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CÔNGTYCÔPHÂNXÂYDVNGSÔ5 BAo cAo TÀI cHiNH
Dia chi: S6 203, Trein Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa QuY 3 NAM 2015
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

Mâu sô BOl- DN
(TT200/2014)

BANG CÂN nÔI KÊ ToAN
T~i ngày 30 thang 09 nam 2015

Don vi tinh: VND
Mà Thuyêt

TÀISAN .l. minh 30/09/2015 01/01/2015so

A TÀISANNGAN~ 100 452,769,228,787 390,656,460,525
(100=110+120+130+140+150)

1 Tiên và cac khoân tUO'DgdUO'Dgtiên 110 2,039,419,470 4,845,436,053
Tiên 111 V.1 2,039,419,470 4,845,436,053

2 Cac khoàn nrong dirong tiên 112

II Cac khoân dâu tu tài chinh ngin han 120

ID Cac khoân phâi thu ngin hgn 130 141,167,664,117 121,073,414,296
1 Phài thu ngân han cùa khâch hàng 131 V.2. 135,393,945,504 107,521,911,906
2 Trâ tnréc cho nguèi ban ngàn han 132 1,317,876,219 9,838,926,154
6 PMi thu ngàn han khàc 136 V.3. 4,455,842,394 3,712,576,236
7 Dg phèng phài thu ngàn han khé dèi 137
8 Tài san thiêu chè xù ly 139

IV Hàng tan kho 140 308,467,099,232 264,519,413,220
1 Hàng tôn kho 141 V.4. 308,889,810,309 264,942,124,297

~
2 Dg phèng giàm gia hàng tôn kho 149 (422,711,077) (422,711,077)

; iV
V Tài san ngin han khâc 150 1,095,045,968 218,196,956 ~ÂN
1 Chi phi trâ tnréc ngân han 151 ·VNI
2 Thuê GTGT dirçc khâu trù 152 314,213,130 ) S
3 Thuê và cac khoàn khàc phâi thu Nhà mréc 153 V.5. 218,196,956 218,196,956 --ç\)
5 Tài san ngàn han khàc 155 V.6. 562,635,882 ~

B TÀISANDÀIH~ 200 118,256,011,356 253,615,310,905
(200=210+220+240+250+260)

1 Cac khoân phâi thu dài han 210 97,682,453,653 228,379,636,918
1 Phài thu dài han cùa khâch hàng 211 78,125,463,906 207,678,482,641
2 Trâ tnréc cho nguèi ban dài han 212 5,119,268,944 5,265,268,944
4 PMi thu dài han khàc 218 27,662,632,566 30,191,852,256
5 Dg phông phâi thu dài han khé dôi (*) 219 (13,224,911,763) (14,755,966,923)

0
II Tài san cÔdinh 220 18,777,743,222 22,738,285,291
1 Tài san c6 dinh hûu hinh 221 V.7. 18,777,743,222 22,738,285,291
- Nguyên giâ 222 86,718,791,754 89,394,943,583
- Gia tri hao môn luy ki 223 (67,941,048,532) (66,656,658,292)

VI Tài san dài han khâc 260 1,795,814,481 2,497,388,696
1. Chi phi trit truac dài hl;ln 261 V.8. 1,795,814,481 2,497,388,696

TÔNG CQNG TÀI sAN (270=100+200) 270 571,025,240,143 644,271,771,430
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CÔNG TY CO PHÂN XÂY DVNG SO 5
Dia chi: S6 203, Trân Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNH
QuY 3 NAM 2015

Mâu so BOl - DN
(TT200/2014)

BANG CÂN DÔI KÉ ToAN
T~i ngày 30 thang 09 nam 2015

(tiip theo)

Mà Thuyêt
NGUÔNVON ~ minhso

A Ne} pHAl TRA.(300=310+330) 300
1 NQ'nglin han 310

Phài trâ ngirèi ban ngân han 311 V.I0.
2 Nguèi mua trà tiên tnréc ngàn han 312
3 Thuê và cac khoàn phài nôp Nhà nuée 313 V.11.
4 PMi trâ ngirèi lao dông 314
5 Chi phi phài trâ ngàn han 315 V.12.
9 PMi trà ngân han khàc 319 V.13.
10 Vay và nç thuê tài chinh ngân han 320 V.9
Il D1,lphèng phâi trà ngân han 321
12 Quy khen thirông, phûc IQ'i 322

II NQ'dài han 330
1 Phài trà nguèi ban dài han 331
2 Nguèi mua trà tiên tnréc dài han 332
6 Doanh thu chua thuc hiên dài han 336 V.14.
7 PMi trà dài han khâc 337
8 Vay và nç thuê tài chinh dài han 338 V.9

B VON CRÛ soaüu (400=410+430) 400
1 VÔnchu sô hüu 410 V.15.
1 Vôn gap cùa chu sa hûu 411
2 Thàng du vôn cÔphân 412
3 Quyên chon chuyên dÔitrâi phiêu 413
4 V6n khâc cùa chù sa hüu 414
8 Quy dâu tu phât triên 418
Il LQ'inhuân sau thuê chua phân phôi 421
12 Nguôn vôn dâu tu xây dung ca bàn 422

TONG C(>NGNGU6N VON (440=300+400) 440

NguOi I~p Kê toan tnrÔ'ng

Trin Th! Kim Oanh Mai Van SO"n

3

30/09/2015 0110112015

552,284,450,458 575,497,448,565
414,664,419,805 391,341,214,045
71,248,945,941 40,196,641,619
23,238,553,707 10,272,112,365
15,580,014,378 17,814,726,642
5,115,260,400 5,443,549,400
3,403,003,008 10,430,582,227
16,677,321,135 13,599,930,040

277,476,926,449 291,532,176,965

1,924,394,787 2,051,494,787

137,620,030,653 184,156,234,520
42,880,594,075 82,904,383,573
Il,390,086,906 11,381,088,189

909,090,909 909,090,909
13,482,033,515 19,713,446,601
68,958,225,248 69,248,225,248

18,740,789,685 68,774,322,865
18,740,789,685 68,774,322,865
50,000,000,000 50,000,000,000
9,828,000,000 9,828,000,000

6,092,053,115 6,092,053,115
19,672,440,159 19,672,440,159

(66,851,703,589) (16,818,170,409)

571,025,240,143 644,271,771,430



CÔNG TY co PHÀN XÂy DVNG SO 5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thj xâ Bim San, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHiNH
QuY 3 NAM 2015

BAo cAo KÊT QuA HO~ T DONG KINH DOANH
QuY 3 NAM 2015

Mâu sô B 02 - DN

Ma 1- Quy3 Luy kê tir dâu nam dên cuôi kY nàyTT Chi tiêu Thuyet
1- minhso Nam nay Nam truéc Nam nay Nam truôc

1 Doanh thu ban hàng và cung câp dich vu 01 V1.16, 41,361,974,742 41,546,643,716 114,184,733,595 156,117,809,034
2 Cac khoàn giàm trù doanh thu 02 -
3 Doanh thu thuân ban hàng và cung câp djch vu (10=01-02 10 VI.17. 41,361,974,742 41,546,643,716 114,184,733,595 156,117,809,034
4 Gia van hàng ban 11 VI.l8. 40,291,674,120 37,904,939,086 130,341,582,083 134,261,948,674
5 LQ'i nhuân g{ip vê ban hàng và cung câp djch vu 20 1,070,300,622 3,641,704,630 (16,156,848,488) 21,855,860,360

