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: 50510000000018

: Ngân hàng TMCP DT và PT Viêt Nam - CN Bim Sem

: SÔ203 dirèng Trân Phu, thi xii Bim Sem, tinh Thanh Hoa

: 0373.824.876, Fax: 0373.824.211

: Tâng 2 tèa nhà Vimeco, lô E9 dirèng Pham Hùng, quân Câu Giây,

J. Thông tin chung

1.Khai guat vê Công ty:

Tên công ty niêm yêt : Công ty CP xây dung sÔ5.
Tên giao dich quôc tê : Construction Joint Stock Companny NoS

Tên Công ty viêt tilt : VinaconexS - JSC

Giây chïmg nhân dàng ky kinh doanh sô: 2800233984 ngày câp 16 thang 02 nam 2011, do
sà kê hoach và dâu tu Thanh Hoa câp (thay dôi lân thïr 8).

VÔn diêu l~: SO.OOO.OOO.OOOdÔng(Nam muai ty dông chân)

Trong do:
+VÔn thuôc sô hüu nhà mréc: 51% (TÔng công ty CP XNK&XD Viêt nam)

+VÔn thuôc sà hûu cac cÔdông khàc: 49%

Tài khoàn sÔ

T~i

Dia chi t11)sà

Di~n thoai

Vàn phèng Hà NQi

TP HàNQi.

Diên thoai

Website
Mâ chïmg khoàn

Sàn giao dich

Ngày giao dich

043.7849731, Fax: 0437848937,

www.vinaconex5.com.vn

VCS

: Sè giao dich chïrng khoân Hà NQi

: Ngày 16/01/2008

- Công ty CP xây dung sÔ 5 (tiên thân là Công ty Xây dung sÔ 5 - BQ Xây dung) duoc

thành lâp theo Quyêt dinh sÔ 1500-BXD ngày 29/9/1973 cùa BQtnrèng BQXây dung trên Co' sè sàt
nhâp Công ty kiên truc Ninh Binh véi Công ty kiên truc Nam Hà thành Công ty xây dung sÔ5 truc

thuôc BQXây dung. DuÇYcthành lâp lai theo Quyêt dinh sÔ047AlBXD- TCLD ngày 12/2/1993 cùa
BQtnrông BQXây dung.

- Qua trinh hoat dQng tù nam 1973 dên nam 1995 theo Quyêt dinh sÔ9921BXD- TCLD ngày

20/11/1995 cùa BQ truàng BXD, vê vi~c thành l~p TÔng Công ty XNK&XD Vi~t Nam Công ty

duÇYcchuyên vê tf\lc thuQc TÔng Công ty XNK&XD Vi~t Nam - BQ Xây dlJIlg, hi~n nay là TÔng

Công ty CP XNK&XD Vi~t Nam.

- Dên nam 2004. Sau 31 nam hinh thành và phat triên cua Công ty, Nhà nuac co chu truemg

dÔimai Co' chê quan ly, silp xêp l~i cac doanh nghi~p nhà nuac Công ty duÇYcchuyên dÔi tù doanh

nghi~p Nhà nuac sang Công ty cÔphân. T~i quyêt dinh sÔ 1552/QD-BXD, ngày 4/1012004 cua BQ

truàng BQXây dlJIlg Công ty duÇYcdÔi tên thành Công ty CP xây dlJIlg sÔ 5 tf\lc thuQc TÔng Công

ty XNK&XD Vi~t Nam- Vinaconex nay là (TÔng Công ty CP XNK&XD Vi~t Nam- Vinaconex).

- Tù khi chuyên dÔi thành Công ty cÔ phân, Công ty dii chu dQng xây dlJIlg kê ho~ch và

chiên luÇYcsan xuât kinh doanh, hàng nam Công ty dêu d~t và vuÇYtkê ho~ch tù 10 - 15%, nâm

2011 do dQt biên trong sim xuât Công ty vuÇYtkê ho~ch san luqng 30,77% so vai kê ho~ch, cac chi
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tiêu kê hoach dê ra nhtr gia tri sàn hrong, doanh thu, loi nhuân, nôp ngân sàch nam sau cao hem

nam tnréc. Tir dô da cài thiên duoc dèi sông cùa can bô công nhân viên trong doanh nghiêp.
- Nam 2013 và do nên kinh tê bi suy thoâi, Nhà nuée tiêp tuc c6 chù truemg dt giàm dâu tu

công, và rât nhiêu du an bât dông sàn không triên khai tinh thanh khoàn châm, do hàng tôn kho cùa
cac du an bât dông sàn con nhiêu da ành huông tnrc tiêp dên ngành xây lâp trong mrôc, do d6 cac
chi tiêu kê hoach cùa nam 2013 không dat dirçc nhtr kê hoach,

- Nam 2014 tiêp tuc là nam kh6 khan ành huông tnrc tiêp dên Iïnh V\lCxây dung n6i chung

Công ty CP xây dung sÔ 5 nôi riêng. Tir d6 ành hirông tnrc tiêp dên cac chi tiêu kê hoach SXKD

cùa Công ty, do dé cac chi tiêu kê hoach cùa nam 2014 cùa Công ty không hoàn thành nhir kê
hoach ban dâu.

- oè quàng ba hinh ành và thuemg hiçu cùa Công ty dÔng thài th\lc hiçn minh b~ch vê tài

chinh trong Doanh nghiçp, ngày 08/01/2008 Công ty duQ'cUBCK Nhà nuac và Sà giao dich cht'mg

khoan Hà NÔi châp thu~n cha niêm yêt Cht'mg khoan cùa Công ty trên thi truàng cht'mg khoan theo

quyêt dinh sÔ 07/QD-TTGD CKHN và chinh thuc chào sàn HASTC (nay dôi tên là HNX) ngày

16/0112008, ma cht'mg khoan VC5.

