sÔ2603000225 ngày 05 thang Il nam 2004 do Sô Kê hoach và Dâu
tu' tinh Thanh H6a câp và cac giây chirng nhân dâng ky kinh doanh diêu chinh.

Công ty da thuc hiên niêm yêt và giao djch cÔphiêu tai Sô Giao dich Chïrng khoén Hà Nôi kê tù ngày 08
thang 1 nam 2008 theo quyêt dinh sô 07/QD- TTGRN ngày 08 thang 01 nârn 2008 cùa Trung tâm Giao
dich Chïrng khoàn Hà Nôi véi ma chïrng khoân là VCS,

HQÎ dÔngQuân tr]
Ông Ngô Hài An
Ông Trinh Quy
Ông Trinh QuangHuy
Ông Nguyên Van Dua
Ông Pham ThanhNgoc

CM tich HDQT
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ông Ngô Hài An
Ông TÔngVan Minh
Ông Trinh Quy
Ông Nguyên Van Dua
Ông Mai Van San
Ban Kiêm soat
Bà Van Thi Minh NgQc
Ông B~chVan Nghia
Bà Trân Thu Huong
Try sÔ'dang kY

T A G" D~ong lam oc
Ph6 TÔngGiarn dôc
Ph6 TÔngGiâm dôc
Ph6 TÔngGiâm dôc
Kê toan truàng

Miên nhiêrn ngày 30/06/2016
BÔnhiêrn ngày 01107/2016

B G· , A,( 'K,( t ' t •an lam aoc va e oan ruong

Công ty Kiêm toan

Truàngban
Thành viên
Thành viên
SÔ203 - Trân Phù - Thi xa Bim Son - Thanh H6a

Van phong giao dich: ToaNhà VIMECO - Duong Ph~mHùng - RN

Công ty TNHHKiêm toan và Thârn dinh gia Vi~tNam

TRÂCH NHItM CÙA BAN GIAM DÔC vén BAo cAo TÀI cHiNH

Ban Giarn dÔcCông ty chiu trach nhi~rnvê vi~c l~pBao cao tài chinh phàn anh trung thlJc, hgp ly tinh
hinh ho~t dé)ng,kêt quà ho~t dông kinh doanh và tinh hinh luu chuyên tiên t~ cùa Công ty cho nam tài
chinh kêt thùc ngày 31/12/2016. Trong qua trinh l~pBao cao tài chinh, Ban Giam dÔcCông ty cam kêt da
tuân thù cac yêu câu sau:

~ Xây d1lngvà duy tri kiêm soat nôi bé)mà Ban Giarn dÔcxac dinh là dn thiêt dê dàm bào cho vi~c

I~pvà trinh bày Bao cao tài chinh không con sai s6t trQngyêu do gian l~nho~cnhâm Iân;

~ LlJachQncac chinh sach kê toan thich hgp và ap d\l11gcac chinh sach này môt cach nhât quan;

~ Dua ra cac danh gia và dv doan hgp ly và th~ntrQng;
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂY DT/NG SÔ 5
Dia chi: SÔ203 - Trân Phû - Thi xâ Bim San - Thanh Hoa

~ Nêu rô cac chuAnmue kê toàn duce âp dung co duce tuân thù hay không, co nhüng âp dung sai lêch

trong yêu dên mûe cân phài công bÔvà giâi thich trong Bâo câi tài chinh hay không;

~ Lâp và trinh bày Bâo cao tài chinh trên ca scytuân thù cac Chuân mue kê toân, chê dQkê toân doanh
nghiêp Viêt Nam và cac quy dinh phâp ly co liên quan dên viêc lâp và trinh bày Bào cao tài chinh;

~ Lâp cac Bâo cao tài chinh dira trên ca scyhoat dông kinh doanh liên tuc, trù tnrèng hQ'Pkhông thê

cho ràng Công ty se tiêp tuc hoat dông kinh doanh;

Ban Giâm dôc chiu trâch nhiêm dam bâo râng cac sô sâch kê toân dûng dân da duce duy tri dê thê hiên

tinh hinh tài chinh và kêt qua kinh doanh tnréc cùa Công ty véi mire dô chinh xàc hop ly t~i bât kY thèri

diêm nao và dam bao râng Bao cao tài chinh duQ'ctrinh bày phù hQ'Pv6'i cac ChuAnmvc kê toan doanh

nghi~pVi~t Nam và cac quy dinh phâp ly co liên quan dên vi~c l~p và trinh bày Mo cao tài chinh. Ban
Giam dÔcding chiu trach nhi~m vê vi~c quan ly cac tài san cùa Công ty và do do phai th\fChi~n cac bi~n

phâp thich hQ'pdê ngan ch~nvà phat hi~n cac hành vi gian l~nvà cac vi ph~mkhâc.

Ban Giam dÔccông ty ding cho biêt râng: Trong nam 2016 Công ty da n611:fctq,p trung nghi?m thu cac h6

sa thanh toan và quyit toém wyi Chù ddu tu di dàm Mo dù cli€u ki?n thu h6i nç, d6ng thèli ddy mçmh công

tac quyit toan n6i b6 wli cac d6i nhq,n khoan cùa Công ty. Tuy nhiên ding chua âçztâuçrc nhu mong mu6n

và Ban lanh âçzoCông ty quyh tâm trong nam 2017 se quyit li?t han và dùng m9i bi?n phcip di thu h6i cac

khoàn phài thu trên ca sa phcip luq,t cho thép. D1:fkiin t6ng du nçr cùa Công ty tçzi thà'i tMm 31/12/2017

giàm 20% so vai cùng kY. Công ty se cd gAng giàm du nçr â6i vai cac t6 chuc tin d1,lngvà khcich hàng

biing cac ngu6n ti€n thu duçrc tù cac công trinh dv an da quyit toan xong, d6ng thà'i tang cuang ddy

nhanh công tac nghi?m thu cac dvan dang thi công. Vai ry l? 80% trà nçr cac t6 chuc tin d1,lng,10% n6p

thui và BHXH cho nguèli lao d6ng, 10% tra cho khach hàng và chi phi quan ly doanh nghi?p. Ngoài ra

éông ty ding tq,p trung tai ca cdu tài san di ddy mçznh vi?c thanh toan nçr cac chù nçrhi?n co. Liên quan

din dJ an tai ca cdu nç tçzingân hàng BID V Bim San da duçrc ca cdu nçrpMi tra ngân hàng din hit nam

2018 cùa cac khoan ca cdu. Ban lanh âÇlOCông ty tin tuang riing vi?c tra nçrngân hàng theo d€ an da ca

cdu gUi ngân hàng BID V Bim San là rdt kM quan

PHÊ DUYlJ:TBAO CAO TÀI CHÎNH

Chung tôi phê duy~tBao cao tài chinh dinh kèm duQ'ctrinh bày tù trang 06 dên trang 33, Mo cao này da
phan anh trung th\fc, hQ'Ply, trên cac khia c~nh trQng yêu, tlnh hlnh tài chinh cùa Công ty t~i ngày
31/12/2016, ciing nhu kêt qua kinh doanh, tlnh hlnh hru chuyên tiên t~ cho narn tài chinh kêt thUccùng

ngày phù hQ'pv6'i cac ChuAnm\fCkê toan doanh nghi~p Vi~t Nam và cac quy dinh phâp ly co Iiên quan
dên vi~c l~pvà trlnh bày Bao cao tài chinh.J .

Ngo ai An
Thanh Hoa, ngày 19 thâng 02 nam 2017
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SÔ:405/BCKT/TCINV8

Công ty TNHH Kiêm toân và Thâm dinh gia Vi~t Nam
Dia chl: Tâng 14 Tàa nhà Sudico, duàng Mê Tri
P. My Dlnh 1, Q. Nam TlI Liêm, Hà NÔi, Vièt Nam
Tel: (+844) 38689566! (+844) 3868 9588
Fax: (+84 4) 3868 6248
Web: kiemtoanava.com.vn

BAo cAo KIEM TOA.NDÔC LÂP. .

Kinh gUi: Cac cë dông và Ban TAng giâm dÔc Công ty cë phân Xây d.,ng SÔ5

Chûng tôi da thire hiên kiêm toân bâo cao tài chinh cùa Công ty CÔ phân Xây dung SÔ 5 lâp ngày

19/02/2017 tir trang 6 dên trang 33 kèm theo, bao gôm: Bang cân dÔi kê toân tai ngày 31/12/2016, Bâo cao

kêt qua hoat dông kinh doanh, Bâo cao luu chuyên tiên tê cho nam tài chinh kêt thûc cùng ngày và Thuyêt

minh Mo cao tài chinh da duce Ban Giâm dôc phê duyêt,

Trâch nhiêm cüa Ban Giâm dÔc

Ban Giàm dôc Công ty chiu trâch nhiêm vê viêc lâp và trinh bày trung thire và hop ly Bâo cao tài chinh cùa

Công ty theo Chuân mue kê toân, chê dô kê toân doanh nghiêp Viêt Nam và cac quy dinh phâp ly co liên

quan dên viêc lâp và trinh bày Bâo cao tài chinh và chiu trach nhi~m vê kiêm soat nQi bQmà Ban Giam dÔc

xac dinh là dn thiêt dê dàm bao cho vi~c l~p và trinh bày Bao cao tài chinh không co sai sot tn;mg yêu do

gian l~n ho~c nhâm Iân.

-,s~-

Trach nhi~m cùa Kiêm toan viên

NI
~Hli
,r
H
~T

Trach nhi~m cùa chung tôi là dua ra y kiên vê bao cao tài chinh d\fa trên kêt qua cùa cUQckiêm toan. Chung

tôi da tiên hành kiêm toan theo cac chuAn m\fc kiêm toan Vi~t Nam. Cac chuAn m\fc này yêu du chUng tôi

tuân thù chuAn m\fc và cac quy djnh vê d1;loduc nghê nghi~p, l~p kê h01;lchvà th\fc hi~n cUQckiêm toan dê

d1;ltdUQ"cS\fdam bao hqp Iy vê vi~c li~u bao cao tài chinh cùa Công ty co con sai sot trçmg yêu hay không.

-l{lJ
::::

Công vi~c kiêm toan bao g6m th\fc hi~n cac thù t\lC nhâm thu tMp cac bâng chtrng kiêm toan vê cac sÔ li~u

và thuyêt minh trên bao cao tài chinh. Cac thù t\)c kiêm toan dUQ"cl\fa chQn d\fa trên xét doan cùa kiêm toan

viên, bao g6m danh gia rùi ro co sai sot trQng yêu trang bao cao tài chinh do gian l~ ho~c nhâm lân. Khi

th\fc hi~n danh gia cac rui ra này, kiêm toan viên da xem xét kiêm soat nQi bQ cùa Công ty liên quan dên vi~c

I~p và trinh bày bao cao tài chinh trung th\fc, hqp Iy nhâm thiêt kê cac thù t\lC kiêm toan phù hqp v6"itinh

hinh th\fc tê, tuy nhiên không nhâm m\lC dich dua ra y kiên vê hi~u qua cua kiêm soat nQi bQ cua Công ty.

Công vi~c kiêm toan cüng bao g6m danh gia tinh thich hQ"pcùa cac chinh sach kê toan dUQ"cap dl,mgvà tinh

hQ"pIy cua cac u6"c tinh kê toan cua Ban Giam dÔc cüng nhu danh gia vi~c trinh bày tÔng thê Mo cao tài
chinh.

Chung tôi tin tuèmg râng cac bâng chung kiêm toan mà chung tôi dâ thu th~p dUQ"Clà dây du và thich hQ"p

làm ca sà cho y kiên kiêm toan cùa chUng tôi.