(20=10-11)
6 Doanh thu hoat dông tài chinh 21 VI.l9, 6,755,187 8,032,169 22,316,194 52,887,366
7 Chi phi tài chinh 22 VL20, 8,703,861,090 6,093,532,971 29,811,188,171 21,255,109,859

Trong âo: Chi phi lai vay 23 8,703,861,090 6,093,532,971 29,811,188,171 21,255,109,859
8 Chi phi ban hàng 24 - - - -
9 Chi phi quàn 1)'doanh nghiêp 25 VI.21. 805,809,878 1,976,653,474 5,625,106,341 7,480,437,935
10 Lçi nhuân thuân tü hoat dQng kinh doanh 30 (8,432,615,159) (4,420,449,646) (51,570,826,806) (6,826,800,068)

{30-20+(21-22)-(24+25)}
Il Thu nhâp khàc 31 VL22, 1,389,095,091 20,000,000 1,537,293,626 773,202,291
12 Chi phi khac 32 - 76,226,000 - 90,672,300
13 Lgi nhuân khac (40=31-32) 40 1,389,095,091 (56,226,000) 1,537,293,626 682,529,991
14 LÔ /TÔng IQ'inhuân kê toân trurrc thuê (50=30+40) 50 (7,043,520,068) (4,476,675,646) (50,033,533,180) (6,144,270,077)
15 Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành 51 VI,23, - - -
17 Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hoân lai 52
16 LQ'i nhuân sau thuê thu nhâp doanh nghiêp (60=50-51-52) 60 (7,043,520,068) (4,476,675,646) (50,033,533,180) (6,144,270,077)
18 Lili co ban trên cÔ phiêu 70 VI.24. (1,409) (895) (10,007) (1,229)

Don vi tinh: VND

NgtrOi I~p Kê toân truông

Trân Th! Kim Oanh Mai Van Son



CÔNG TY co PHÂN XÂy DUNG 8Ô 5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim San, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNH
Mâu sÔB 03 - DN
QUY 3 NAM 2015

BAo cAo LUV CHUYEN TIEN T1J:
(Theo phuang phtip giân tiêp}

Chi tiêu
I. Liru chuyên tiên tir hoat d9ng kinh doanh
1. L(1inhuân truôc tltuJ
2. Di;u chinh cho clic khoân

- Khâu hao tài san cÔdinh và BDSDT
- Cac khoàn du phông
- Lai, 16 chênh lêch cy gia hÔi doâi do dânh gia lai cac khoân
mue tiên tê co gôc ngoai tê

- Lai, 16 tir hoat dong dâu tu
- Chi phi lai vay
- Cac khoàn diêu chinh khâc

3. L(J'inhuân tir hoçt il9ng kinb doanh truôc thay ilài win
luu il9ng

- Tang, giàm cac khoân phài thu
- Tang, giàm hàng tôn kho
- Tang, giàm cac khoàn phài trà (không kê lai vay phài

trà, thuê thu nhâp doanh nghiêp phài nôp)
- Tang, giàm chi phi trâ tnréc
- Tang giàm chïrng khoàn kinh doanh
- Tiên lai vay da trâ
- Thuê thu nhâp doanh nghiêp da nôp
- Tiên thu khâc tù hoc;ttdong kinh doanh
- Tiên chi khac ru hoc;ttdong kinh doanh
Llru cltuyin ti;n tltuàn tir lto(1til9ng kinlt doanlt

II. Luu chuyên tiên tir ho~t d9ng dâu tu
1. Tiên chi dê mua sâm, xây dl,lllg TSCD và TSDH khac
2. Tiên thu ru thanh Iy, nhllO'ng ban TSCD và TSDH khac
7. Tiên thu lai cho vay, cl, tuc và IO'inhu~n dllO'cchia

Llru cltuyin ti;n tltuàn tir ItO(1til9ng ilàu tir
III Luu chuyên tiên tir ho~t d9ng tài chinh
3. Tiên thu tù di vay
4. Tiên tra nO' gÔcvay
6. cl, tuc, IO'inhu~n da tra cho chù sÔ'huu

Llru cltuyin tiJn tltuàn tir ItO(1til9ng tài cltinlt
Luu chuyên tiên thuân trong ky (50=20+30+40)
Tiên và tUO'l1gduO'ng tiên dâu kY
Tiên và tUO'l1gdUO'l1gtiên cuÔi kY (50+60+61)

NguOi I~p

Trân Th! Kim Oanh

Ma Tir 0110112015 dên
sÔ TM 30/09/2015

01 (50,033,533,180)

02
03

3,960,542,069
(1,531,055,160)

04
05
06
07
08

(1,559,609,820)
29,811,188,171

(19,352,467,920)

09
10
Il

111,257,139,592
(43,947,686,012)
(8,740,647,591)

12
13
14
15
16
17
20

701,574,215

(29,811,188,171)

(127,100,000)
9,979,624,113

21
22
27
30

1,537,293,626
22,316,194

1,559,609,820

33 158,361,520,664
34 (172,706,771,180)
36
40 (14,345,250,516)
50 (2,806,016,583)
60 4,845,436,053
70 V.l

Dan vi tinh: VND
Tir 01/0112014 dên

30/09/2014

(6,144,270,077)

4,914,533,067
(299,393,571 )

(791,643,357)
21,255,109,859

18,934,335,921
~

41,143,377,800
~

0(44,279,115,228)
(19,299,670,466) Ô

"V
482,128,740 S

<,
C1J

(21,255,109,859)
.....

(67,736,461)
45,440,000

(2,260,974,896)
(26,557,324,449)

(205,454,545)
753,202,291
52,887,366

600,635,112

150,140,197,439
(120,383,040,009)

(5,000,000,000)
24,757,157,430
(1,199,531,907)

Kê toan tnrÔ'llg

5 Mai Van. 80'11



CÔNG TY co PHÂN XÂy DVNG SO 5
Dja chi: SÔ203, Trân PhU, Thj xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI cHÎNH
QuY 3 NAM 2015

M§u sô B09 - DN
TT200/2014

BAN THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
ky hoat dQng tir 0110112015 dên 30/09/2015

(tiip theo)
1. D~c diêm hoat dQng cûa doanh nghiêp
1. Hinh thïrc sô hüu vÔn

Công ty CÔ phân Xây dung sÔ 5, tên giao dich là THE VIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY -
NO 5 (VINACONEX No 5 - JSC), goi tât là "Công ty", tiên thân là Công ty Xây dung sô 5 dirçc thành lâp theo quyêt
dinh sÔ 1500-BXD ngày 29/09/1973 trên ca sô sât nhâp Công ty Kiên truc Ninh Binh và Công ty Kiên truc Nam Hà
thành Công ty Xây dung sÔ 5; sau d6 duce thành lâp lai theo Quyêt dinh sô 047A1BXD-TCLD ngày 12/02/1993 cùa
BQ tnrông BQXây dung. Tir ngày 04/10/2004 Công ty Xây dung s6 5 duoc chuyên thành Công ty CÔ phân Xây dung
s6 5 theo Quyêt dinh s6 1552/QD-BXD ngày 04/10/2004 cùa BQ tnrông BQXây dung. Công ty CÔ phân Xây dtrng s6
5 hoat dông theo Giây chïrng nhân dàng ky kinh doanh công ty cÔ phân s6 2603000225 ngày 05/11/2004 do Sô' Kê
hoach và Dâu tu Tinh Thanh Hoa câp,

Giây chïrng nhân dâng kY kinh doanh thay dôi lân thïr nhât ngày 05 thang Il nam 2004.
Giây chïrng nhân dang kY kinh doanh thay dÔi lân thu hai ngày 12 thang 04 nam 2007.
Giây chung nh~n dang ky kinh doanh thay dÔi lân thu ba ngày 18 thang 07 nam 2007.
Giây chtmg nh~n dang kY kinh doanh thay dÔi lân thu tu ngày 18 thâng 10 nam 2007.
Giây chung nMn dang ky kinh doanh thay dÔi lân thu nam ngày 06 thang 05 nam 2009.
Giây ch(rng nh~n dang kY kinh doanh thay dÔi lân thu sau ngày 28 thâng 04 nam 2010.'
Giây chtmg nMn dang kY kinh doanh thay dÔi lân thu bày ngày 20 thang 7 nam 2010.
Giây chtmg nh~n dang kY kinh doanh thay dÔi lân thu tam ngày 16 thâng 02 nam 20 Il.
V6n diêu l~ theo Giây chtmg nh~n diing kY kinh doanh là 50.000.000.000 dÔng (Nam muai fi d6ng)
CÔphiêu cùa Công ty da duQ'c niêm yêt t~i Sà giao djch ch(rng khoan Hà NQi vai ma chtmg khoan là VC5.

