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"V/v: giài trinh y kiin ngoai trù cûa kiim toân

trên Bâo cao tài chinh nam 2014"

CONG HOA XÀHOI CHU NGHiA VIËT NAM. . .
D{)cl~p - TI' do - H~nh phûc

Hà nôi, ngày 30 thang 03 nam 2015

Kinh gui: -sa GIAO DICH CHUNG KHOAN HÀ NÔI. .
- UY BAN CHUNG KHoAN NHÀ NUaC

1. Công ty CP xây dung sô 5
2. Mà chïrng khoàn: VCS.
3. Dl;lichi tru sa: S6 203 dtrèng Trân Phu, th! xâ Bim San, tinh Thanh Hoa
- Diên thoai: 0373 824876 Fax: 0373 824211
4. Van phèng Hà NQi: Tâng 2 tôa nhà Vimeco, lô E9 duèng Phl;lmHùng, quân câu

Giây, TP Hà NQi.

- Diên thoai: 0437848931 Fax: 0437848937
5. Nguèi công bô thông tin: Ông Mai Van San.
6. NQi dung giài trinh: vê y kiên ngoai trù cùa Kiêm toàn trong bào cao kiêm toén dôc

lâp sô: 932/VNIA-HN-BC ngày 30/03/2014 cùa Công ty TNHH Deloitte Viêt Nam vê Bâo cao
tài chinh nam 2014 cùa Công ty CP xây dung sô 5 nhir sau:
- Nhu da trinh bày tai Thuyêt minh s68phân Thuyêt minh bâo cao tài chinh, s6 du khoàn mue
"Cac khoàn phài thu khâc" tai ngày 31 thang 12 nam 2014 bao gôm khoàn phài thu tù 02 t6
truông âôi xây dung da chêt vôi s6 tiên khoàng 4,77 ry VND. Công ty chua trich lâp du phàng

phài thu kho dài d6i vai cac khoan phai thu nêu trên, ddn din khoan ml:lC"Dl! phàng phéâ thu
ngt'in h(ln kho dài" trên Bang cân d6i ki toan t(li ngày 31 thang 12 nam 2014 và khoan ml:lC
"Chi phi quan ly doanh nghi?p" trên Bao cao kit qua hO(ltdçng kinh doanh nam 2014 bi phan
anh thdp han thl:fcd vai cùng mçt s6 tiJn khoang 4,77 ry VND.
- Nhu da trinh bày t(li Thuyit minh s6 9phc1nThuyit minh bao cao tài chinh, trong nam 2014,
Công ty da t(lm kit chuyin doanh thu và gia v6n theo ry l? lai gçp dl! toan. Niu ghi nhÇintheo
ry l? hoàn thành và tY l? lai gçp thl:fcd thi khoan ml:lC"Gia v6n hàng ban và dich Vl:lcung cdp"
và "L6 ki toan truac thui" trên Bao cao kit qua hO(ltdçng kinh doanh nam 2014 sè tang 9,1 ry
VND, d6ng thai khoan ml:lC"Hàng t6n kho" trên Bang cân d6i ki toan t(li ngày 31 thang 12
nam 2014 sè giam vai s6 tiJn tuang {mg.

- Nhu da trinh bày t(li Thuyit minh s6 9 phdn Thuyit minh bao cao tài chinh, t(li ngày 31 thang
12 nam 2014, mçt s6 công trinh do Công ty thi công xây lt'ip (không bao g6m cac công trinh
Công ty khoan cho cac t6, dçi trl:fc thu(Jc Công ty thi công) co s6 du chi phi san xudt kinh
doanh diYdang (tài khoan 154) Mn han doanh thu co thi thu dU(Jctrong tuang lai vai s6 tiJn
khoang 12,8 ry VND. Tuy nhiên, Công ty chua ghi nhÇindl! phàng giam gia hàng t6n kho liên
quan din phdn chi phi san xudt kinh diYdang liYnhan doanh thu co thi thu h6i trong tuang lai
noi trên vào bao cao tài chinh cho nam tài chinh kit thûc ngày 31 thang 12 nam 2014. Vi?c



chua ghi nhân dl! phàng giàm gia hàng tôn kho ddn din khoàn mue "Dl! phàng giàm gia hàng
tôn kho" trên Bang cân d6i ki toân tai ngày 31 thang 12 nam 2014 và khoàn mue "Gia vôn
hàng ban và dich V1:l cung câp" trên BaD cao kit qua hoat âông kinh doanh nam 2014 bi phan
ânh thâp han thuc fi vôi cùng môt s6 tiên khoàng 12,8 tj; VND.
- Nhu da trinh bày tai Thuyit minh s6 16phan Thuyêt minh bâo cao tài chinh, Công ty chua
ghi nhân khoàn phat châm n9P bào hiim xâ hôi, bào hiim y fi và bào hiim thdt nghiêp vôi s6
tiJn khoàng 1,2 tj; VND theo thông bâo cûa Ca quan Bao hiêm xa hôi tinh Thanh Hoa ddn din
khoàn mue "Cac khoàn phài trà, phài nôp ngân han khâc" trên Bang cân d6i ki toân tai ngày
31 thang 12 nam 2014 và khoàn mue "Chi phi khâc" trên Bâo cao kit qua hoat âông kinh
doanh nam 2014 bi phan ânh thâp han thuc fi vài cùng môt s6 tiJn khoàng 1,2 tj; VND.
- Nhu da trinh bày t(li Thuyit minh s6 9 phan Thuyit minh bao cao tài chinh, nam 2014, Công
ty ghi nh4n vào chi phi san xudt kinh doanh da dang cac khoan phân b6 chi phi luang cua br;
ph4n gian tiip, chi phi nhân công thué ngoài và cac chi phi phat sinh lién quan din sua chùa,
bao hành d6i vai công trinh da hoàn thành tù cac nam truac dang chà quyit toan vai s6 tiJn
khoang 4 tj; VND. Cac chi phi này phat sinh sau khi công trinh da hoàn thành, chà quyit toan
công trinh nén chung tôi không co ca sa di danh gia vi?c ghi nh4n vào chi phi san xudt kinh
doanh da dang là h9]JIy hay không. Chung tôi không thlfc hi?n duÇYCcac thu t1,lCkiim toan thay
thi và theo do, chung tôi không thi xac dinh duÇYcli?u co can thiit phai diJu chinh s6 li?u này
haykhông.