4
Thành viên Hang ki~m toân MGI Qu6c lé"
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y kiêo cûa Kiêm toân

Theo y kiên cùa chûng tôi, Bâo cao tài chinh da phan ành trung thuc và hop Iy trên cac khia canh trong yêu
tinh hinh tài chinh cùa Công ty cl, phân Xây dung SÔ 5 tai ngày 31 thang 12 nam 2016, cüng nhu kêt qua

kinh doanh và tinh hinh hru chuyên tiên tê cho nam tài chinh kêt thûc cùng ngày, phù hçp véi Chuân mue kê

toân, chê de)kê toân doanh nghiêp Viêt Nam hiên hành và cac quy dinh phàp ly co liên quan dên viêc lâp và

trinh bày Bâo cao tài chinh.

1. ;1.;1. 1.Van de can nhan manh

Theo Bâo cao cùa Ban Giam dôc công ty, trong thèi gian tôi công ty se thire hiên ban môt sÔ tài san dé thire

hiên thanh toân no véi cac khoàn nç cùa cac tl, chïrc tin dung và cac chù nç khâc, Dông thèi dây manh công

tac quyêt toân véi cac Dôi xây Illp và công tac quyêt toân dÔi vôi cac công trinh da thire hiên dé thu hôi công

nç. Trên ca sa cac vân dê nêu trên, chUng tôi cha ho~t de)ng cùa công ty se ph\l thue)c rAt I&nvào vi~c co dam

bao thanh toan duqc khoàn nq cùa cac tl, chuc tin d\lng và cac chù nq khâc hay không và vi~c quyêt toan thu

hÔi công nq cùa cac DQi xây Illp, công nq cua cac công trinh da quyêt toan.

::::::::
~7~-

Ths.Nguyên Bào Trung
Ph6 TÔngGiam dÔc
s6 Gidy Cht'mgnhgn DKNH kiim loan :
0373 - 2014 - 126 - 1

LIlUQuÔcThai
Ph6 TÔngGiam dÔc
s6Gidy Cht'mgnhgn DKNH kiim loim :
0155 - 2014 - 126 - 1
Thay m~t và d~tidi~n cha
CÔNG TY TNHH KlÊM ToAN VÀ THÂM DJNH GIA VIij:T NAM (AVA)
Hà N(Ji,Ngày 24 lhang 04 nam 2017
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CÔNG TY CÔ PHÀN xÂ y DVNG SÔ 5 Bâo cao tài chinh

sé 203 - Trân Phu - Blm SO'n- Thanh Hoa Cho nam tài chlnh kêt thûc ngày 31/12/2016

BANG CÂNDOl KÉ TOÂN
T~i ngày 31 thang 12 nam 2016

Don vi tinh: âông
Ma J.Thuyet

J. TÀISÀN minh SÔ cuÔi nam sé dâu namso

100 A. TÀI SAN NGÂN H~N 476.701.506.224 535.899.280.719

110 1. Tiên và cac khoân tuong ducng tiên V.Ol 2.922.753.772 1.749.230.221

111 1. Tiên 2.922.753.772 1.749.230.221

112 2. Cac khoàn nrong duong tiên

120 II. Dâu tir tài chinh ngin hgn

121 1. Chïrng khoân kinh doanh

122 2. Du phèng giâm gia CK kinh doanh ( * )

123 3. BAu tu nàm giü dên ngày dao han

130 III. Cac khoân phâi thu ngân han 288.415.685.315 243.463.634.040

131 1. Phài thu ngân han cùa khâch hàng V.02 226.124.786.695 228.604.081.086 ::::::

132 2. Trà tnréc cho nguèi ban ngân han 6.585.421.457 3.991.984.003
c;-...;

133 3. Phài thu nôi bô ngân han IH~
V

134 4. PMi thu theo tiên dô HDXD 01

135 5. PMi thu vê cho vay ngân han M
/-

136 6. Cac khoàn phài thu ngân han khàc V.03 68.298.540.521 18.810.945.605
~S'
~

137 7. Dir phèng cac khoàn phài thu ngân han khô dèi (*) (12.593.063.358) (7.943.376.654)

139 8. Tài sàn thiêu chè xù Iy

140 IV. Hàng tÔn kho V.05 185.144.870.181 290.154.006.372

141 1. Hàng tôn kho 185.567.581.348 295.856.905.594

149 2. Du phèng giàm gia hàng tôn kho (*) (422.711.167) (5.702.899.222)

150 V. Tài san ngân han khâc 218.196.956 532.410.086

151 1. Chi phi trâ tnréc ngân h~n

152 2. Thuê GTGT duQ'ckhâu trù 314.213.130

153 3. Thuê và cac khoàn khâc phai thu Nhà nuac V.10 218.196.956 218.196.956

154 4. Giao dich mua ban I~i trai phiêu Chinh phù

155 5. Tài san nglin h~n khac

200 B. TÀISÂ.NDÀI~N 16.736.188.394 37.334.200.184

210 1. Cac khoan phai thu dài h~n 18.432.171.100
211 1. Phai thu dài h~n cùa khach hàng V.02 8.087.106.978
212 2. Trà truac cha nguài ban dài Iwn 2.059.376.000
213 3. VÔnkinh doanh cùa cac don vi trl,lCthuQc
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CÔNG TY CÔ PHÀN XÂY DTfNG SÔ 5
sa 203 - Trân Phu - Bim SO'l1 - Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh

Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

BANG CÂN 1>01KÉ ToAN
T:;tingày 31 thâng 12 nam 2016

Mà
sÔ TÀI SAN

214 4. Phài thu nôi bô dài han
215 5. Phài thu vê cha vay dài han
216 6. Phài thu dài han khâc
219 7. Du phèng phài thu dài han kh6 dèi (*)

220 n. Tài san cÔdinh

221 1. Tài sàn cÔdinh hüu hinh

222 - Nguyên giâ

223 - Gia tri hao mon Lilyki(*)

224 2. Tài sàn cÔdinh thuê tài chinh

225 - Nguyên già

226 - Gia tri hao mon Lilyki(*)

227 3. Tài sân cÔdinh vô hinh

228 - Nguyên gia

229 - Gia tri hao mon lûy k€(*)

230 m. Bât dQng san dAubr

231 - Nguyên giét

232 - Giâ tri hao mon lily k€ (*)

240 IV. Tài san dô dang dài han

241 1. Chi phi SXKD dè dang dài han
242 2. Chi phi Xây dung ca bàn dô dang

250 V. DAutu tài chinh dài han

251 1.Bâu tu vào công ty con

252 2. Bâu tu vào công ty liên kêt, liên doanh

253 3. Bâu tu gop vôn vào dan vi khâc

254 4. Dir phèng dâu tu tài chinh dài han ( * )
255 5. Bâu tu nâm giü dên ngày dao han

260 VI. Tài san dài han khâc

261 1.Chi phi trâ tnréc dài han

262 2. Tài sàn thuê thu nhâp hoân lai

263 3. Thiêt bi vât tu, phu tùng thay thê dài han

268 4. Tài sàn dài h~ khâc

270 TONG CÔNG TÀI SAN-- .

Thuyêt
minh

V.03

V.06

V.07

V.08

Don vi tinh: âông

SÔcuÔinam SÔdâu nam------~~~~~

13.621.906.986

13.621.906.986

77.124.101.657

(63.502.194.671)

3.000.000.000

3.000.000.000

114.281.408

114.281.408

7

493.437.694.618 573.233.480.903

13.057.223.993
(4.771.535.871)

17.600.994.818

17.600.994.818

77.124.101.657

(59.523.106.839)

1.301.034.266

1.301.034.266



CÔNG TY CÔ PHÀN XÂy DlfNG SÔ 5
sa 203 - Trân Phu - Bim SO'n- Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh

Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

BÀNG CÂN HÔI KÉ ToAN
Tl;li ngày 31 thang 12 nam 2016

Thuyêt
minh

Mâ
sa NGUÔNVÔN

300 A. NQ PHÀI TM
310 I. NQ'ngân han

311 1. PMi trà nguèi ban ngân han

312 2. Nguèi mua trâ tnréc ngân han

313 3. Thuê và cac khoàn phài nôp Nhà mrôc V.I0

V.09

314 4. PMi trà công nhân viên
315 5. Chi phi phài trâ ngân han V.lI

316 6. Phài trà nôi bô ngân han

317 7. Phài trà theo kê hoach tiên do lIDXD

318 8. Doanh thu chira thire hiên ngàn han

319 9. Phài trâ ngân han khâc V.12

320 10. Vay và nç thuê tài chinh ngân han

321 Il. Dg phèng phài trâ ngân han

322 12. Quy Khen thirông phûc 19i

323 13. Quy Binh ôn gia

324 14. Giao djch mua ban lai Trâi phiêu CP

330 II. NQ'dài han
331 1. Phài trà dài han nguèi ban

332 2. Ngirèi mua trâ tnréc dài han

333 3. Chi phi phài trâ dài han
334 4. Phài trà nôi bô vê vôn kinh doanh

335 5. PMi trà nôi bô dài han

336 6. Doanh thu chira thire hiên dài han

337 7. PMi trà dài hl;lnkhâc

338 8. Vay và ng thuê tài chinh dài hl;ln

339 9. Trai phiêu chuyên dÔi

340 10. CÔphiêu uu dai

341 Il. Thuê TNDN hoàn Il;lipMi trà

342 12. Dg phèmg ng pMi tra dài hl;in

343 l3. Quy phât triên khoa hQc công nghç

V.13

V.09

V.14

V.12

V.13

8

Don vi tinh: dông

sa cuai nam sa dâu nam

555.680.778.723 558.833.955.482

390.764.728.598 452.009.789.605

123.657.035.317 99.275.066.625

9.508.796.372 8.658.711.832

20.156.091.369 19.264.296.797

7.545.491.268 5.472.253.400

37.007.697.356 1l.126.224.026

44.092.846.607

146.935.575.522

1.861.194.787

164.916.050.125

909.090.909

6.143.452.780

157.863.506.436

34.167.817.710

272.151.924.428

1.893.494.787

106.824.165.877

19.297.141.261

3.882.751.400

909.090.909

14.065.512.059

68.669.670.248



CÔNG TY CÔ PHÀN XÂy D\]NG SÔ 5
sA 203 - Trin Phû - Bim SO'n- Thanh Hoa

Bâo cao tài chlnh

Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

BANG CÂN nÔI KÉ ToAN
Tai ngày 31 thâng 12 nam 2016

Dun vi tinh: âông

SÔcuÔi nam sé dâu nam

(62.243.084.105) 14.399.525.421

(62.243.084.105) 14.399.525.421

50.000.000.000 50.000.000.000

50.000.000.000 50.000.000.000

9.828.000.000 9.828.000.000

6.092.053.115

~
~

~
, l

19.672.440.159 ~
~
~

(122.071.084.105) (71.l92.967.853)

(45.428.474.579) (16.818.170.409)

(76.642.609.526) (54.374.797.444)

Ma
sÔ NGUÔNVÔN TM

400 B. VÔN CHÙ soHÜU

410 I. VÔn chû sÔ'hûu

411 1. V ôn gap cùa Chû sô hüu

411a cdphiêu phd thông co quyên biêu quyêt

411 b cdphiêu uu Gai

412 2. Thâng du vôn cÔ phân

413 3. Quyên chen chuyên dÔi trâi phiêu

414 4. VÔn khâc cùa chù sa hüu

415 5. CÔphiêu quy ( * )
416 6. Chênh lêch dânh gia lai tài san

417 7. Chênh lêch tY gia hÔi doâi

418 8. Quy dâu tu phàt triên

419 9. Quy hÔtrç sàp xêp dôi mai doanh nghiêp

420 10. Quy khâc thuôc vôn chù sa hüu

421 Il. LQ'inhuân sau thuê chira phân phôi

421a LNSTchuap/pht5i lûy ki G€ncuôi 10/ truàc
421 b LNST chu a phân phôi 10/ này
422 12. Nguôn vôn dâu tu xây dung co ban

430 II. NguÔn kinh phi và quy khâc

431 1. Nguôn kinh phi

432 2. NguÔn kinh phi dà hinh thành TSCD

440 TONG CONG NGUÔN VÔN

V.15

493.437.694.618 573.233.480.903__ -=..:..::..:=:.::..:...:.=..:.::...::.=..