1-

2. Linh V,!C kinh doanh

Công ty ho~t dQng trong Iî'nh V\!,Cxây lâp

3. Ngành nghê kinh doanh

Xây d\!,ngcac công trinh dân dl,mg và thuy lQ'i;xây dl,IDgcac công trinh cang thuy và càng hàng không; Xây lâp duàng
dây và tr~m biên ap; Xây d\!,ng công trinh ky thu~t h~ tâng khu công nghi~p và dân cu; Xây d\!,ngdu duàng; Gia công
lâp d~t ca khi cho xây dl,IDg;Trang tri nQi, ngo~i thât công trinh;

Dâu tu và kinh doanh nhà à, khu dô thj;

Dâu tu khai thâc và kinh doanh nuac s~ch;

Khai thac, sàn xuât và kinh doanh v~t li~u xây d\!,ng;

Kinh doanh v~n tài duàng bQvà thiêt bj xây d\!,ng;

Kinh doanh djch Vl,llao dQng và thuong m~i;

Sira chua, bào tri: Thiêt bj ca, di~n, nuac, và cac công trinh công nghi~p và dân dl,lng;

Sàn xuât, kinh doanh san phâm gÔ công nghi~p cho xây dl,l'ngvà gia dl,lng;

chê biên gÔvà lâm sàn cho xây d\!,ng;

Kinh doanh, xuât nh~p khâu thiêt bj và san phâm xây dl,IDg./.

Dja chi: S6 203, Trân Phu, Thj xa Bim Son, Tinh Thanh Hoa
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CÔNG TY CÔ PHÀN XÂy DVNG SÔ 5
Dia chi: SÔ203, Trân PhU,Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNH
QuY 3 NAM 2015

Mâu so B09 - DN
TT200/2014

BANTHUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
kY hoat dQng tir 01/01/2015 dên 30/09/2015

(tiip theo)
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

Công ty co 01 van phèng dai diên tai Hà NQi,dia chi: Tâng 2 Tèa nhà Vimeco -lô E9 dirèng Pham Hùng, Trung Hoa,
Câu Giây, Hà NQi.

4.
Chu kY san xuât kinh doanh thông thtrÔ'ng

Tir ngày 01/01 dên ngày 31/12

II. Ky kê toân, don vi tiên t~ sil dung trong kê toàn
1. Ky kê toân

Ky kê toân nâm cùa Công ty bât dâu tir ngày 01/01 và kêt thûc vào ngày 31/12 hàng nam.

2. Don vi tiên t~ sil dung trong kê toân

Don vi tiên tê sù dung trong kê toân là dông Viêt Nam ("VND"), hach toân theo phirong phàp gia gôc, phù hop véi
cac quy dinh cùa Luât kê toân sÔ03/2003/QHll ngày 17/06/2003 và Chuân mue kê toân Viêt Nam sô 01 - Chuân
mue chung.

,
)

m. Chuân mue và chê dQkê toân âp dung
1. chê dQkê toâu âp dung

Công ty âp dung chê dô kê toan doanh nghi~p ban hành theo Thông tu 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa BQ
Tài chinh

2. Tuyên ha vê vi~c tuân thii Chuân ml}'ckê toan và chê dQkê toan

Bao cao tài chinh cùa Công ty dugc l~p và trinh bày phù hqp vÛ'icac Chuân m\fc kê toan Vi~t Nam và chê dQkê toan
Vi~tNam hi~nhành.

3. Hinh thuc kê toan ap dyng

Công ty ap d\lng hinh thûc ghi s6 trên may vi tinh, su d\lng phân mêm kê toan ANA 4.0. Dên thài diêm khoa s6 l~p
Bao cao tài chinh Công ty da in dây dù Bao cao tài chinh, s6 kê toan t6ng hqp và s6 kê toan chi tiêt.

IV. Cac chinh sach kê toan ap dyng
1. Nguyên tic ghi nh~n cac khoan tiên và cac khoan ttrong dtrong tiên

Tiên là chi tiêu t6ng hqp phàn anh toàn bQsÔtiên hi~n co cùa doanh nghi~p tl;lithài diêm bao cao, gÔmtiên m~t tl;li
quy cùa doanh nghi~pvà tiên gui ngân hàng không kY hl;lndugc ghi nh~n và l~p bao cao theo dÔngVi~tNam (VND),
phù hqp vÛ'iquy dinh tl;liLu~t kê toan sÔ03/2003/QHll ngày 17/06/2003.

Phtrong phap chuyên dÔicac dÔng tiên khac ra dÔng tiên sil dyng trong kê toan

Cac khoàn tiên co gÔcngol;lit~ dugc quy d6i theo cy gia hÔidoai giao dich th\fc tê.

7



CÔNG TY CO PHÀN XÂy DVNG SÔ 5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI cHiNH
QUY 3 NAM 2015

Miu sa B09 - DN
TT200/2014

BAN THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
ky hoat dqng tir 01/01/2015 dên 30/09/2015

(tiip theo)

2. Nguyên tic ghi nhân hàng tÔn kho

- Nguyên tlic ghi nh{in hàng tJn kho: Hàng tôn kho duce tinh theo gia gôc.

Giâ g6c hàng t6n kho bao g6m: Chi phi mua, chi phi chê biên và cac chi phi liên quan truc tiêp khâc phât sinh dé co
diroc hàng tôn kho à dia diêm và trang thâi hiên tai.

- Phuong phâp tinh gia tri hàng tJn kho cuai kj: Phuong phâp gia dich danh.

- Phuang phap hçch toân hàng tJn kho :Phirong phâp kê khai thirèng xuyên.

3. Nguyên tic ghi nhân và khâu hao TSCD
3.1 Nguyên tic ghi nhân phuong phâp khâu hao TSCD hûu hinh

Tài sàn cÔ dinh hüu hinh diroc ghi nhân theo nguyên gia, dirçc phàn ânh trên Bâng cân dôi kê toàn theo cac chi tiêu
nguyên gia, hao môn luy kê và gia tri con lai.

Viêc ghi nhân Tài sàn c6 dinh hüu hinh và Khâu hao tài sân c6 dinh th \TChiên theo Chuân mire kê toan Viêt Nam s6
03 - Tài sàn c6 dinh hüu hinh, Thông tu 200/20 14/TT-BTC ngày 22/12/2014 cùa BQ tnrông BQ Tài chinh và Thông tu
sô 45/20 13/TT-BTC ngày 25/04/2013 cùa BQ truàng BQ Tài chinh vê ban hành chê dQ quàn ly, sir d\lllg và trich khâu
hao tài sàn c6 dinh.

