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BAo cAo KlEM ToAN DOCL~P

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

Kinh gifi:

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

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

Trâch nhiêm cüa Ban TÔng Giârn dÔc

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

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

Trach nhi~m cua Kiêm toan viên

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

oan dê d<;1tdugc S\f dam bao

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

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

"iG T
'~!~MHU
;JITJ
NA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y kiên kiêm toan ngol.li trÙ'

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

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

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

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

;. TRAC, ~HI, M HÙUHAN ~ ~
o l

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

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

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

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

Thuyêt
Mii sa Minh

Cho nam tài chinh
BAocAo TÀI cHÏNH

BÀNGCÂNDÔlKÊTOAN
Tçi ngày 31 thang 12 nâm 2014

TÀISÀN

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

I. Tiên
1. Tiên

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

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

4. DI! phèng phâi thu ngân han kh6 dôi

III. Hàng tan kho
1. Hàng tôn kho

2. DI! phèng giàm gia hàng tôn kho

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

B. TÀI SÀN DÀI H~N
(200=220+260)

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

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

1. Chi phi trà tnréc dài han

TONG CQNG TÀI sAN (270=100+200)

31/ 2/2014

100

MÀU SO B 01-DN
Bon vi: VND

31/12/2013

623.090.143.328

4.824.656.196
4.824.656.196

393.416.992.325
355.940.909.268

18.776.599.684

31.286.029.649

(12.586.546.276)

222.773.268.734
223.195.979.811

(422.711.077)

2.075.226.073
218.196.957

1.857.029.116

31.202.509.842

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

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

270 644. 71. 71.430 654.292.653.170

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

110
III

130

131
132

135

139

140
141

149

150
154

158

200

5 4. 45. 36.053
4. 45. 36.053

348. 55. 53.184
315. 00. 94.547

15. 04. 95.098

6

7
8

9

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

BÀNG cÂN DÔI KÊ ToAN (Tiêp the )

Tçlingày 31 thâng 12 nâm 2014

MÀU SO B01-DN
Dan vi: VND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân Th! Kim Oanh
NgU'Ô'iIâp biêu

Mai Viin Son
Kê toân tru-ong

Ngày 30 thâng 3 nâm 2015

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

Mii Thuyêt
1. minhso

01 20

02

10

Il 21

20

21 22

22
23

25

30

31

32

40 23

50

16. (LÔ)/Liii err bân trên cÔ phlêu

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

Trân Thj Kim Oanh
Nguùi l~p biêu

Mai Van Son
Kê toân truëng

2014

250. 43.0 1.517

43. 50.1 8.315

51 24

60 (17.2 5.3 9.370)

MÂU SÔ B 02-DN
Dan vi: VND

2013

412.291.997.804

412.291.997.804

367.447.605.1 08

44.844.392.696

1.769.390.863

34.088.214.038
34.088.214.038

12.588.141.912

(62.572.391)

3.628.459.450

200.659.279

3.427.800.171

3.365.227.780

881.466.652

2.483.761.128

49770 25

7

3.447)

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

CHi TlÊU

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

2. Cac khoàn giàm tm doanh thu

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

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

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

6. Doanh thu hoat dông tài chinh

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

8. Chi phi quàn Iy doanh nghiêp

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

10. Thu nhâp khâc

Il. Chi phi khâc

12. LQ'inhuân khâc (40=31-32)

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

(50=30+40)

14. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hiên hành

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

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

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

MÀU SÔ B 03-DN
Dan vi: VND

CHi TlÊU Ma sÔ 2014 2013

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

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

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

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

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

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

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

Luu chuyin ti2n thufln tir hoçt apng aflu tu 30 5.442.770.978

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

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

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

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

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

)

r

\

8

Cac thuyit minh tù trang la ilin trang 28 là m(Jtb9 phÇn h(1JJthành cua Ma c tài chinh

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



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

BAo cAo TÀI CHÎNH
Cho nam tài chi

BAo cAo LUU CHUYÈN TIÊN T:E:(Tiê

Cha nam tài chinh kit thûc ngày 31 thang 12 na

Thông tin bÔsung cho cac khoân phi tiên t~

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

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

Trân Th! Kim Oanh
NgllOi lâp biêu

Ngày 30 thang 3 nam 2015

Mai Van Son
Kê toàn tnrông
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