Van Thi Minh NgC}c Mai Van Sm
Ngtriri I,p biêu Kê toan trtrÔ'ng
Hà Npi, ngày 19 tluing 02 nam 2017

9



CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy DT/NG SÔ 5 Bào cao tài chinh

sa 203 - Trân Phu - Bim Son - Thanh Hoa Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

BAo cAo KÊT QuA HO~T DONG KINH DOANH
Nam 2016

Don vj tinh: ââng

Mâ Thuyêt
t. CHiTIÊU minh Nam nay Nam trD'O'Cso

01 1. Doanh thu ban hàng, cung câp djch v... VI.16 122.891.661.806 174.097.627.547

02 2. Cac khoân giàm trir

02a - Chiêt khâu ban hàng

02b - Giàm gia hàng ban

02e - Hàng ban hi trà lai

10 3. Doanh thu thuân ban hàng, cung câp div ... 122.891.661.806 174.097.627.547

11 4. Gia vÔn hàng ban VI.17 156.408.394.839 184.546.686.236

20 5. LQ'i nhuân gQP ban hàng, cung câp div ... (33.516.733.033) (10.449.058.689)

21 6. Doanh thu hoat dQng tài chinh VI.18 28.618.122 23.211.996

22 7. Chi phi tài chinh VI.19 36.307.252.415 41.601.832.004
~
\\J
/'

23 - Trang do: Chi phi lâi vay 36.307.252.415 41.601.832.004 C
Â~

25 8. Chi phi ban hàng IÊ

26 9. Chi phi quân Iy doanh nghiêp VI.20 7.529.661.772 7.016.299.411
it
V.

30 10. Lçi nhuân thuân tir hoat di)ng KD (77.325.029.098) (59.043.978.108) V;;
.::::::

31 11. Thu nhâp khâc VI.21 695.966.864 4.669.180.664

32 12. Chi phi khâc VI.22 13.547.292

40 13. LQ'i nhuân khâc 682.419.572 4.669.180.664

50 14. TÔng 1Q'inhuân kê toân trirôc thuê (76.642.609.526) (54.374.797.444)

51 15. Chi phi thuê TNDN hiên hành

52 16. Chi phi thuê TNDN hoân .I~i

60 17. Lqi nhuân sau thuê TNDN (76.642.609.526) (54.374.797.444)

70 18 L-' b' trê À h·t. VI.23 (15.329). al CO' an ren co pieu (10.875)

___2!_ 19. Lâi suy giàm trên cÔ~hiêu VI.23 (15.329) (10.875)

Mi/
Van Thj Minh Ngçc Mai Van SO'D

NgU'ôi I~p biêu Kê toàn tmÔ'ng
HàNpi, ngày 19 thang 02 nam 2017 .
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy DlfNG SÔ 5
sa 203 - Trân Phu - Blm SO'n- Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh

Cho nam tài chinh kth thûc ngày 31/12/2016

BAo cAo LUUCHUYÉN TIÈN T:t
Nam 2016

( Theo phirong phâp gtân tiêp)

Mâ sÔ Chi tiêu
J. Liru chuyên tiên tir hoat dQng kinh doanh

01 I.Lqinhu~ntrll&cthuê
2. Diêu chinh cho cac khoân

02 + Khâu hao tài sân cÔdinh
03 + Cac khoàn dg phèng
05 - (Uii)/16 tù hoat dông dâu tu
06 + Chi phi lai vay

3. L{1inhu{in/(18) tir hoçt il9ng kinh doanh
08 truôc thay dài van luu âông
09 (Tângj/giàm cac khoàn phài thu
10 (Tângj/giàm hàng tôn kho
Il Tâng/ïgiàm) cac khoàn phài trà
12 (Tângj/giàm chi phi trâ tnrôc
14 Tiên lai vay da trà
15 Thuê thu nhâp doanh nghiêp da nôp
16 Tiên thu khâc tïr hoat dông kinh doanh
17 Tiên chi khéc tù hoat dông kinh doanh
20 Luu chuyin tiin tir hoçt il9ng kinh doanh

II. LU'u chuyên tiên tir hoat dQng dAu nr
21 Tiên chi mua sim TSCE>và cac TSDH khâc,

Tiên thu tù thanh Iy, nlnrong ban TSCE>và cac
22 TSDHkhac
25 Tiên chi dâu tu, gap vÔnvào dan vi khâc
27 Tiên thu lai cho vay, cÔ tuc và IQ'inhu~n duQ'c chia
30 Luu clluyin tiin tir hO!'til9ng ilflll tzr

ill.Ltru chuyên tiên tir hOlJ.tdQng tài chinh
33 Tiên vay ngin h~n, dài h~n nh~n duQ'c Vll.1
34 Tiên chi trà 11Q'gÔc vay VII.2
40 Lzru chuyin tiin tir IIO!'til9ng tài chinh
50 LllU chuyêu tiên thuân trong nam
60 T ·:I. 't d .:1. d:l. -len va trO'ng 1l00ngtien au nam
61 .Ành hU'Ô'ngcùa thay dÔi tY gia hÔi doâi quy dÔi ngo:;tit~
70 T ·:I. 't d .:1. t.._leu va U'O'ng llo'ng tien CUOInam

TM

Van Th! Minh NgQc Mai Van SO'n

NgtrOi I~p biêu Kê toan truÔ'ng

HàN9i, ngày 19 tluing 02 nàm 2017

II

Don vi tfnh: âông

Nam nay Nam truô'c

(76.642.609.526) (54.374.797.444)
34.855.684.903 45.844.903.295
3.979.087.832 4.997.488.319

(5.402.037.222) 3.239.133.747
(28.618.122) (3.993.550.775)

36.307.252.415 41.601.832.004

(41. 786.924.623) (8.529.894.149)
(26.083.817.878) 89.284.087.342
110.289.324.246 (30.914.781.297)

3.723.687.261 1.174.827.406
1.186.752.858 1.196.354.430

(7.129.303.717) (39.323.344.956)

(32.300.000)
40.167.418.147

(3.000.000.000)
28.618.122

(2.971.381.878)

31.134.945.218
(67.157.457.936)
(36.022.512.718)

1.173.523.551
1.749.230.221

~.....
(158.000.000)

12.729.248.776

4.095.339.901

38.013.028
4.133.352.929

185.585.955.058
(205.544.762.595)
(19.958.807.537)
(3.096.205.832)
4.845.436.053

Tông Giam <tac



CÔNG TV CÔ PHÂN xÂv DTfNGs6 5
SÔ203 - Trân Phu - Thj xâ Bim San - Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh
Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
Cho nam tài ehinh kêt thûc ngày 31 thâng 12nam 2016

(Oie Tltuyit minh này là b9 pltv.n Itf/P thành vàphài alff/c âçccùng Bâo cao tài chinh)

I. D~C DIÊM HO~T DQNG CUA DOANH NGH~P

1 Hinh thïrc s(J hüu vÔn

Công ty CÔphân Xây dung sÔ5 (goi tât là "Công ty"), duce cÔphân hoa theo Quyêt dinh sô 1152/ QD

BXD ngày 04 thang 10 nam 2004 cùa BQtnrông BQXây dung. Công ty hoat dông theo giây chïrng

nhân dâng ky kinh doanh công ty cÔphân sÔ2603000225 ngày 05 thâng Il nam 2004 do S6 Kê hoach

và Bâu tu tinh Thanh Hoa câp và cac giây chïrng nhân dâng ki kinh doanh diêu chinh.

Theo Giây chïrng nhân dâng ky kinh doanh, VÔndiêu lê cùa Công ty là 50.000.000.000 dông, VÔngôp

ghi nhân trên Bâo cao tài chinh dên 31/12/2016 là 50.000.000.000 dông,
lOi-2

3

Linh vue kinh doanh: Xây dl}'ng,thuong mai

Ngành nghê kinh doanh

Xây dung cac công trinh công nghiêp và thùy lçi, ha tâng ky thuât, càng thùy và càng hàng không; Xây
lâp duèmgdây và tram biên âp diên; Gia công Co' khi xù ly và trang phù kim lo~i; Trang tri nQi,ngo~i

thât công trinh; ~-
Xây d\lng nhà cac lo~i;

BAutu khai thic, su ly và cung câp nu6c;

Khai thâc da, cat, soi dât sét;

Dich V\lmôi gi6i cung (rngvà quàn ly lao dông;

Buôn ban tÔnghQ"p;

Sàn xuât v~t liçu xây d\fng;

Xây d\fng công trinh duà'ng siltvà duàng bQ

V~ntài hàng hoa bàng duà'ng bQ;

V~n tài hành khach bàng duèmgbQkhac;

Ban buôn v~t liçu thiêt bi lâp d~t khâc trong xây d\lng;

Kinh doanh bât dQngsàn, quyên su d\lng dât thuQcchù s6 hùu, chù su d\lng ho~c di thuê;

Sua chfra, bào tri: Thiêt bi ca, diçn nu6c, và cac công trinh công nghiçp và dân d\lng;

Sàn xuât sàn phâm khac tÙ'gÔ;sàn phAmtÙ'tre nu-awm, r~ và v~t liçu têt bçn;

Sàn xuât dÔgÔxAyd\lng;

12



CÔNG TY CÔ PHÂN xÂ y DT/NG SÔ 5
SÔ203 - TrAnPhu - Th] xii Bim SO'I1- Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh
Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

Kinh doanh cac sàn phâm tir gÔ công nghiêp phuc vu trong xây dung và gia dung;

Kinh doanh, xuât nhâp khâu vât tu, thiêt bi xây dung

4. Chu I{ykinh doanh thông thuông

Chu ky kinh doanh thông thuèng cûa Công ty là trong vèng 12 thang, kê tù ngày 01/01 dên ngày 31/12

5 D~c c1iêm hoat dQng cûa doanh nghiêp trong ky co ânh hirông dên Bâo cao tài chinh:

Do ành hirông cùa nhûng biên dong trong nên kinh tê, ngành nghê hoat dong cùa Công ty chïra dung

cac rùi ro vê biên dong gia cùa cac loai nguyên vât liêu dùng cho thi công. Véi cac khoàn nç qua han co

thê phât sinh cac khoân lai, phat theo quy dinh hiên hành. Công ty cho râng viêc du doân cac biên dong

cùa th] tnrèng và sv thay dÔi cùa chlnh sâch là khô khan. Vi vây, Ban Giâm dÔc công ty không thê
hrong hoa duce su ành huang cùa vân dê này dÔi véi cac công trinh da và dang thi công, Kêt quà cuÔi

cùng chi duce xac dinh khi công trinh hoàn thành và thi~n hi~n quyêt toan, nghi~m thu, bàn giao vai

chù dAutu.