Nguyên gia tài sàn c6 dinh hfru hinh mua sâm bao gÔm gia mua (trir cac khoàn chiêt khâu thuong m~i ho~c giàm gia),
cac khoàn thuê và cac chi phi liên quan tr\Tctiêp dên vi~c dua tài sàn vào tr~ng thai sân sàng sir dl,lllg.

~
."

Cac chi phi phat sinh sau ghi nh~n ban dâu TSCD hfru hinh duQ'c ghi tang nguyên gia cùa tài sàn khi cac chi phi này
châc chân làm tang IQ'iich kinh tê trong tuong lai. Cac chi phi phat sinh không thoà man duQ'c diêu ki~n trên duQ'c
Công ty ghi nh~n vào chi phi sàn xuât kinh doanh trong Icy.

Công ty ap dl,lllgphuong phap khâu hao duèmg thâng d6i vai tài sàn c6 dinh hfru hinh. Kê toan TSCD hfru hinh duQ'c
phân lo~i theo nhom tài sàn co cùng tinh chât và ml,lc dich sir dl,lng trong ho~t dQng sàn xuât kinh doanh cùa Công ty
gÔm:

Loai tài sàn ca dinh Thôi gian khâu hao

Nhà cira v~t kiên truc
May moc, thiêt bi
Phuong ti~n v~n tài, thiêt bi truyên din
Thiêt bi, dl,lngCl,lquàn ly

4. Nguyên tic ghi nh~n và van hoa cac khoàn chi phi di vay
4.1 Nguyên tic ghi nh~n chi phi di vay

25-50
08-12
06-10
03-08

Cac khoàn vay ngân h~n và dài h~n cùa Công ty duQ'c ghi nh~n theo hqp dÔng, khê uac vay, phiêu thu, phiêu chi và
chtmg tir ngân hàng.

8
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CÔNGTYCÔPHÂNXÂYDVNGSÔ5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoi
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNH
QuY 3 NAM2015

Mâu sô B09 - DN
TT200/2014

BAN THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHINH
kjr hoat dQng tir 0110112015dên 30/09/2015

(tiip theo )
Chi phi di vay duce ghi nhân vào chi phi hoat dong tài chinh. Riêng chi phi di vay liên quan tnrc tiêp dên viêc dâu tu
xây dung hoàc san xuât tài san dô dang duce tinh vào giâ tri cùa tài san do (dirçc vôn hoa) khi co du diêu kiên quy
dinh trong Chuân mire kê toân Viêt Nam sô 16 - Chi phi di vay.

5. Nguyên tic ghi nhân và vÔnhoa cac khoân chi phi trâ trirôc

Chi phi trâ tnréc duce vôn hoâ dê phân bÔdân vào chi phi san xuât, kinh doanh trong ky sau bao gôrn câc loai chi phi:
chi phi mua câc công cu xây dung, phu tùng thay thê, công cu van phèng, dôi chè phân bô.

6. Nguyên tic ghi nhân chi phi phâi trâ

Chi phi phâi trà cùa Công ty bao gôm khoàn trich tnréc chi phi công trinh, thire tê chira chi nhimg diroc trée tinh dê
ghi nhân vào chi phi trong ky, dira trên du toân chi phi. .~

"
7. Nguyên tic ghi nhân vÔnchu sô hûu -(

.~

1VÔn dâu tu cua chu sà huu cua Công ty duQ'c ghi nh~n theo sÔvÔn th\fc gop cua chU sà huu.

Th~ng du vÔn cÔ phân duQ'c ghi nh~n theo sÔchênh I~ch lan hon giua gii th\fc tê phit hành và m~nh gii cÔphiêu khi
phit hành cÔphiêu.

VÔn khic cua chu sà huu là vÔn bÔ sung tù cic quy, ru lQ'inhu~n sau thuê cua ho~t dong kinh doanh.

LQ'inhu~n sau thuê chua phân phÔi là sÔ lai ru ho~t dong cua doanh nghi~p sau khi trù chi phi thuê TNDN cua nam
nay và t~m trich cic quy dâu tu phit triên, quy d\f phàng tài chinh, quy khen thuàng, phUc lQ'i.

8. Nguyên tic và phuong phap ghi nh~n doanh thu

Doanh thu cua Công ty bao gÔm doanh thu ho~t dong xây lâp cic công trinh xây d\fDg, dQn v~ sinh công nghi~p, v~n
chuyên v~t li~u xây d\ffig và doanh thu tù tiên lai tiên gùi, cÔtUc nh~n duQ'c ru khoan dâu tu công ty con

Mot sÔhqp dÔng xây d\fng cua Công ty quy dinh nhà thâu duQ'c thanh toin theo gii tri khÔi luqng, doanh thu xây lâp
duQ'cxic dinh theo gii tri khÔi luqng th\fc hi~n, duQ'ckhich hàng xic nMn bâng nghi~m thu, quyêt toin, da phit hành
hoa don gii tri gia tang, phù hqp vai quy dinh t~i Chuân m\fc sÔ 15 - " Hqp dÔng xây d\fDg".

Mot sÔ hqp dÔng xây d\fDg khic cua Công ty quy dinh nhà thâu duQ'c thanh toin theo tiên do kê ho~ch, khi kêt qua
th\fC hi~n hqp dÔng xây d\fDg duQ'c uac tinh mot cich ding tin c~y, doanh thu ho~t dong xây lâp duQ'c ghi nh~n tuong
(mg vai phân công vi~c da hoàn thành do nhà thâu tl,l xic dinh vào ngày I~p Bio cio tài chinh, phù hqp vai quy dinh
t~i Chuân m\fc sÔ 15 - " Hqp dÔng xây d\fng".

Doanh thu dich V\l v~ sinh công nghi~p, v~n chuyên duQ'c xic dinh theo gii tri khÔi luqng hoàn thành, duQ'c khich
hàng xac nMn bâng nghi~m thu, phit hành hoi don và duQ'c khich hàng châp nh~n thanh toin, phù hqp vai 5 diêu
ki~n ghi nMn doanh thu quy dinh t~i Chuân m\fc sÔ 14 - "Doanh thu và thu nh~p khic".
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CÔNG TY CÔ PHÀN XÂy DUNG SÔ 5. .
Dia chi: sb 203, Trân Phu, Thi xâ Bim San, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNH
QuY 3 NAM 2015

Mâu so B09 - DN
TT200/2014

BAN THUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
kY hogt dqng tir 0110112015 dên 30/09/2015

(tiip theo)
Doanh thu tir tiên lai tiên gui diroc ghi nhân trên Co' s6 thèi gian và lai suât thuc tê tùng ~, phù h?'P véi 2 diêu kiên
ghi nhân doanh thu phât sinh tir tiên lai, và chênh lêch ti gia phù hop cac quy dinh tai Chuân mire sô 14 - " Doanh thu
và thu nhâp khàc",

Cac khoàn nhân tnréc cùa khâch hàng không dirçc ghi nhân là doanh thu trong ky,

9. Nguyên tic và phirong phâp ghi nhân chi phi tài chinh

Chi phi tài chinh diroc ghi nhân trong Bâo cao kêt quà hoat dông kinh doanh là tông chi phi lai vay và chi phi tài
chinh khâc phàt sinh trong ky, không bù tnr véi doanh thu hoat dông tài chinh.

Cac khoân lai vay Ngân hàng cân cu trên khê trée vay và tinh lai vay phâi trâ trên Co' sô Bâng tinh lai vay mà Ngân
hàng gui tai.