Công ty CPXD s6 5 xin giài trinh y kiên cua Kiêm toan nêu trên nhu sau:
1. vê vi~c chua trich l~p dl! phong khoàn phài thu khoàng 4,7 tY cua 02 dQi truèmg dà

mât: Do 2 dQi trucmg t~i công cac c~ng trinh chu:a quyêt toan ~ai Chu dâu tu, nên, Ban, diê~ (~
hành công ty chua du hô sa phap ly dê trinh HQi dông quàn tri tiên hành XlI ly dm diêm vân dê ~
này theo quy dinh phap lu~t và quy chê cua Công ty. uê th~n trQng khi phat hành bao cao tài PHÂN
chinh nam 2014 kiêm toan dà dua vào phân y kiên ngo~i trù. Sau khi du diêu ki~n vê hÔ sa DyNG
phap ly Ban diêu hành Công ty se XlI ly dm diêm. ~

2. Vi~c kêt chuyên doanh thu và gia v6n khoàng 9,1 tY bao gÔm: ~
+ Doanh thu phân sàn xuât bê tông t~i công trinh Nhà may thuy di~n Ngoi Phat và chi

phi di~n nuac xuât hoa dan cho thâu ph\! t~i dl! an Bilc An Khanh khoàng 2,3 tY dÔng.Phân chi
phi sàn xuât bê tông Công ty dà kêt chuyên gia v6n t~i dl! an Nhà may thuy di~n Ngoi Phàt và
chi phi di~n nuac Chu dâu tu bao ng, Công ty dà kêt chuyên gia v6n tuang ting vai doanh thu
d\!,an Bile An Khanh a cac nam truac.

+ Kêt chuyên doanh thu và gia v6n: Kiêm toan co y kiên ngo~i trù khoàng 6,7 tY dÔng
cac công trinh Nhà a xà hQi Uà Nâng, Truàng cao dàng kinh tê CN Hà NQi, Ky tUexa UHQG
TP.HCM. Uây là nhfrng công trinh co bù gia theo chê dQchinh sach Nhà Nuac trong cac nam
2012,2013,2014. Tuy nhiên vi~c bù gia chua dugc Chu dâu tu chinh thuc kY xac nh~n, dê dàm
bào nguyên tilc th~n trc)llgkiêm toan dà nêu y kiên ngo~i trù trên bao cao tài chinh.

3. Công ty chua trich l~p dl! phong hàng tÔnkho d6i vai cac Công trinh Ngoi Phàt, công
trinh Ui~n nuac trung tâm TM Hà Uông, công trinh Tr\! sa Viettel tinh Long An vai s6 tiên
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khoâng 12,8 tY dông do cac công trinh trên dâ thi công xong nhirng chira quyêt toàn véi Chu
dâu tu. uê dàm bào nguyên tâc thân trong kiêm toén dira ra y kiên ngoai trù d6i véi công trinh
trên.

4. Công ty chira ghi nhân khoàn phat nôp châm BHXH, BHYT, BHTN véi sô tiên
khoàng 1,2 1)' dông, Màc dù co thông bào cùa Bào hiêm xâ hôi tinh Thanh Hoa, vê viêc phat
nôp châm tiên bâo hiêm Ban diêu hành công ty chira ky bât ky xâc nhân nç phat nôp châm nào
véi Bâo hiêm xâ hôi tinh Thanh Hoa. Han nua, Công ty tin nrông ring se không phài nôp
khoàn tiên trên khi co chinh sâch hÔ tro cùa Nhà nuée d6i véi cac Doanh nghiêp trong diêu
kiên kinh tê khô khan nhir hiên nay. Tuy nhiên dê dam bào nguyên tâc thân trong kiêm toân dâ
diroc vào phân y kiên cùa kiêm toân.

5. Viêc ghi nh~n chi phi sùa chua, bao hành cac công trinh dà hoàn thành bàn giao vào
chi phi san xuât kinh doanh dà dang khoang 4 1)' dÔng. Do cac công trinh trên dang trong qua
trinh bao hành và chà quyêt toan nên Ban diêu hành tin tuàng vi~c ghi nh~n vào chi phi san
xuât kinh doanh dà dang là hW lY.

Công ty c6 phân xây dlJIlg s6 5 xin giai trinh vai Ùy ban chung khoan Nhà nuac, Sà
giao dich chilng khoan Hà NQi và quyvi c6 dông vê y kiên ngo~i trù trên bao cao tài chinh nam
2014 nhu trên.

NO'Î nhân:
- Nhu kinh gUi
- Luu VT

NGuàI CÔNG BÔ THÔNG TIN
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