6 cAu truc doanh nghi~p

T~i thm diêm 31/12/2016, Công ty co 01 Công ty Iiên kêt

Ti I~
Ti I~ biêu Tinh tr~ng ho~t

TT Tên công ty scY V~ D'>' lA~ on leu ~

hftu
quyet dQng

Công ty CÔphAn DAu tu và
Thành l~p ngày

1
Xây ltlp ANT

15.000.000.000 d 15/11/2016-DiIdi

vào ho~t dong

Ngoài ra, công ty da hoàn thành xong thù t\lC dang ky kinh doanh cho Công ty TNID-I Bê tông và Thiêt

bi VINA 5(ngày 20/12/2016), vÔn diêu l~ dang ky 1.00.000.000 d, công ty chua tht,rc hiçn gop vÔn vào

công ty này. Theo Nghi quyêt thi dây se là công ty con cùa Công ty.

7 Tuyên ba vê khi nang so sanh

Bao cao duQ'c l~p bài Công ty dàm bào s\}'so sanh

fi NIÊN D(> KÊ ToAN vÀ DON VI TIÈN T:E:SÜ DVNG TRONG KÊ TOA.N

1 Niên do kê toan bât dAu tù ngày 01/01 và kêt thUc vào ngày 31/12 hàng nam.

2 Don vi tiên tç sù d\lng trong ghi chép kê toan là dÔng Viçt Nam (VND)

ID CHUÂN MV'C VÀ CHÉ D(> RÊ ToAN A.p DVNG

1 chê c1Qkê toan ap d\mg
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy nlfNG SÔ 5

SÔ 203 - Trân Phu - Thj xâ Bim S0'11- Thanh Hoa

Dao cao tài chinh
Cho nam tài chfnh kêt thûc ngày 31/12/2016

Công ty âp dung chê dô Kê toân doanh nghiêp ban hành theo Thông tu sô 200/TT-BTC ngày

22/12/2014 cùa BÔ Tài chinh huéng dân chê dô kê toàn doanh nghiêp và Thông tu 75/2015/TT-BTC

ngày 18/05/2015 Huang dân sua dÔiThông tu 200/20 14/TT-BTC.

T A bl. ;:"A Ah' Ch À II. t' 'ChI. dA kl. t '2 uyen 0 ve viçc tuan t u uan mue ce oan va e Q e oan.

Công ty da âp dung cac chuân mire kê toân Viêt Nam và cac van bàn hiréng dân Chuân mire do Nhà

nuée da ban hành. Cac bào cao tài chlnh duce lâp và trinh bày theo dung quy dinh cùa chuân mire,

thông tu hirông dân thire hiên chuân mire và chê dô kê toàn hiên hành dang âp dung,

VI cHiNH SACH KÊ TOA.N Ap DVNG

1 Công c\I tài chinh

Công cu tài chinh duce ghi nhân theo huéng dân tai Thông tu 210/2009/TT -BTC ngày 06/11/2009 cùa

BQTài chinh - " Huéng dân Chuân mire kê toân quôc tê vê trinh bày Bâo cao tài chinh và thuyêt minh

thông tin dôi véi công cu tài chinh".

Ghi nh(in ban âàu

Tai ngày ghi nhân ban dâu, tài san tài chinh duce ghi nhân theo gia gÔc cÔng cac chi phi giao dich co

Iiên quan tr\Tctiêp dên vi~c mua sim tài sàn tài chfnh do.

Tài sàn tài chinh cua công ty bao gÔm tiên, cac khoàn dâu tu, phài thu khach hàng, phài thu khac.

Tl;1ingày ghi nMn ban dAu, công nq tài chinh duqc ghi nh~n theo gia gÔc trù di cac chi phi giao dich co

liên quan tr\Tc tiêp dên vi~c phat hành công nq tài chinh do.

Công nQ'tài chinh cua công ty bao gÔm cac khoàn vay, cac khoàn phài trà nguài bân, pMi trà khac, chi

phi phài trà.

Gia tri sau ghi nh(in ban âàu

Hiçn t~i chua co quy dinh, huong dân vê danh gia Il;1icông C\ltài chinh sau IAnghi nh~n ban dâu.

2 Tiên và cac khoàn tU'O'ngdU'ong tiên

Tiên và cac khoàn tuang duang tiên bao gÔm tiên m{it tl;1iquy, tiên gùi ngân hàng, cac khoàn dâu tu
ngin hl;1nc6 thài gian dao hl;1nkhông qua 03 thâng, co tinh thanh khoàn cao, co khà nang chuyên dÔi dê

dàng thành cac IUQ'ngtiên xac dinh và không co nhiêu mi ro trong chuyên dÔi thành tiên.

3 Cac khoàn dAu tif tài chinh

DAu tU'gop vÔn vào công ty liên kêt

Cho m\lC dich bao cao tài chinh này, cac khoàn dâu tu vào công ty liên kêt duqc ghi nMn ban dâu theo

gia gÔc bao gÔm giâ mua và cac chi phi co Iiên quan. Sau ghi nh~n ban dâu, cac khoàn dâu tu này duqc

xac dinh theo gia gÔc trù di cac khoàn dlJ phàng giàm giâ khoàn dâu tu. DIJ phàng giàm gia khoàn dAu

tu duQ'c I~p khi dan vi nh~n dAu tu phat sinh IÔ,ngol;1itrù truàng hQ'pkhoàn IÔnllm trong d\Tkiên cua

Công ty khi quyêt dinh dAutu.D\Tphàng giàm giâ khoàn dAu tu duQ'c hoàn nh~p khi dan vi nh~n dâu tu

14



CÔNG TY CÔ PHÂN XÂY nljNG SÔ 5
SÔ203 - Trân Phû - Th] xâ Bim San - Thanh Hôa

Bâo cao tài chinh
Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

sau dô tao ra Ioi nhuân dê bù dâp cho cac khoàn lÔ tnréc dé da duce trich lâp du phèng. Khoàn du
phèng chi duce hoàn nhâp trong pham vi không làm gia tri ghi sÔcùa khoàn dâu tu VUQt qua gia tri cùa
chûng trong diêu kiên già dinh không cô khoàn du phèng nào duoc trich lâp.

4 NC}'phâi thu

Viêc phân loai cac khoân phài thu là phài thu khâch hàng,phâi thu khâc diroc thire hiên theo nguyêntâc:

a. PMi thu cùa khâch hàng gôm cac khoàn phài thu mang tinh chât thuong mai pilât sinh tir giao dich cô

tinh chât mua - ban, nlnr: Phài thu vê ban hàng, cung clip dich V1,l, thanh ly, nhirong ban tài sàn (TSCD,
BDSDT, cac khoân dâu tu tài chinh) giüa Công ty và nguèi mua (là don vi dôc lâp véi nguèi ban, gôrn

cà cac khoàn phài thu giüa công ty me và công ty con, liên doanh, liên kêt).

b. PMi thu khâc gôm cac khoàn phài thu không cô tinh thuang m~i, không liên quan dên giao dich mua

- ban, nhu:

• Cac khoàn pMi thu t~o ra doanh thu ho~t dQngtài chinh, nhu: khoàn phài thu vê lai cho vay, tiên

giri,cÔtuc và IO'inhu~n duQ'cchia;

• Cac khoàn chi hQ bên thu ba duO'cquyên nh~n l~i;Cac khoàn bên nh~ ùy tllâc xuât khâu pMi thu

hQcho bên giao ùy tllâc;

• Cac khoàn pMi thu không'mang tinh thuong m~i nhu cha mUQ'ntài sàn, phài thu vê tiên ph~t, b6i

thuÛ'ng,tài sàn thiêu chÛ'xl! IY ...
Khi l~pBao cao tài chinh, kê toan can cu ky h~n con l~i cùa cac khoàn pMi thu dê phân lo~i là dài h~n

ho~cngân h~n.

D\f phOngnO'pMi thu khô dài duQ'ctrich l~p cho tirngkhoàn pMi thu khô dài can cu theo quy dinh t~i

Thông tu sÔ228/2009m-BTC do BQTài chinh ban hành ngày 7/12/2009.

Vi~cxac dinh cac khoàn cân l~pd\TphOngphài thu khô dài duQ'ccan cu vào cac khoàn m\lc duQ'cphân
lo~i là pMi thu ngân h~n, dài h~n cùa Bàng cân dÔikê toan. D\f phèmgnQ'pMi thu khô doi duQ'ctrich
l~pcho tirng khoàn phài thu khô dài can cu vào tuÔinQ'qua h~n cùa cac khoàn nQ'ho~c d\f kiên muc tÔn

thât cô thê xày ra.

S Hàng tan kho

Hàngt6n kho duQ'cghinh~ theogiagÔc.Truonghqp giatri thuânthâp han gia gÔCthi hàngt6nkhoduQ'ctinh
theogiatri thuâncô thê th\fChi~nduQ'c.Gia gôchàngt6nkho baog6m chi phimua, chi phi chêbiênvà cac chi

phi khacliên quantT\fctiêppilâtsinhdê cô duQ'chàngt6nàdiadiêmvà ~g tllâihi~nt~i.

Gia tri hàng t6n kho duç)'cxac dinh theo phuang phap binh quân gia quyên

Ràng t6n kho duQ'ch~ch toan theo phuang phap kê khai thuo'ngxuyên.

D\f phong giàm giâ hàng t6n kho duQ'cl~p vào thÛ'idiêm cuÔinam là sÔchênh l~ch giÜ'agia gÔccùa

hàng t6n kho lan han giâ tri thuân cô thê th\fc hi~n duQ'ccùa chUng.
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CÔNG TY cà PHÂN xÂ y nl)'NG so 5

SÔ203 - Trân Phu - Thj xâ Bim San - Thanh Hoa

Bào cao tài chinh
Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

7 Chi phi trâ truô'c

Cac chi phi trà tnréc chi liên quan dên chi phi san xuât kinh doanh nam tài chinh hiên tai duçc ghi nhân

là chi phi trà tnrôc ngân han và duce tinh vào chi phi san xuât kinh doanh trong nam tài chinh.

Viêc tinh và phân bô chi phi trà tnréc dài han vào chi phi san xuât kinh doanh tùng ky hach toân duoc

cân cu vào tinh chât, rmrc dô tùng loai chi phi dé chon phirong phàp và tiêu thïrc phân bô hop ly, Chi

phi trà tnrôc dirçc phân bô dân vào chi phi san xuât kinh doanh theo phuong phâp duèng thàng.

8 NQ'phâi trâ

Viêc phân loai cac khoàn phai trâ là phài trà ngirèi ban, phài trà khâc duce thire hiên theo nguyên tâc:

a. PMi trâ nguèi ban gôm cac khoàn phài trà mang tinh chât thirong mai phât sinh tu giao dich mua

hàng hoa, dich V\}, tài san và ngirèi ban (là dan vi dôc lâp véi nguèi mua, gôrn ca cac khoàn phài tra

giua công ty m~ và công ty con, công ty liên doanh, liên kêt).

b. PMi tra khâc gÔm cac khoan phai tra không co tinh thuo'ng m~i, không liên quan dên giao dich mua,

ban, cung câp hàng hoa dich V\l:

• Cac khoan pMi tra liên quan dên chi phi tài chinh, nhu: khoan pMi tra vê lai vay, cÔ tfrc và IQ'i

nhu?n pMi tra, chi phi hOljltdQng dâu tu tài chinh phai tra;

• Cac khoan pMi tra do bên thu ba chi hQ; Cac khoan tiên bên nMn uy thâc nh?l1 cua cac bên liên

quan dé thanh toan theo chi dinh trong giao dich uy thâc xuât nh?p khâu;

• Cac khoan phai tra không mang tinh thuang m~i nhu pMi tra do mUQ'ntài sàn, pMi tra vê tiên phljlt,

bÔi thuèmg, tài san thua chà xu ly, phai tra vê cac khoan BHXH, BHYT, BHTN, KPCD ...