10. Nguyên tic và phuong phâp ghi nhân chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành

Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành duce xâc dinh trên Co' sô thu nhâp chiu thuê và thuê suât thuê Thu nhâp
doanh nghiêp trong nam hiên hành.

11. Cac nguyên tic và phuong phâp kê toân khâc
11.1 Nguyên tic ghi nhân cac khoan phai thu, phai tra

\

Nguyên tâc xac dinh khoàn phài thu khach hàng d\fa theo Hqp dÔng và ghi nMn theo Hoa dan ban hàng xuât cho
khach hàng.

Khoàn trà truac cho nguài ban duQ'c h~ch toan can cu vào phiêu chi, chtrng tir ngân hàng và Hqp dÔng kinh tê.

Nguyên tâc xac dinh khoàn pMi trà nguài ban dl,Tatheo HQ'p dÔng, phiêu nh~p kho và ghi nh~n theo Hoa dan ban
hàng cùa bên ban.

Khoàn nguài mua trà truac duQ'c ghi nh~n can cu vào hqp dÔng, phiêu thu, chung tir ngân hàng.

Nguyên tâc trich l~p dl,TphOng cac khoàn phài thu kho dûi d\fa theo thài h~n thanh toan ghi trên hqp dÔng kinh tê, khê
uac vay nQ'hoi;iccam kêt nQ'khac.

11.2 Nguyên tic ghi nh~n cac khoan vay ngin h,n, dài h,n

Cac khoàn vay ngân h~n, dài h~n duQ'c ghi nh~n trên Co' s6 cac phiêu thu, chtrng tir ngân hàng, cac khê uac vay và cac
hqp dÔng vay. Cac khoàn vay co thài h~n tir 1 nam tài chinh tr6 xuÔng duQ'c Công ty ghi nh~n là vay ngân h~n. Cac
khoàn vay co thài h~n trên 1 nam tài chinh duQ'c Công ty ghi nMn là vay dài h~n.

11.3 Cac nghia VI} vê thuê
Tltui Gia tri gia tang (GTGT)

Công ty ap d\lng vi~c kê khai, tinh thuê Gia tri gia tang ("GTGT") theo huang dân cùa lu~t thuê hi~n hành .

Thui thu nh~p doanh nghifp

Công ty ap d\lng muc thuê suât thuê thu nh~p doanh nghi~p ("TNDN") là 22% trên lQ'inhu~n chiu thuê
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CÔNG TY co PHÂN XÂy DVNG SO 5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHiNH
QuY 3 NAM 2015

Mâu sô B09 - DN
TT200/2014

BAN THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
ky hoat dQng tir 0110112015 dên 30/09/2015

(tilp theo)
Thul khâc

Cac loai thuê, phi khàc doanh nghiêp thire hiên kê khai và nôp cho co quan thuê dia phirong theo dung quy dinh hiên
hành cùa Nhà mréc.

11.4 Nguyên tâc ghi nhân gia vÔn hàng ban

Gia vôn cùa hoat dông xây lâp dirçc ghi nhân trên co sô chi phi thire tê phât sinh cùa tùng công trinh. Tuy nhiên dê
dâm bào hiêu quà kinh doanh công ty thire hiên viêc kY kêt hop dông giao khoân công trinh cho cac dôi thi công vôi
mire giao khoân ruy thuôc vào tùng công trinh.

Gia vôn cac dich V\) khâc dirçc ghi nhân theo chi phi thire tê phât sinh dê hoàn thành dich V\), phù hop véi doanh thu
ghi nhân trong ky,

v. Thông tin bAsung cho cac khoân mue trinh bày trong Bàng cân dÔi kê toân

1. Tiên

nè« mijt
ttè« gui ngân hàng
Ngân hàng TM CP Dâu tu & Phât triên Vi~t Nam CN Bim Son
Ngân hàng TM CP Công thirong Viêt Nam Chi nhanh Bim Son
Ngân hàng TM CP Quân dç,i Chi nhanh Hoàng QuÔc Vi~t
Ngân hàng TM CP An Binh - Chi nhanh Hà Nç,i
Ngân hàng TM CP Sài Gon - Hà Nç,i (SHB) - CN Thang Long
TAng cQng

2. PMi thu cua khach hàng

a Phài thu khàch hàng ngân h~n
- PMi thu khach hàng là cac bên liên quan (Thuyêt minh cac bên LQ)
- PMi thu khach hàng là cac bên không Iiên quan

b Phâi thu khach hàng dài h~n
- PMi thu khâch hàng là cac bên liên quan (Thuyêt minh cac bên LQ)
- PMi thu khach hàng là cac bên không liên quan

c Ty I~
- Phâi thu khach hàng chiêm >10% nQ'pMi thu

- PMi thu khach hàng chiêm <10% nQ'phài thu

TAng cQng

3. Phâi thu khac 30/0912015
VND -------

30/09/2015 01/0112015
~VND VND
~
.~

118,431,911 1,452,761,336 ,
1,920,987,559 3,392,674,717 \~

1,229,758 3,209,284,166
554,521 104,334

31,357,638 182,261,682
1,028,685 1,024,535

1,886,816,957 °2,039,419,470 4,845,436,053

30/09/2015 0110112015
VND VND

135,393,945,504 107,521,911 ,906
98,777,563,215 94,199,990,290
36,616,382,289 13,321,921,616
78,125,463,906 207,678,482,641
4,498,979,673 64,704,946,243

73,626,484,233 142,973,536,398
213,519,409,410 315,200,394,547

79,785,510,291 158,950,920,228

133,733,899,119 156,249,474,319

213,519,409,410 315,200,394,547

01101/2015
VND

11
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CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy Dl)'NG SÔ 5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim Sem, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI cHÎNH
QU'Y 3 NAM 2015

Ngdnh!ln
Ûng tnréc cho cac dôi xây
dung, nha cung câp

h Dài hçn
Ûng tnréc cho cac dôi xây
dung, nha cung câp

a

TÔngcêng

4. Hàng tÔnkho

Nguyên liêu, vât liêu
Chi phi san xuât kinh doanh
do dang
Công cv, dung cv

Cêng gia gÔchàng tÔn kho

Miu sô B09 - DN
TT200/2014

BAN THUYÊT MINH BAo cAo TÀI cHiNH
ky hoat dQng tir 0110112015dên 30/09/2015

(tiip theo)
Gia tri

4,455,842,394
DU'nhôna Gia tri

3,712,576,236
DU'nhôna

4,455,842,394 3,712,576,236
27,662,632,566 30,191,852,256

27,662,632,566 30,191,852,256

32,118,474,960 33,904,428,492

30/09/2015 01101/2015
VND VND VND VND

Gia tri DU'nhôna Gia tri DU'nhôna
833,945,698 4,985,031,044

307,208,413,177
847,451,434

-422,711,077 259,101,714,956 -422,711,077 .
...