Khi l?p Bao cao tài chinh, kê toan can cu kY hljlncon lljlicua cac khoan pMi tra dé phân IOljlilà dài hljln

ho~c nglln hljln.Khi co cac b~ng chung cho thây mot khoan tÔn thât co kha nang chllc chlln xay ra, kê

toan ghi nh?n ngay mQt khoan phai tra theo nguyên tllc tMn trQng.

9 Chi phi phài trà

Cac khoan chi phi th\fc tê chua phât sinh nhung duQ'c tricll truac vào chi phi san xuât, kinh doanh trong

ky dé dam bao khi chi phi phat sinh th\fc tê không gây dQt biên cha chi phi san xuât kinh doanh trên Co'

s6 dam bao nguyên tllc phù hQ'pgiua doanh thu và chi phi. Khi cac chi phi do phât sinh, nêu co chênh

l~ch vÛ'isÔ da trich, kê toan tiên hành ghi bÔ sung ho~c ghi giam chi phi tuang ung vÛ'iphân chênh l~ch.
;

10 van chù SO' hfru

VÔn dâu tu cua chU s6 huu duQ'c ghi nh?n theo sÔvÔn th\Ic gop cua chU s6 huu.

Cac quy thuQc vÔn chu s6 huu duQ'c phân phÔi ru IQ'inhu?n sau thuê cua công ty, trong qua trinh ho~t

dQng, cac nguÔn quy này duQ'c quan ly và su d\}ng theo diêu l~ cua công ty.
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CÔNG TY CÔ PHÀN XÂY nVNG SÔ 5
SÔ203 - Trân Phû - Thi xâ Bim Son- Thanh H6a

Bâo cao tài chinh
Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

LQ'inhuân sau thuê cima phân phôi là sÔloi nhuân tïr cac hoat dông cùa doanh nghiêp sau khi trù (-) cac
khoàn diêu chinh do ép dung hôi t6 thay dl,i chinh sàch kê toân và diêu chinh hôi tô sai s6t trong yêu
cùa cac nâm tnréc.

11 Doanb thu

Doanh thu Mn hàng:

Doanh thu ban hàng duce ghi nhân khi dông thèi thôa man cac diêu kiên sau:

- Phân 16'nrùi ro và loi ich gàn liên véi quyên sô hüu sàn phâm hoâc hàng héa da diroc chuyên giao cho

nguèi mua;

- Công ty không côn nàm giû quyên quàn Iy hàng h6a nhtr nguèi sô hüu hàng h6a hoâc quyên kiêm soât

hàng h6a;

- Doanh thu duce xâc dinh wang dôi châc chân; ~
.\)~

/CC
[RACH.'KIEN.'rHA~

.~

~

- Công ty da thu dirçc hoâc se thu duce loi ich kinh tê tù giao dich bân hàng;

- Xâc dinh duce chi phi liên quan dên giao dich ban hàng.

Doanh thu cung cap djch V{l

Doanh thll cung câp dich V\lduQ'c ghi nh~n khi kêt quà cùa giao dich d6 duQ'cxac dinh mQt cach dang
tin c~y. Truàng hQ'pviçc cung câp dich v\lliên quan dên nhiêu kY thl doanh thu duQ'c ghi nMn trong ky
theo kêt quà phân công vi~c da hoàn thành vào ngày l~p Bàng Cân dÔi kê toan cua ky d6. Kêt quà cua

giao dich cung câp dich V\lduQ'cxac dinh khi thôa man cac diêu kiçn sau:

- Doanh thu duQ'cxac dinh tuang dÔi chàc chàn;

- C6 khà nâng thu duQ'c lQ'iich kinh tê tù giao dich cung câp dich V\ldo;

- Xac dinh duQ'cphân công vi~c da hoàn thành vào ngày l~p Bàng cân dÔikê toan;

- Xac dinh duQ'c chi phi phit sinh cho giao dich và chi phi dê hoàn thành giao dich cung câp dich V\l do.

Phân công vi~c cung câp dich V\lda hoàn thành duQ'c xac dinh theo phuang phâp dânh gia công vi~c

hoàn thành.

Doanh tlut hO(ltâpng tài chinh

Doanh thu phât sinh tù tiên lai, tiên bàn quyên, cl, tuc, lQ'inhu~n duQ'cchia và cac khoàn doanh thu ho~t

dQng tài chinh khâc duQ'cghi nMn khi thôa man dÔng thô'i hai (2) diêu ki~n sau: .

- Co khà nâng thu duQ'c lQ'iich kinh tê tù giao dich do;

- Doanh thu duQ'cxac dinh tuang dÔi chàc chàn.
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy DT/NG SÔ 5
1. 'So 203 - Trân PhU- Thj xâ Bim Sun - Thanh Hoa

Bào cao tài chinh
Cho nam tài chfnh kêt thûc ngày 31/12/2016

Doanh thu hop ilàng xây df:l'ng

Doanh thu hop dông xây dung duce thanh ly theo gia tri khÔi hrong thire hiên, khi kêt quâ thire hiên
hop dông xây dung dirçc xàc dinh môt càch dâng tin cây và duoc khâch hàng xâc nhân thi doanh thu

và chi phf liên quan dên hop dông dirçc ghi nhân tuong (mg véi phân công viêc da hoàn thành duoc
khâch hàng xàc nhân trong ky, duoc phân ânh trên hoa dun da lâp.

Thu nh{ip khâc

Phân ânh cac khoàn thu nhâp khâc ngoài hoat dông sàn xuât, kinh doanh cùa doanh nghiêp, bao gôm:

- Thu nhâp tir nhirçng ban, thanh Iy TSCD;

- Thu nhâp tù nghiêp vu ban và thuê lai tài sàn;

- Cac khoân thuê phài nôp khi ban hàng hoa, cung câp dich vu nhimg sau do diroc giàm, duce hoàn
(thuê xuât khâu diroc hoàn, thuê GTGT, TTDB, BVMT phài nôp nhirng sau do duQ'cgiàm);

- Thu tiên bÔi thuèmg cùa bên tht'r ba dé bù dâp cho tài sàn bi tÔn thât (vf d\! thu tiên bào hiém duQ'cbÔi
thuèmg, tiên dên bù di dài ca sà kinh doanh và cac khoàn co tinh chât tuang tlJ);

- Tiên thu duQ'cph~t do khach hàng vi ph~m hqp dÔng;

;51

- Cac khoàn thu nh~p khac ngoài cac khoàn nêu trên,

12 Giâ vÔn

Phàn anh tri gia vÔn cùa sàn phAm, hàng hoa, dich V\!ban trong ky,

Khoàn d" phàng giàm gia hàng tÔn kho duQ'c tinh vào gia vÔn hàng ban trên CO" sà sÔ lUQ'llghàng tÔn
kho và phân chênh lçch gifra gia tri thuân co thé thl,l'chiçn duQ'cnhô ho'n gia gÔc hàng tÔn kho,

DÔi vÛ'iphân gia tri hàng tÔn kho hao h\lt, mât mat, kê toan tinh ngay vào gia vÔn hàng ban (sau khi trù

di cac khoàn bÔi thuàng, nêu co),

DÔi vÛ'ichi phi nguyên v~t liçu trl,l'ctiêp tiêu hao vuçrt muc binh thuàng, chi phi nhân công, chi phi sàn
xuât chung cÔ dinh không phân bÔ vào gia tri sàn phAm nh~p kho, kê toan Hnh ngay vào gia vÔn hàng

ban (sau khi trù di cac khoàn bÔi thuà'ng, nêu co) ké cà khi sim phAm, hàng bOa chua duQ'c xac dinh là

tiêu th\l,

Cac khoàn thuê nMp khAu,thuê tiêu th\l d~c biçt, thuê bào vç môi truèmg da tinh vào gia tri hàng mua, nêu
khi xuât ban hàng hoa mà cac khoàn thuê do duQ'choàn l~i thi duQ'cghi giàm gia vÔnhàng ban.

Cac khoan chi phi gia vÔn hàng ban không duQ'c coi là chi phi tinh thuê TNDN theo quy dinh cùa Lu~t
thuê nhung co dây dù bOa dan chUng tù và da h~ch toan dung theo chê dç, kê toan Công ty không ghi

giàm chi phi kê toan mà chi diêu chinh trong quyêt toan thuê TNDN dé làm tang sÔthuê TNDN pMi nç,p.
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CÔNG TY CÔ PHÀN XÂYDl/NG SÔ 5
S6 203 - Trân PM - Thj xâ Bim SO'n- Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh
Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

13 Chi phi tài chinh

Phan ânh nhüng khoàn chi phi hoat dông tài chinh bao gôm cac khoàn chi phi hoâc cac khoàn lÔ liên
quan dên cac hoat dong dâu tu tài chinh, chi phi cha vay và di vay vôn, chi phi gôp vôn liên doanh, liên
kêt, lÔ chuyên nhuong chïrng khoân ngân han, chi phi giao dich ban chïrng khoân; D\I phèng giàm gia

chïrng khoân kinh doanh, dir phông tôn thât dâu tu vào don vi khâc, khoân lÔphât sinh khi bân ngoai tê,

lÔtY gia h6i doâi ...

Cac khoàn chi phi tài chinh không duce coi là chi phi tinh thuê TNDN theo quy dinh cùa Luât thuê
nhung co .dây dû hoa don chïrng tù và dâ hach toân dung theo chê dô kê toân Công ty không ghi giàrn

chi phi kê toàn mà chi diêu chinh trong quyêt toàn thuê TNDN dê làm tang sô thuê TNDN phài nôp.

14 Chi phi quân Iy doanh nghiêp, chi phi ban hàng

Cac khoàn chi phi ghi nhân là chi phi ban hàng bao gôm: Cac chi phi th\Ic tê pMt sinh trong qua trinh

bân san phAm, hàng hoa, cung câp dich V\), bao gÔm cac chi phi chào hàng, gi6'i thi~u sàn phAm, quàng

cao sàn phAm, hoa hÔng ban hàng, chi phi bào hành sàn phAm, hàng ho a, chi phi bào quàn, dong goi,

v~n chuyên, ...

Cac khoàn chi phi ghi nh~n là chi phi quàn ly doanh nghi~p bao gÔm: Cac chi phi vê luO'ngnhân viên bo

ph~n quàn ly doanh nghi~p (tiên luO'ug, tiên công, cac khoàn ph\l câp, ...); bào hiêm xà hoi, bào hiêm y

tê, kinh phi công doàn, bào hiêm thât nghi~p cùa nhân viên quàn ly doanh nghi~p; chi phi v~t li~u van

phèmg, công C\) laD dong, khâu hao TSCD dùng cho quàn ly doanh nghi~p; tiên thuê dât, thuê môn bài;

khoàn l~p d\I phàng phài thu kho doi; dich V\) mua ngoài (di~n, nu6'c, di~n thoÇli, fax, bào hiêm tài sàn,

chay nl, ...); chi phi bÀng tiên khac (tiêp khach, hôi nghi kMch hàng ...)

15 Cac khoàn thuê

Chi phi thuê Thu nMp doanh nghi~p hi~n hành duQ'cxac dinh trên ca sa thu nMp chju thuê và thuê suât

thuê TNDN trong nam hi~n hành.

Chi phi thuê thu rih~p doanh nghi~p hoàn lÇliduQ'cxac dinh trên cO'sa s6 chênh l~ch t~m thài duQ'ckhâu

trù, s6 chênh l~ch tl.lmthài chiu thuê và thuê suât thuê TNDN.