855,378,297 (

'Î!
264,942,124,297 (422,711,077)

\
f,

30/09/2015 0110112015 ~
VND VND

218,196,956 218,196,956

218,196,956 218,196,956

30/09/2015 0110112015
VND VND

429,789,282 0
132,846,600 0

132,846,600 0

308,889,810,309 (422,711,077) ==:::::::::==============================
5. Thuê và cac khoân phâi thu Nhà nuée

Thuê thu nhâp doanh nghiêp

Cêng

6. Tài san nglin han khâc

Tam üng
Ky quy nglin han

Ngân hàng TM CP Công thirong Viêt Nam Chi nhânh Bim Sem
Ngân hàng TM CP Dâu tu & PMt triên Vi~t Nam CN Bim Sem

Cêng 562,635,882
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CÔNGTYCÔPHÂNXÂYDÇNGSÔ5

Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim San, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

DAo cAo TÀI CHINH
Qui3NAM 2015

7. Tang, giâm tài sân cÔdinh hüu hinh

Chi tiêu

BANTHUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
kY hoat dQng tir 0110112015 dên 30/09/2015

(tiip theo)

Nhà cira, vât kiên
truc May mée, thiêt hi Phuong tiên vân tâi

Nguyên gia
SÔdu ngày 0110112015
Mua trong nam
Dâu tu XDCB hoàn thành
Tang khàc
Chuyên sang BDS dâu tu
Thanh ly, nhirong ban
Giàm khâc

SÔdu ngày 30/06/2015

Gia tri hao mon luy kê
SÔdu ngày 01101/2015

Khâu hao trong nam
Tang khac
Chuyên sang BDS dâu tu
Thanh ly, nhuçng ban
Giàm khâc

SÔdu ngày 30/06/2015

Gia tri con I~i
SÔdu ngày 0110112015
SÔdu ngày 30/06/2015

11,426,967,553 41,941,909,045 13,500,948,130

11,426,967,553 41,941,909,045 13,500,948,130

5,153,995,569
203,157,504

35,415,644,110
1,875,824,002

12,241,374,070
349,848,578

5,357,153,073 37,291,468,112 12,591,222,648

6,272,971,984
6,069,814,480

6,526,264,935
4,650,440,933

1,259,574,060
909,725,482

13
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Miu sÔD09 - DN TT200/2014

Tài sân cô dinh
khac

22,525,118,855

(2,676,151,829)

19,848,967,026

13,845,644,543
1,531,711,985

(2,676,151,829)

12,701,204,699

8,679,474,312
7,147,762,327

Dan vi tinh: VND

CQng

89,394,943,583

(2,676,151,829)

86,718,791,754

66,656,658,292
3,960,542,069

(2,676,151,829)

67,941,048,532

22,738,285,291
18,777,743,222



CÔNG TY CO PHÂN XÂy DVNG SÔ 5
Dia chi: SÔ203, Trân PhU, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀICHÎNH
QuY 3 NAM 2015

BAN THUYÊT MINH BAD cAo TÀI CHiNH
ky hoat dQng tir 0110112015 dên 30/09/2015

(tiip theo)

8. Chi phi trâ truéc 30/09/2015
VND

Mâu so B09 - DN
TT200/2014

01/0112015
VND

a Ngân han
Công cv, dung cv chè phân hl,

b Dài han

TÔng cêng

1,795,814,481 2,497,388,696

1,795,814,481
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CÔNGTYCOPHÂNXÂYDVNGSÔ5

Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim San, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHiNH
QUY3NAM 2015

9 Vay và nI}'thuê tài chinh

STT Ni)i dung

Gia tri SÔco khâ nang trâ nI}'
277,476,926,449 276,892,303,749 172,416,771,180

Gia tri SÔco khâ nang trâ nI}'
291,532,176,965 291,532,176,965

a Vay ngân han

a.1 Vay ngân han

Ngân hàng TM CP Dâu tu &
Phlit triên Vi~t Nam CN Bim
San

Ngân hàng TM CP Công
thuong Viêt Nam Chi nhanh
Bim Sem

Ngân hàng TM CP Quân dôi
Chi nhanh Hoàng Quôc Viêt

a.2 NI}'dài han dên han trâ

Ngân hàng TM CP Dâu tu &
PMt triên Vi~t Nam CN Bim
San

b Vay dài han

Ngân hàng TM CP Dâu tu &
PMt triên Vi~t Nam CN Bim
Sem

TÔng công

Mâu sÔB09 - DN TT200/2014
BAN THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHiNH

kY hoat d{ing tir 0110112015 dên 30/09/2015
(tiRp theo)

30/09/2015 Trong kY
Tang Giam 0110112015

158,361,520,664

235,078,549,668 235,078,549,668 143,679,629,623 137,041,371,493 228,440,291,538 228,440,291,538

26,034,178,534 26,034,178,534 10,164,198,583 15,913,890,534 31,783,870,485 31,783,870,485

15,779,575,547 15,779,575,547 4,227,692,458 16,407,954,153 27,959,837,242 27,959,837,242

584,622,700 290,000,000 3,053,555,000 3,348,177,700 3,348,177,700

68,958,225,248 o o 290,000,000 69,248,225,248 69,248,225,248

68,958,225,248 290,000,000 69,248,225,248 69,248,225,248

346,435,151,697 276,892,303,749 158,361,520,664 172,706,771,180 360,780,402,213 360,780,402,213
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CÔNG TY co PHÀN XÂy D\1NG so 5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI cHiNH
QuY 3 NAM 2015

Mio soB09 - DN
TT200/2014.

BAN THUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHINH
kY hoat dQng tir 01101/2015 dên 30/09/2015

(tiip theo )
10. Phâi trâ nguèi ban 30/09/2015 0110112015

VND VND VND VND
Gia tri sa co khâ nang Gia tri sa co khâ nang trâ

trâ nQ' nQ'

a Phài trâ nguài ban ngiin hçn 71,248,945,941 71,248,945,941 40,196,641,619 40,196,641,619

PMi trà là cac bên LQ
273,176,711 273,176,711 112,699,373 112,699,373

PMi trâ dôi nrong khâc 70,975,769,230 70,975,769,230 40,083,942,246 40,083,942,246
h Phâi trâ nguài ban dài hçn 42,880,594,075 42,880,594,075 82,904,383,573 82,904,383,573

PMi trâ là cac bên LQ
9,143,644,221 9,143,644,221 9,143,644,221 9,143,644,221

PMi trâ dôi nrong khâc 33,736,949,854 33,736,949,854 73,760,739,352 73,760,739,352
c Ty I~ 114,129,540,016 114,129,540,016 123,101,025,192 123,101,025,192

DÔi nrong >10% 21,130,594,694 21,130,594,694 16,618,582,785 16,618,582,785
DÔi nrçng <10% 92,998,945,322 92,998,945,322 106,482,442,407 106,482,442,407

TÔng cQng 114,129,540,016 114,129,540,016 123,101,025,192 123,101,025,192

11. Thuê và cac khoân phâi nQp Nhà nuée

0110112015
Thuê GTGT dâu ra 16,291,291,205
Thuê thu nhâp doanh nghiêp -2]8,196,956
Thuê thu nhâp ca nhân 928,099,126
Thuê tài nguyên °Thuê nhà dât, tiên thuê dât 595,336,311
Thuê môn bài °Phi, l~ phi và cac khoàn
phâi nôp khàc °Thuê và cac khoân phâi
thu Nhà nuée 218,196,956
Thuê và cac khoân phâi
nQp Nhà ntrÔ'c 17,814,726,642

12. Chi phi phâi trâ

a Ngân han
Trfch tnréc chi phi hoat dông xây lâp
Chi phi lai vay

TÔng cêng

13. Cac khoân ph ai trâ khâc

sa phâi nQp S..(d- Ao a nQP
] ],960,464,212 14,381,901,554

° °37,891,000

° °148,834,078

° °
° °

Don vi tinh: VND
30/09/2015

12,147,189,290 14,381,901,554

30/09/2015
VND

13,869,853,863
(218,196,956)
965,990,] 26

°744,170,389

°
°

218,196,956

15,580,014,378

0110112015
VND

3,403,003,008 9,623,294,227
807,288,000

3,403,003,008

30/09/2015
16

10,430,582,227
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CÔNG TY CO PHÂN XÂyDçNG SÔ 5
Dia chi: SÔ203, Trin Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoâ
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI cHÎNH
QuY 3 NAM 2015

Milu so B09 - DN
TT200/2014

BÀNTHUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
kY hoat dqng tir 0110112015 dên 30/09/2015

(tMp theo)
VND -------VND

a Ngân han
Kinh phi công âoàn

Bao hiêm XH, YT, TN

Phài trà cac i1t5i xây dung + khâc
Cêng

b Dài han
Phài trà c6 tûc cho cac c6 âông
Phài trà cac i1t5i xây dung + khâc

CQng

TÔng cêng

1,617,144,868 1,298,534,388
7,434,658,467 4,346,688,588
7,625,517,800 7,954,707,064

16,677,321,135 13,599,930,040

5,000,003,000 5,000,003,000

8,482,030,515 14,713,443,601

13,482,033,515 19,713,446,601

16,677,321,135 13,599,930,040

30/09/2015 01101/2015
VND VND

14. Doanh thu chira th'!c hiên

a Dài hgn
Doanh thu chua thuc hiên khâc 909,090,909 909,090,909

TÔng cQng 909,090,909 909,090,909
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CÔNGTYCÔPHÂNXÂYDVNGS05
S6203, Trdn Phu, Th!xâ Bim San, Tinh Thanh Hoa

Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAocAo TÀI cHÎNH
QUY 3NAM 2015

MiusÔ B09 - DNTT200/2014

BANTHUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
kj; hoat âôngtù 01/01/2015 â€n 30/09/2015

15 VÔn chu sÔ'hûu

a) Bàng dÔi chiêu biên dQng cûa vÔn chu sô hüu
Dan vi tinh: VND

Chi tiêu LQ'i nhuân sau
VÔn dâu nr cûa Th~ng du vên VÔn khâc cûa Chênh Iêch dânh Chênh lêch ty Quy dâu nr thuê chira phân

chu sÔ'hfru 7 ;1.

chu SÔ' hüu gia I~i tài san gia hÔi doai phàt triên phô] TÔng côngcô phan
SÔ du' dâu ky trtréc 50,000,000,000 9,828,000,000 6,092,053,115 19,672,440,159 5,213,989,579 90,806,482,853
Tang vôn trong nam tnréc

un trong nam tnroc
(17,235,369,370) (17,235,369,370)

Tang khàc
203,209,382 203,209,382

Giàm vôn trong nam tnréc

Lô trong nam tnroc

Giàm khàc
(5,000,000,000) (5,000,000,000)

SÔdir dâu ky này 50,000,000,000 9,828,000,000 6,092,053,115 19,672,440,159 (16,818,170,409) 68,774,322,865
Tang vôn trong nam nay

Lâi trong nam nay
(50,033,533,180) (50,033,533,180)

Tang khac

Giàm vôn trong nam nay

Lô trong nam nay

Giâm khàc

SÔ dir cuÔi ky này 50,000,000,000 9,828,000,000 6,092,053,115 19,672,440,159 (66,851,703,589) 18,740,789,685

18
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CÔNG TY CO PHÂN XÂ y D\fNG SO 5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNH
QuY 3 NAM 2015

BAN THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHINH
kY hoat dQng tir 0110112015 dên 30/09/2015

(tiip theo )

b) Chi tiêt vôn dâu tu cüa chu sô hüu 30/09/2015
VND

VÔn gap cùa TÔng công ty CP XNK XD Vi~t Nam 25,500,000,000

V ôn gap cûa cac cô dông khâc 24,500,000,000

Cêng 50,000,000,000

M§u so B09 - DN
TT200/2014

0110112015
VND

25,500,000,000

24,500,000,000

50,000,000,000

c) Cac giao djch vê vÔn vOi cac chu SÔ' hûu và phân phôi ca tuc, chia IQi nhuân
30/09/2015

VND
0110112015

VND

V6n ddu tu cûa chu sà hûu
VÔn gap dâu kY
VÔn gap tang trong kY
vÔn gap giàm trong kY

50,000,000,000
50,000,000,000

VÔn gap cuôi kY 50,000,000,000ca tue, loi nhuân dd chia. .
d) ca tuc

d) ca phlêu 30/09/2015
VND

SÔ hrong cÔ phiêu dàng ky phât hành
SÔ hrong cÔ phiêu dâ ban ra công chûng
- C6phiêu phâ thông
- C6phiêu lmaêii
SÔ hrong cÔ phiêu dirçc mua lai
- C6phiêu ph6 thông
- C6phiêu lm ââi
SÔ hrong cÔ phiêu dang hru hành
- C6phiêu phô thông
- C6phiêu lm ââi
- Mênh gia cÔ phiêu dang hru hành: 10.000 dông

5,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

19

50,000,000,000
50,000,000,000

50,000,000,000

o
,

o ~

01/01/2015
VND

5,000,000
5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000



CÔNG TV CÔ PHÂN XÂV mrxc so 5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Birn Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI cHÏNH
QU'Y 3 NAM 2015

Miu sô B09 - DN
TT200/2014

BAN THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
kY hoat dqng tir 01/01/2015 dên 30/09/2015

(tiip theo)
VI. Thông tin ba sung cho cac khoân mue trinh bày trong Bâo cao kêt qua hoat dqng kinh doanh
16. Tang doanh thu ban hàng và cung câp djch VI} Tir 01/01/2015 dên Tir 01/01/2014 dên

30/09/2015 30/09/2014
VND VND

Doanh thu hop dông xây dung
Doanh thu cung câp djch vu

113,033,097,709 149,619,869,965
1,151,635,886 6,497,939,069

114,184,733,595 156,117,809,034

Tir 01/01/2015 dên Tir 01/01/2014 dên
30/09/2015 30/09/2014

VND VND

113,033,097,709 149,619,869,965
1,151,635,886 6,497,939,069 :~

114,184,733,595 156,117,809,034 T

Tir 01/01/2015 dên Tir 01/01/2014 dên r
30/09/2015 30/09/2014 4

'"
VND VND ~,,

129,886,480,984 132,109,024,195
455,101,099 2,152,924,479

130,341,582,083 134,261,948,674

Tir 01/01/2015 dên Tir 01/01/2014 dên
30/09/2015 30/09/2014

VND VND

22,316,194 52,887,366

22,316,194 52,887,366

Tir 01101/2015dên Tir 01/01/2014 dên
30/09/2015 30/09/2014

VND VND

29,811,188,171 21,255,109,859

Tang cêng

17. Doanh thu thuin vê ban hàng và cung câp djch vI}

Doanh thu thuân hop dông xây dung
Doanh thu thuân cung câp dich vu

Tang cQng

18. Gia vÔnhàng ban

Gia vôn hop dông xây dung
Gia vôn dich vu

Tang cêng

19. Doanh thu hoat dqng tài chinh

Lai tiên gui

TÔngcqng

20. Chi phi tài chinh

Lai tiên vay
Chi phi tài chinh khâc

T À Aong cçng 29,811,188,171 21,255,109,859
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CÔNG TY CO PHÀN XÂy DçNG SO 5
Dia chi: SÔ203, Trân Phu, Thi xâ Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNH
QuY 3 NAM 2015

Mâu so B09 - DN
TT200/2014

BAN THUYÉT MINH BAo cAo TÀI CHINH
kY hoat c1i)ngtir 0110112015 c1ên30/09/2015

(tiip theo)
21. Chi phi quân Iy doanh nghiêp

Tir 0110112015 c1ên Tir 01101/2014 c1ên
30/09/2015 30/09/2014

VND VND

4,044,224,000 4,052,277,000
199,575,774 311,391,330
377,063,153 389,388,834
388,071,800 358,326,609
174,288,678 181,743,815