Thuê TNDN ap d\lng muc thuê suât 20% theo Lu~t sua dl,i bl, sung môt s6 diêu cùa Lu~t Thuê TNDN.
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CÔNGTYCÔPHÀNXÂYDVNGS05

sa 203 - TrAn Phu - Bim SO'n - Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh

Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

v .Thông tin bÔ sung cho cac khoân mue trinh bày trong Bàng Cân dÔi kê toân

01 . Tiên
Tièn mât

Tiên gùi không ky IWn(*)

Ci)ng

SÔ cuÔi nam

Don vi tinh: â/mg

SÔdiu nam
12.209.511

2.910.544.261

28.303.421

1.720.926.800
2.922.753.772 1.749.230.221

(*) Trong do, sa du ûJn gui hiphong tôa t(li ngày 31/12/2016 là 2.230.000.000 a

02 . PHAl TRU CUA KRACH HÀNG

a) Ngân han
PMi thu cac bên không liên quan

SÔ cuÔi nam

226.124.786.695

226.124.786.695

b) Dài han
Phài thu cac bên không liên quan
Cêng (a+b) 226.124.786.695

Trong do: Chi tiêt cha cac dai tuçng chiRm tù 10% tang n(fphài thu tri)'lên
Cty CP Di?n VIETRACIMEX Lào Cai II.075.992.350
Ban QL celedu an & khai thâc ha tâng

C ty CP XD công trinh ngâm Vinavico

Công ty CP XD s6 9- Vinaconex 9

CTy CP PT TM Vinaconex

Cty CP DTPT Nhà Constrexim
City CP kY thuât Sigma
C ty TNHH luang thuc thuc phâm & h6 IrÇ
ngànhong
TôngCuyphât diên 1
TJng công ty CP XNK XD Vi?t Nam

Công ty CP DT và XD s6 1Hà N(Ji

Công ty cJ phân Thuy diên Bai ThU'ÇJng

7.057.264.571
14.237.783.168

55.584.270.862
26.969.849.898

II.199.969.974

8.361.969.799

7.676.834.276

6.071.541.594
22.995.878.630
12.788.858.347

6.440.465.642

6.176.618.308
20.357.474.856
12.775.979.212

03 • PHÀI TRU KHAc
SÔcuÔi nam sé dâu nam

Khoàn mue Gia tri DI}' phông Gia tri DI}' phèng
3.1- Ngân han
Cac ââi Xây IAp
Phài thu tam ûng
Phài Ira khâctû/no)
Ky quy ngAn han
3.2- Dài han .

Cac â(JiXây lAp

68.298.540.521

36.496.657.541

1.639.362.937

25.738.520.043
4.424.000.000

(4.771.535.871)

(4.771.535.871)
18.810.945.605

5.692.339.288

393.423.832

12.592.335.885

132.846.600
13.057.223.993

10.597.093.349
(4.771.535.871 )

(4.771.535.871)

Phài trà khclc (DU' nç) 2.460.130.644
Ci)ng ( 3.1 + 3.2 ) 68.298.540.521 (4.771.535.871 ) 31.868.169.598 (4.771.535.871 )
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CÔNG TY CO PHÂN XÂy DVNG SO 5

sa 203 - TrAn Phu - Bim SO'I1- Thanh Hoa
Bâo cao tài chinh

Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

03 . PHÀI THU KHAC(Tiêp) SÔ euÔi nam sa dAn nam
Trong do: Cid tiit cho cac dai tuçng chiim tir 10% tJng nç phâi thu kluic tri! lên
Chi tiit chophâi thu khtic cac dpixô
Nguyên Hfru Hudn:
Nhà may gidy tuu 2.109.260.843
Nguyên Hfru Hudn:
Nhà may Xi mâng Mai 2.551.304.397
Nguyin Hfru Hudn:
G6i thâu 15 Xi mâng 1.788.955.485
Mai Xuân Tuân:
Mông+hâm+thân CT 3.826.474.546
Chi tiit chophài trà khtic ( du n(J')
Truong VanXuân:
G6i thâu 15XM Bim 5.003.044.364
Trein [)çlÎ Quang: G6i
thâu 9Xi mâng But
Mai Van Thao: G6i
thdu 15 Xi màng Bim

2.109.260.843

2.551.304.397

1.788.955.485

3.826.474.546

5.003.044.364

3.660.500.150 3.660.500.150

2.266.319.832 2.266.319.832

04 .NC} XÂu ( PHV LVC SÔ 01 )

05 •HÀNG TÔN KHO

SÔenÔi nam SÔdAu nam
Khoân mye Giâ gÔe hông Giâ gÔe Dl}'phông
Ngân han
Nguyên vât liêu 630.240.884 684.949.292
Công CI), dung CI) 834.427.296 827.441.660
CP SXKD dé dang 184.102.913.168 (422.711.l67) 294.344.514.642 (5.702.899.222)
Cêng 185.567.581.348 (422.711.167) 295.856.905.594 (5.702.899.222)

06 . TANG GIÀM TÀI sÀNco DJNH HUuHÎNH (PHV LVC SÔ 02)

07 .DÀUTU'TÀICHÎNHDÀIH~

Dâu tu vào công ty liên kêt(*)
SÔ cnÔi nam sé dâu nam

3.000.000.000
3.000.000.000

Tên Công ty

Chi tiêt dâu nr vào eông ty Iiên kêt tl;1ingày 31/12/2016
Ti lç biêu
quyêt

Ti I~sÔ'
hûu Linh vl}'e hoat d{)ng

Công ty CÔ phAnDAu tu và Xây liÎp
ANT 26,67% 26,67% Xây lâp

08 . cmmt TRÀ TRU'OC
Dài hl;1n
Chi phi công CI), v~t dl)ng thi công
C{)ng

sa cuêi nam sé dâu nam

114.281.408

114.281.408
1.301.034.266

1.301.034.266
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CÔNG TY CO PHÂN XÂY Dl/NG SÔ 5
sa 203 - Tran Phu - Bim SO'n- Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh
Cho Dam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

sa cuôi nam sa ôâu nam09 . PHÀI TRÀ NGlfàI BAN

a Ngiin han
Phài trà cac bên không liên quan
PMi trà cac bên liên quan

b Dài han
Phài trà cac bên không liên quan
Cêng (a+b)

123.657.035.317

115.403.397.379
8.253.637.938

123.657.035.317

Trong do: Chi tiit ciro cac dai tuçng chiim tir 10% tông nç ph ai trâ tri)' lên
Công ty CP thép và TM Hà N9i: Câp thép CT
Nhà cao tâng CT2C - Nghîa Dô 9.826.413.695
Công ty caphân nhua Dông Nai: cdp âng
nhua CT ca 5Nhi?t âiên Duyên Hai 21.161.707.424
Công ty TNHH TM ky thuât a Dông: Liên
danh nhà thâu thi công Gôi 5 Nhiêt âiên 13.299. 751.714
C.ty CP Vinadecor: Diên nuire TT TM ChÇl
Ma 9.058.958.494

Công ty caphân VlMECO 1.183.465.800

10 . THUÉ vÀ cAc KHOÀN PHÀI NQP NHÀ NlfOC
SÔphâi nêp So da trâ

Chi tiêu sa dâu nam tron~ nam trong nam
THUÊ pHAl NQP 19.264.296.797 8.288.959.658 7.397.165.086
ThuiGTGT 17.822.557.826 7.957.087.502 6.504.160.621
ThuiTNCN 548.734.504 34.204.000
Thui nhà âât 893.004.467 297.668.156 893.004.465
THUÊ PHÀI THU 218.196.956
ThuiTNDN 218.196.956

11 .cm pHi PHÀI TRÀ sa cuai nam
Ngân hgn
Chi phi hoat dong xây lâp 4.586.116.000
Chi phi lâi vay 32.421.581.356
Công 37.007.697.356

12 . PHÀI TRÀ KHAc sa cuôi nam
a Ngiin han 44.092.846.607

Kinh phi công doàn 1.892.053.628
Bâo hiêm xâ hQi+Phat châm nôp 7.664.367.545
Phài trà ngân han khàc 34.341.798.871
Phâi thu khâc ( 1388du co) 194.626.563

b Dài han 6.143.452.780
Phài trà dài han khâc 1.143.449.780
PMi trâ cÔtuc cho cÔdông 5.000.003.000
Phài thu khâc ( 1388du co)
Ci}ng (a + b) 50.236.299.387

99.275.066.625

99.275.066.625

19.297.141.261

19.297.141.261
118.572.207.886

10.326.413.695

21.161.707.424

14.414.751.714

9.058.958.494

8.363.503.798

sa cuêi nam

20.156.091.369

19.275.484.707

582.938.504

297.668.158

218.196.956

218.196.956

sa dâu Dam

7.882.591.368
3.243.632.658

11.126.224.026

sa dâu nam

34.167.817.710

1.594.672.808
4.440.611.876

27.350.576.860
781.956.166

14.065.512.059

8.836.836.555
5.000.003.000
228.672.504

48.233.329.769



CÔNG TY co PHÀN XÂy DTfNG SÔ 5

sa 203 - Trân Phu - Bim SO'n- Thanh Hoa
Bâo cao tài chinh

Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

12 . PHÀI TM KHAC(Tiêp) sa cuai nam
Trong do: Chi tilt cha cac dJi tuçng chiim tir 10% tông nçphâi trà khâc tru lên
Trung Tâm TM Chf)' cira nam (A/Hu6n) 5.000.003.000
Công ty CPXD s6 9 23.100.000.000
Hoàng Trung Thành- Tam ûng luang công nhân
CT Toa nhà CT2C Nghïa os 4.467.121.000

sa dâu nam

5.000.003.000
23.100.000.000

13 . VAY VÀ cAc KHOÀN NQ"THUÊ TÀI CHiNH (PHl) LÇC SÔ 03 )

14 . DOANH THUCHU A THVC HIJ1:N sa cuôi nam sa dâu nam
Công trinh 93 Là Duc 909.090.909 909.090.909
CQng 909.090.909 909.090.909

15 . VÔN CHU sa HÜU ~
,<:l

a Bâng dai chiêu biên dQng van chu SO' hüu (PhV luc sa 04 ) /'
b Chi tiêt van dâu tu cüa chu sô' hüu sa cuai nam sa dâu nam TR

KI
Dan.!t sac~ c.Adông Gia tri TiI~ Gia tri Ti I~ rH
Nam 25.500.000.000 51% .~CÔdông khâc 50.000.000.000 100% 24.500.000.000 49% ~~
CQng 50.000.000.000 100% 50.000.000.000 100%

c Cac giao djch vê van chu SO' hüu Nam nay Nam trmrc
V ôn gép dAu nam 50.000.000.000 50.000.000.000
V ôn gôp fang trang nam
V ôn gép giàm trong nam
V ôn gôp cuôi nam 50.000.000.000 50.000.000.000

d cë phiêu sa cuai nam sa dAu nam
sa hrçng cA phiêu dang ky phât hành 5.000.000 5.000.000
sa IIlQ'ng cA phiêu dâ chào ban ra công chüng
C6phiêu phô thông 5.000.000 5.000.000
sa IIlQ'ng cA phiêu dang hru hành
C6phiêu phô thông 5.000.000 5.000.000
M~nh gia cA phiêu dang Illu hành 10.000 d/CP 10.000 d/CP;

e Cac Quy cua doanh nghi~p sa cuai nam sa dâu nam
Quy DAu tu phât triên 19.672.440.159
CQng 19.672.440.159

THÔNG TIN BÔ SUNG CHO cAc KHOÀN MÇC
VI TRÎNH BÀY TRONG BAo cAo KÊT QUÀ HO';'T DONG KINH DOANH

16 . DOANH THU
Ho~t dQng cung câp djch V\l
Ho~t dQng xây Illp
CQng

Nam nay Nam trllO'c
4.3l3 .130.334

118.578.531.472
2.299.023.596

171.798.603.951
122.891.661.806 174.097.627.547
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂY DlfNG SÔ 5 Bâo cao tài chinh

sa 203 - Trân Phu - Bim SO'n- Thanh Hoa Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

17 . GIA. VÔN Nam nay Nam trurrc
Gia vôn dich vu cung câp 2.179.324.641 1.451. 728.028
Gia vôn hoat dông xây lâp 154.229.070.198 183.094.958.208
Cé)Dg 156.408.394.839 184.546.686.236

Trong do
DI!phông giàm gia hàng tlm kho hoat âângxây
ldp (5.280.188.055) 5.280.188.145

18 · DOANH THU TÀI CHÎNH Nam nay Nam truô'c
un tiên gùi 28.618.122 23.211.996
Cé)ng 28.618.122 23.211.996

19 · cm PHI TÀI cHiNH Nam nay Nam truô'c -..
Chi phi lâi vay 36.307.252.415 41.601.832.004 .)~...
Cé)Dg 36.307.252.415 41.601.832.004 ;(

:11.
.~~

20 • CHI PHI QUÂN L'Y DOANH NGm~p Nam nay Nam truéc
,,.,
A

Tiên luang+ Bào hiêm 3.903.356.531 5.086.671.000
:~
.....