87,120,000
(1,528,193,523) (99,300,571)

686,228,520 388,235,979
1,283,847,939 1,811,254,939

a Cac khoân chi phi QLDN phât sinh trong ky
Chi phi nhân viên quàn ly
Chi phi vât liêu quàn ly
Chi phi dÔdùng van phông
Chi phi khâu hao TSCD
Thuê, phi và l~ phi
Chi phi kiêm toân
Chi phi du phèng
Chi phi dich vu mua ngoài
Chi phi bâng tiên khâc

b Cac khoân ghi giâm chi phi QLDN

TÔng cêng 5,625,106,341 7,480,437,935

Tir 0110112015 c1ên Tir 01101/2014 c1ên
30/09/2015 30/09/2014 "'

VND VND

1,498,339,899 743,202,291
38,953,727 30,000,000

1,537,293,626 773,202,291

22. Thu nhâp khâc

Thanh ly tài san cÔdinh
Thu khàc

TÔng cêng

23. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành

Doanh thu chiu thuê thu nhâp doanh nghiêp
Chi phi tinh thuê thu nhâp doanh nghiêp
Cac khoàn diêu chinh chi phi tinh thuê
LQ'inhuân chiu thuê thu nhâp doanh nghiêp
Thuê suât Thuê thu nhâp doanh nghiêp
Thuê thu nhâp doanh nghiêp trên thu nhâp chiu thuê nam hiên hành
Diêu chinh khàc

Tir 0110112015 c1ên Tir 0110112014 c1ên
30/09/2015 30/09/2014

VND VND

115,744,343,415 156,943,898,691

165,777,876,595 163,088,168,768

0 °-50,033,533,180 -6,144,270,077

° °0 °
0 °SÔthuê TNDN phâi nôp trong kY

24. Lâi co ban trên cÔ phiêu 30/09/2015 0110112015
21



CÔNG TY co PHÂN XÂy DTfNG SÔ 5
Dia chi: sb 203, Trân Phu, Thi xâ Bim San, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNH
QuY 3 NÀM 2015

BAN THUYÊT MINH BAo cAo TÀI CHiNH
ky hoat d{)ngtir 01/01/2015 dên 30/09/2015

(tiip theo)

Loi nhuân kê toén sau thuê thu nhâp doanh nghiêp
+ Loi nhuân hoâc 16 phân bô eho eÔdông sô hûu eÔphiêu phô thông
+CÔphiêu phô thông dang liru hành binh quân trong ky
+ Lai ca bàn trên eÔphiêu

VIII. Nhfrng thông tin khâc

1. Giao djch vâi cac bên liên quan
Quan hf vu; Công

ty

Doanh thu

Tông eông ty CP XNKXD Vi~t Nam Công ty me

BDH du an HÔchïra nuée Cira Dl;lt CùngTCT

Công ty CP dâu tu phât triên Diên miên Bile 2 CùngTCT

Công ty CP Vimeeo CùngTCT

Ban DH du an xây dung DHQG TP HÔChi Minh CùngTCT

Ban DH thi eông giai doan 1-DA khu dô thj Bile
An Khânh CùngTCT

BQL du an mô rông Duèng Lang Hoà Lac CùngTCT

2. sa dtr vu; cac bên liên quan Quan hf vu; Công
ty

cac khoân phâi thu

TÔngeông ty CP XNKXD Vi~t Nam

BDH du an HÔchira nuée Cira Dat

Công ty me

CùngTCT

Ban DH du an xây dung DHQG TP HÔChi Minh

Ban DH thi eông giai doan 1-DA khu dô thi Bile
AnKhanh

CùngTCT

CùngTCT

Công ty eÔphân phàt triên thirong mai Vinaeonex Cùng TCT

Công ty CP xây dung sÔ Il CùngTCT

22

VND

(50,033,533,180)
(50,033,533,180)

5,000,000
(10,007)

Miu so B09 - DN
TT200/2014

VND

(6,144,270,077)
(6,144,270,077)

5,000,000
(1,229)

Tir 01/01/2015 dên Tir 01/0112014dên
30/09/2015 30/09/2014

VND VND-------

45,671,332,374

801,073,991

30/09/2015
VND

103,276,542,888

15,542,967,582

3,629,322,833

1,651,488,269

23,511,036,127

13,655,162,171
.~
""~;
~

1,595,920,908 ..
19,279,696,261 ~

~

2,952,313,073

29,059,547,111

1,092,622,436

4,357,028,327

01/01/2015
VND

158,904,936,533

45,075,808,026

580,575,500

10,156,930,699

1,851,488,269

30,114,376,424



CÔNG TY CÔ PHÂN XÂy DUNG SÔ 5
Dia chi: S6 203, Trân PhU, Thi xÏi Bim Son, Tinh Thanh Hoa
Tel: (84-37) 3824876 Fax: (84-37) 3824211

BAo cAo TÀI CHÎNH
QUY 3 NAM 2015

Công ty CP xây dung s6 2

3. Thông tin so sânh

- S6 liêu duce lâytïr Bâo cao tài chinh cho ky kê toàn tù 01/01/2014 dên 30/09/2014 do Công ty CPXD sô 5 lâp.
'- S6 du dâu kY là sô liêu dirçc lây ru Bâo cao tài chinh nam 2014 da diroc kiêm toân bôi Công ty TNHH Deloitte Viêt
Nam và dirçc phân loai lai theo Thông tu 200/2014/TT/BTC ban hành ngày 22/12/2014 cùa BQ tnrông BQTài Chinh
dê phù hop véi sô li~u bao cao ky này

BANTHUYÊT MINH BAo cAo TÀI cHiNH
kY hoat dc]ng tir 0110112015 dên 30/09/2015

(tiip theo)

Công ty CP xây dung s6 9 CùngTCT 49,709,517,941

4,213,221,808

20,000,000

4,908,999,908

89,988,420

BQL dl! an mô rông Duèng Lang Hoà Lac

Công ty CP xây dung s6 12

Công ty CP dâu tu phât triên Diên miên Bic 2

Công ty CP phàt triên nang hrong Vinaconex

CùngTCT

CùngTCT

CùngTCT

CùngTCT

cac khoân phâi trâ nglliri ban

Công ty CP xây dung sô 1

Công ty CP xây dung sô 12

Công ty CP xây dung sô Il

9,416,820,932

CùngTCT 13,124,631

67,708,000

2,595,172

CùngTCT

CùngTCT

Công ty CP Vimeco CùngTCT 8,636,680,509

Công ty CP xây dung sô 6

Công ty CP dâu tu phât triên nhà và dô thi
Vinaconex

CùngTCT
656,515,800

Cùng TCT
40,196,820

Nglliri mua trâ tiên trmrc

Tông công ty CP XNKXD Viêt Nam
5,325,406,851

Công ty me 1,000,000,000

Ban DH dl! an xây dung DHQG TP HÔChi Minh CùngTCT

CùngTCT 4,325,406,851

Nglliri I~p Kê toan trllÔ'llg

Trân Th; Kim Oanh Mai Van SO'n

23

Mâu sô B09 - DN
TT200/2014

57,675,771,687

5,213,220,808

20,000,000

8,216,765,120

89,988,420

9,256,343,594

13,124,631

67,708,000

2,595,172

8'476'203'171"~*

656,515,800 ~
:)

40,196,820

7,143,014,112

1,000,000,000

1,817,607,261

4,325,406,851
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