Chi phi khâu hao 317.132.004 X
:::;;

Chi phi mua ngoài 1.206.892.748
Chi phi bàng tiên khâc 2.224.129.656 2.859.046.172
Chi phi dl! phèng (121.849.167) (929.417.761)
Cêng 7.529.661.772 7.016.299.411

21 · THU ~P KIIAc Nam Day Nam truô'c
Thu nhâp khâc 695.966.864 713.642.917
Thu ban thanh ly tài san 3.955.537.747
Cé)ng 695.966.864 4.669.180.664

22 . cm PHÎKHÂC Nam Day Nam trinrc
Chi phi khâc 13.547.292
Cêng 13.547.292

23 · LAI caBÀN TRÊN CÔ PHIÊU Nam Day Nam truéc
LQi nhuân kê toân sau thuê TNDN (76.642.609.526) (54.374.797.444)
Cac khoân diêu chinh tang hoâc giàm LQ'inhuân
kê toân dê xâc dinh Loi nhuân hoâc IÔphân bô
Loi nhuân hoàc IÔphân bô cho cl, dông sô hüu cl,
phiêu phô thông
cl, phiêu phô thông dang hm hành binh quân
trong ky 5.000.000 5.000.000
Lai CO' bân trên cÔ phiêu (15.329) (10.875)

24



CÔNGTYCÔPHÂNXÂYDVNGSÔ5 Bâo cao tài chinh

sa 203 - TrAn Phu - Bim SO'n- Thanh Hoa Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

24 .cm r-at SXKD THEO YÉU TÔ Nam nay Nam triré'c
Chi phi nguyên vât liêu 112.356.774.799 143.751.934.554
Chi phi nhân công 21.789.690.124 58.242.375.190
Chi phi khâu hao TSCD 3.984.451.468 6.394.518.368
Chi phi dich vu mua ngoài 19.970.822.777 89.547.614.703
Chi phi bàng tiên, dl! phèng 5.836.317.443 5.354.803.079
Cêng 163.938.056.611 303.291.245.894

25 . C<)NG CV TÀI CHÎNH
Tài san tài chinh sa cuôi nam sa dAunam
Tiên 2.922.753.772 1.749.230.221
Phài thu khàch hàng 226.124.786.695 236.691.188.064
PMi thu khâc 68.298.540.521 31.868.169.598
DI! phèng no phài thu khô dèi (12.593.063.358) (12.714.912.525)

284.753.017.630 257.593.675.358 -Cêng :)51,

Công n9' tài chinh sa cuai nam sa dAunam iNG
~HI~N

Phài trà ngirèi ban 123.657.035.317 118.572.207.886 ro
Chi phi phài trâ 37.007.697.356 11.126.224.026 E>!~

TNPhài trâ khéc 50.236.299.387 48.233.329.769 -....-
Vay và nç thuê tài chinh 304.799.081.958 340.821.594.676 JAN-
CQng 515.700.114.018 518.753.356.357

Tài sàn tài chinh và nç phài trà tài chinh chira diroc dành gia lai theo gia tri hop ly tai ngày kêt thùc niên
dô kê toân do Thông tu 210/2009/TT-BTC và cac quy dinh hiên hành yêu du trlnh bày Bâo cao tài
chinh và thuyêt minh thông tin dÔivéi công cu tài chinh nhirng không dira ra cac hU011gdân tuong
dirong cho viêc dânh gia và ghi nhân gia tri hop ly cùa tài sân tài chinh và nç phài trà tài chinh, ngoai
trù cac khoàn trich I~pd\!,phong giàm gia dâu tu chung khoan da dugc nêu t:;ticac thuyêt minh liên quan
Rùi ro thanh khoan: M\lc dich quàn ly rùi 1'0 thanh khoàn nhâm dàm bào co dù nguÔnvÔn dê dap u'ng
cac nghla V\ltài chinh hi~n t:;tivà tuong lai. Tinh thanh khoan cling duQ'ccông ty quan Iynhâm dàm bao
muc ph\l tr('>igifra công ng dên h:;tnvà tài sàn dên h:;tntrong ky àmuc co thê kiêm soat duQ'cvÜ'isÔvÔn
mà công ty tin râng co thê t:;tora trong kY do. Chinh sach cùa Công ty là theo d6i thuàng xuyên cac yêu
du vê thanh khoan hi~n t:;tivà d\f kiên trong tuang lai nhâm dam bao Công ty duy tri dù muc d\!,phOng
tiên m~t, tiên giri ngân hàng, cac khoan vay nhâm dap ung cac quy dinh vê tinh thanh khoan ngân và dài
h:;tn.
Bang duÜ'idây trinh bày chi tiêt cac muc dao h:;tntheo hQ'pdÔngcon l:;tidÔivÜ'icông ng tài chinh phi
pMt sinh và thài h:;tnthanh toan nhu da th6a thu~n. Bang du6'i dây duQ'ctrinh bày d\!,atrên dong tiên
chua chiét khâu cùa công ng titi chinh tinh theo ngày som nhât mà công ty phai tra.

Chi tiêiI DrrcYi 1 nam TÙ'1 dên 5 nam TÔngcQng
sa dAunam
Phai tra nguài ban 99.275.066.625 19.297.141.261 118.572.207.886
Chi phi pMi tra 11.126.224.026 11.126.224.026
PMi tra khac 34.167.817.710 14.065.512.059 48.233.329.769
Va~ và ng thuê tài chinh 272.151.924.428 68.669.670.248 340.821.594.676
C{>ng 416.721.032.789 102.032.323.568 518.753.356.357
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy DVNG SÔ 5
sé 203 - Trân Phu - Bim SO'n- Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh

Cho nârn tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

Chi tiêu Duéi 1 nam Tir 1dên 5 nam Tang công

sé cuÔi nam

Phài trâ nguèi ban

Chi phiphài trà

Phâi trâ khâc

Vay và ng thuê tài chinh

CQng

123.657.035.317

37.007.697.356

44.092.846.607

146.935.575.522

6.l43.452.780

157.863.506.436

123.657.035.317

37.007.697.356

50.236.299.387

304.799.081.958

351.693.154.802 164.006.959.216 515.700.114.018

Rûi ro tin dung
Rùi ro tin dung xày ra khi môt khoân nç không duce khâch hàng hoâc dôi tac không thire hiên dûng cac
nghia vu cùa hop dông da cam kêt giüa cac bên dân dên tôn thât cho công ty. Công ty thuèng xuyên
dành gia xem công ty co chiu rùi ro tin dung hay không. Tai ngày 31/12/2016, công ty co sô nç phài thu
kh6 dôi là 12.970.042.655 d, trong d6 da trlch lâp du phèng phâi thu kh6 dèi 12.593.063.358 d. Ngoài
cac khoàn phài thu nêu trên, Ban Giâm dôc công ty dânh gia râng không con rùi ro tin dung dÔi véi cac
khâch hàng hoâc dôi tac khâc.

:::::
'7-

THÔNG TIN B6 SUNG CHO cAc KHOAN MVC
VII . TlÙNH BÀY TRONG BAo cAo LOO CHUYÈN TIÈN TJt

T
HÜ
~r
'H
A

1 . SÔtiên di vay th\fc thu trong nam Nam na~ Nam truéc

Tiên thu ru di vay theo cac KU thông thirèng 31.134.945.218 185.585.955.058
Cêng 31.134.945.218 185.585.955.058

2 . SÔ tiên da th\fc trâ gôc vay trong nam Nam nay Nam trmrc

Tiên trà nç gÔcvay theo cac Klf thông thirèng 67.157.457.936 205.544.762.595
CQng 67.157.457.936 205.544.762.595

VIII NHUNG THÔNG TIN KHAc

26 . NHUNG SV~N pRAT SINH SAU NGÀY KÈT TmJC KY KÊ ToAN
Không c6 s\!, kiç~ trQng yêu nào pMt sinh sau ngày kêt thuc kY kê toan nam doi Mi phài dugc diêu
chinh hay công bô trên Bao cao tài chinh này.

27 . BAo cAo BQ P~
Trinh bày tài sàn, doanh thu, kêt quà kinh doanh theo bQ ph?n ( theo ITnhv\}"ckinh doanh hoac khu vuc
dia ly) theo quy dinh cùa Chuân mlJc kê toân sÔ28" Bao cao BQphân": "
- Hoçztd(jng kinh doanh chinh cùa công ty là hoçztd(jngxây Mp, doanh thu tir hoçztd(jng khac chiim ti
tr(mg nho. Theo do, công ty không hjp bao cao b(jphtJn theo llnh VlfC kinh doanh
- Hoçztd(jng cùa công ty là tgp trung, nên không co Mo cao b(jphgn theo khu VlfC dia IY.

28 . THÔNG TIN VÈ cAc BÊN LIÊN QUAN
28.1 . Cac bên Iiên quan

Tên công ty

Công ty ca phân Dau tU'và Xây lâp ANT
Mai quan h~

Công ty Iiên kêt

26



CÔNG TY CO PHÀN XÂy DVNG SÔ 5

sa 203 - Trin Phu - Bim SO'n- Thanh Hoa

Bâo cao tài chinh

Cho nam tài chinh ){êt thûc ngày 31/12/2016

28.2 . GIAO DJCH VOl cAc BÊN LIÊN QUAN

a) . Giao djch mua hàng

Tên công ty MAi quan hç
Công ty CÔphân Dâu tu và Xây lâp
ANT City Iiên kêt

NQi dung Nam nay
Thi công xây lap(CT
Tôn Ml;!Hoa Phat
Thi công xây lâp(CT
Vihomes Gardenia
Thi công xây lâp(CT 15
Thành Công

1.706.899.091

4.474.698.347

3.028.677.656

Công 9.210.275.094

b) . Giao djch di vay

Tên công!y « ; M ~· hê01 quan ~
Công ty CÔphân Dâu tu và Xây lâp
ANT City Iiên kêt

1.540.000.000Công

NQi dung Nam nay

Vay ngân han 1.540.000.000

28.3 . SÔ DU VOl cAc BÊN LIÊN QUAN
a . Nf}'phâi thu

MÔi quan hç
Công ty Co phân Dâu tu và Xây lâp
ANT City Iiên kêt

42.000.000CQng

NQi dung SÔ cuÔi nam
Trà truéc tiên thuê
xe 42.000.000

b • Nf}' phâi trâ

Tên công ty M~· hA01 quan ~
Công ty CÔphân Dâu tu và Xây lâp
ANT City Iiên kêt

NQi dung sé cuêi nam
Trâ tnréc thi công
CT Hoa Phàt
Thi công xây lâp(CT
15 Thành Công
Thi công xây lâp(CT
Vihomes Gardenia

(1.422.411.000)

3.331.469.756

4.922.168.182
CQng 6.873.226.938

THU~HQIDONG QUÀNTRJVÀ
29 . BAN GIA.M DÔC

Thu nhâp HQi dông quàn tri và Ban Giâm dôc
Nam Day Nam trmrc

690.280.000 778.606.000

30 . THÔNG TIN KHAc
Theo Ban Giàm dôc, Công ty se cÔ gàng giâm du nç dÔi véi cac tô chire tin dung và khâch hàng bâng
cac nguôn tiên thu duçc ru cac công trinh dtr an da quyêt toân xong, dông thèi tang cirèng dây nhanh
công tac nghiêm thu cac du an dang thi công. Véi tY I~ 80% trà nç cac tô chïrc tin dung, 10% nôp thuê
và BHXH cho nguèi lao dông, 10% trà cho khàch hàng và chi phi quàn Iy doanh nghiêp. Ngoài ra công
ty cûng tâp trung tai ca câu tài san dé dây ml;!nhviçc thanh toan ng cac chù Dg hiçn co. Liên quan dên dê
an taï ca du ng tl;lingân hàng BIDV Bim San da duQ'c ca du ng pMi tra ngân hàng dên hêt nam 2018
cùa cac khoan ca cAu. Ban lanh dl;!oCông ty tin tuo-ng râng vi~c tra ng ngân hàng theo dé an da ca du
gùi Dgân hàng BIDV Bim San là rAtkhà quan.
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CÔNG TY CÔ PHÀN XÂy DVNG SÔ 5

sa 203 - Trân Phu - Bim SO'n- Thanh Hoa
Bâo cao tài chinh

Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

31 . 86 L~U so SANH
SÔ liêu sa sânh là sô liêu trên Bâo cao tài chinh nam cha nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2015 da
dirçc kiêm toân. MQt sô chi tiêu da dirçc phân loai lai dé phù hçp véi sÔ liêu sa sânh nam nay.

;\11/
Van Thi Minh Ngçc Mai Van Son
NgllOOI,p biêu Kê toân truông
Hà N{ji, ngày 19 thâng 02 nom 2017
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04 N<;1XÂU PHU Ll.JC SÔ: 01

CÔNGTYCOPHÀNXÂYDVNGSÔ5
sa 203 - Trân Phu - Bim Son - Thanh Hoa

Thuyêt minh Bào cao tài chinh
Cho Dam tài chinh kêt thûc ogày 31/12/2016

sa cuai Dam sa dâu Dam
STT Chi tiêu Gia tri co Gia tri coGia gôc DI! phông .

thê thu hôi Gia gÔC DI! phông thê thu hÔi-
Nç quâ han 12.970.042.655 -12.593.063.358 376.979.297 12.714.912.525 (12.714.912.525)

1 Nhà may Giây Bai Bâng( Anh Huân) 4.879.955.742 (4.879.955.742) 4.879.955.742 (4.879.955.742)
2 Nhà Bào tàng Hà nôi ( Anh Tuân) 443.010.800 (443.010.800) 443.010.800 (443.010.800)
3 Nhà Bâo tàng Hà nôi (Anh Dua) 1.844.808.540 (1.844.808.540) 1.844.808.540 ( 1.844.808.540)
4 Mai Xuân Tuân 4.273.333.677 (4.273.333.677) 4.273.333.677 (4.273.333.677)
5 Lê Buc D\l 498.202.194 (498.202.194) 498.202.194 (498.202.194)

Công ty Bê tông Xuân Mai - CT2 Ngô Thi
6 NMm 775.601.572 (775.601.572)
7 C.ty CP Him Lam CN Bâc Ninh 242.800.000 (121.400.000) 121.400.000
8 C.ty TNHH MTV XD và PT Nh~t Nam 332.061.432 (166.030.716) 166.030.716

CITy CPXDThuy 19i GTLam kinh Thanh
9 H6a 253.450.887 (177.415.621) 76.035.266
10 C.ty LILAMA 3 45.044.383 (31.531.068) 13.513.315
Il C.ty CP XL và thiêt bi BUll diên 157.375.000 (157.375.000)

TONGCONG 12.970.042.655 (12.593.063.358) 376.979.297 12.714.912.525 (12.714.912.525)
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CÔNGTYCOPHÀNXÂYDVNGSÔ5 Thuyêt minh Bâo cao tài chfnh
SÔ203 - Trân Phu - Bim S<Yn- Thanh Hoa Cho nam tài chlnh kêt thüc ngày 31/12/2016

PHl) Ll)C SÔ: 02
06. TANG GIÀM TM SÀN coDINH HUuHINH

DO'nvi tinh: VND

TT Chi tiêu
Nhà cüa, v~t kiên

May mée, thiêt hi
Phuong tiên vân tâi ,

Tài sân cÔdinh khàc Têng công tài sân cÔ
truc quànly dinh hfru hinh

1 Nguyên gia TSCD

1 SÔdâu nam 11.426.967.553 36.163.522.984 9.684.644.094 19.848.967.026 77.124.101.657
2 Tang trong nam

- Do phân 10~lÏlai

3 Giàm trong nam
- Do thanh ly, nhirçng ban

4 SÔcuÔi nam 11.426.967.553 36.163.522.984 9.684.644.094 19.848.967.026 77.124.101.657
II Hao môn TSCD

1 ' ::l 5.424.872.240 31.912.934.584 8.978.956.963 13.206.343.052 59.523.106.839SÔdau nam
2 Tang trong nam 270.876.671 1.350.274.927 341.966.392 2.015.969.842 3.979.087.832

- Do trich khâu hao TSCD 270.876.671 1.350.274.927 341.966.392 2.015.969.842 3.979.087.832
- Do phân loai lai

3 Giàm trong nam
- Do thanh Iy, nhirçng ban

4 SÔcuÔi nam 5.695.748.911 33.263.209.511 9.320.923.355 15.222.312.894 63.502.194.671
III Gia tri côn lai

1 SÔdAn nam 6.002.095.313 4.250.588.400 705.687.131 6.642.623.974 17.600.994.818
2 sa cuô! nam 5.731.218.642 2.900.313.473 363.720.739 4.626.654.132 13.621.906.986

Nguyên Giâ TSCD dii hit khau hao
nhung van con sû dung tçi ngày
31/12/2016 1.094.935.614 25.720.443.409 7.568.863.344 3.803.160.598 38.187.402.965
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Thuyêt minh Bào cao tài chinh
Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

13 VAYVÀN(}THUÊTÀICHiNH

CHiTIÊU

PHlJ Ll)C SÔ: 03

So cuôi nam
sa co khâ nang trâ

Phât sinh trong nam Sôdâu nam
Gia tri Tang Giàm Gia tri sa co khâ nang trâ

a VAYNGAN~
a.l Vay ngân han ngân hàng

Ngân hàng TMCP Dâu tu và
Phàt Triên Viêt Nam - CN Bim
San (BillY)

Ngân hàng TMCP Công tlnrong
Viêt Nam - CN Bim San

Ngân hàng TMCP Quân D9i -
CN Hoàng Quôc Viêt
Vay ngân han ca nhân
Ngân hàng TMCP Công thirong
Viêt Nam - CN Bim San

Ngân hàng TMCP Quân D9i -
CN Hoàng Quôc Viêt

a.2 NQ'dài han dên han trâ
Ngân hàng TMCP Dâu tu và
Phât Triên Viêt Nam - CN Bim
San (BillV)

b VAYDÀI~
Ngân hàng TMCP Dâu tu và
Phàt Triên Viêt Nam - CN Bim
Son (BillV)

146.935.575.522
146.935.575.522

120.746.651.627

o
3.320.000.000

10.841.477.774

12.027.446.121

157.863.506.436

157.863.506.436

146.935.575.522
146.935.575.522

54.003.869.113 179.220.218.019
54.003.869.113 179.220.218.019

272.151.924.428
272.151.924.428

234.158.274.941

20.533.575.518

15.636.518.969
1.100.000.000

723.555.000

o 68.669.670.248

272.151.924.428
272.151.924.428

234.158.274.941

20.533.575.518

15.636.518.969
1.100.000.000

723.555.000

120.746.651.627 21.324.945.218 134.736.568.532

o 68.669.670.248

68.669.670.248

68.669.670.248
Công 340.821.594.676304.799.081.958

o o 20.533.575.518

o
3.320.000.000 9.810.000.000

15.636.518.969
7.590.000.000

10.841.477.774 10.841.477.774

12.027.446.121 12.027.446.121

o o 723.555.000

157.863.506.436 89.193.836.188

157.863.506.436 89.193.836.188
304.799.081.958 143.197.705.301 179.220.218.019

31

340.821.594.676
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Thuyêt minh Bâo cao tài chinh

Cho nam tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2016

15 VÔN CHÙ S(J HÜU
a Bàng dai chiêu biên d9ng van chû sÔ'hûu

pm; LljC SÔ: 04

Von gop cûa chü SÔ'

hfru
Thâng du Vôn khâc cüa Chû
.t:. • ,

von cô phân sô hüu
Quy Dâu tu
Phât triên

LQi nhuân chua
hâ h.t:.·p an p 01

TÔng cêngChi tiêu

Nam trtrôc
sé du dàu nam

Tang vÔn trong nam
Lâi trong nam tnréc

Giàm vAn trong nam
Lô trong nâm tnrôc
Phân phôi lçi nhuân

SÔdu cuÔi nam

50.000.000.000 9.828.000.000 6.092.053.115 19.672.440.159 (16.818.170.409) 68.774.322.865

50.000.000.000 9.828.000.000 6.092.053.115 19.672.440.159

54.374.797.444 54.374.797.444
54.374.797.444 54.374.797.444

(71.192.967.853) 14.399.525.421

(71.192.967.853) 14.399.525.421
25.764.493.274 25.764.493.274

25.764.493.274 25.764.493.274
76.642.609.526 102.407.102.800
76.642.609.526 76.642.609.526

25.764.493.274
(122.071.084.105) (62.243.084.105)

Nâm nay
sé du dàu nam

Tang vôn trong nam
Lâi trong nam

Tang khàc trong nam

Giàm vÔn trong nam
Lô trong nâm

Giàm khâc trong nam
sé du cuÔi nam

50.000.000.000 9.828.000.000 6.092.053.115 19.672.440.159

6.092.053.115 19.672.440.159

6.092.053.115 19.672.440.159
50.000.000.000 9.828.000.000



CÔNGTYCOPHÂNXÂYDVNGSOS
S6 203 - Trân Phu - Bim San - Thanh H6a

Thuyêt minh Bao cao tài cllinh
Cho nam tài chinh kêt thüc n;ày 31/12/20]6

29 cAcGIAO DICH CÙA co DÔNG PIIVLVCSÔOS

Ngtriri Iiên quan S61trQ'llg
Dâng ky Kêt qua

Tên ca nhânrra Chue Miica trtr6'c giao Ngày bllt Ngày kêt SôltrQ'llgTT chüe giao djch vu/Quan h~ Tên Chue vI} phân Mua Ban Mua Ban Ngày hoàn
CPsau Ti l~sÔ"

dich dàu thûc thành hü'~e:iaodich
Công ty TNHH Bât
dông sân Media

1 Market 239.100 20.000 02/02/2016 - 02/02/2016 259.100 5,18%
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