2. Qua trinh hinh thành vàphat triJn.
- Qua trinh hinh thành và phat tridn:

Công ty Xây d\lllg sÔ 5 thành l~p ngày 29 thang 9 nam 1973, trên ca sà sap nh~p công

truàng K3 Ninh Binh và công truàng K6 Nam Hà tir nhilng nam 1973, Tiên thân cùa hai công

truàng này duQ'cthành l~p dê thi công Liên hqp dçt Nam Dinh, Nhà may diçn Hàm RÔng, Nhà may

nhiçt diçn Ninh Binh và môt sÔ công trinh công nghiçp vira và nhû khac t~i ba tinh Thanh Hoa,

Ninh Binh, Nam Dinh.v ..v ... Vai dôi ngù can bô công nhân c6 phâm chât, nang l\lc chuyên môn

cao Công ty Xây d\lllg sÔ 5 c6 vinh d\l 100 duQ'c ch9n tham gia xây d\lllg Lang Chù tich HÔ Chi

Minh.

Tir nâm 1990 - 1995 Công ty da tf\lC tiêp tham gia thi công duQ'c nhiêu công trinh mai nhu

xi mang Van Xa - Thira Thiên Huê, nhà may xi mang Ang Sem - tinh Quàng Binh, nhà may xi

mang Hùu Lùng - tinh L~ng Sem, nhà may xi mang tinh Hà Bâc, nhà may xi mang Tiên Sem - tinh

Hà Tây, nhà may xi mang Hç Du5ng - dnh Ninh Binh và nhiêu công trinh dân dVng khac.v.v ...

Thài ky này Công ty con vuem ra tiêp c~n vai thi truàng xây d\lllg t~i nuac CÔng hoà Dân chù

Nhân dân Lào, v&i 2 công trinh thi công ChQ'Sang và nhà QuÔc hÔi nuac b~n Lào da duQ'c Chinh

phù Lào dânh gia cao vê uy tin và chât luçmg.

Thang 5/1995 sau khi th\lc hiçn viçc sâp xêp l~i cac doanh nghiçp, thành l~p cac TÔng công

ty 100, Công ty Xây d\lllg sÔ5 duQ'cBXD quyêt dinh chuyên vê tf\lc thuôc TÔng công ty XNK-Xây

d\lllg Viçt Nam (Vinaconex) nay là (TÔng công ty CP XNK&XD Viçt Nam- Vinaconex). Dây là

buac ngo~t dânh dâu S\l phat triên mai cùa Công ty, duQ'c vê chung duai mai nhà Vinaconex c6

tâm v6c 100 hem, can bô công nhân viên Công ty Xây d\lllg sÔ 5 càng c6 thêm diêu kiçn thu~ lQ'i

dê vuem lên khâng dinh minh qua cac công trinh xây d\lllg. DuQ'c TÔng công ty quan tâm t~o diêu

kiçn, Công ty da t~p trung vào dâu tu dÔimai thiêt bi, t'mg dVng cac công ngM xây d\lllg tiên tiên.

Bât dâu tir dây Công ty liên tvc tham gia thi công nhilng công trinh 100 mang tâm cà quÔc gia nhu:

nhà may xi mang ChinFon - Hài Phong, nhà may xi mang But Sem - Hà Nam, nhà may xi mang
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Nghi San dây chuyên 1 và 2 - Thanh Hoa, nhà may xi màng Hoàng Mai - Nghê An, nhà may ô tô
Ford - Hài Dirong, nhà may kinh nôi Dâp Câu-Bàc Ninh, nhà may mia dtrèng Viêt Dài -Thanh

Hoa, nhà may nhiêt diên Phà Lai dây chuyên 2 - Hài Dirong cùng nhiêu công trinh dân dung, giao

thông, thuy IQ'ikhàc trên hâu hêt khàp cac tinh trong cà nuée. Dên véi mréc Lào Công ty tiêp tuc

dàm nhân hai công trinh lan là Bênh viên Thù dô Viên Chan và 2 hang mue lan nam trong quân thê

thuôc Tnrèng Dai hoc Quôc gia Lào, dây là nhüng công trinh duce dành gia cao vê chât luong, ky,

my thuât dê lai tinh càm tôt dep cho nhân dân nuée ban Lào.

Tù nam 2001 dên nam 2003 véi uy tin cùa minh và diroc TÔng công ty tin nrông, Công ty

Xây dung sÔ5 da và dang tiêp tuc diroc giao tham gia xây dung cac công trinh: Sân vân dông Quôc
gia My Dinh, thi công môt sÔnhà cao tâng tù 17-T1, 24T1 và tôa nhà chung cu 34 tâng tai khu dô
thi mm Trung Hoà-Nhân Chinh- TP Hà NQi, thi công công trinh gôi 1 và gôi 2 du Thanh Tri, du

virot Ngâ Tu S6, công trinh Trung tâm HN Quôc Gia, Bào tàng Hà Nôi.v.v ...Tai cac công trinh lan

này, bâng thire luc và cÔ gâng cùa minh mQt lân nua can bQcông nhân viên Công ty Xây dlJIlg sÔ5

khâng dinh vi~c dap (mg ngày càng cao cac yêu câu ky thu~t, chât lUQ'llgvà tiên dQcac công trinh.

Thang 10/2004 thvc hi~n chù truang cùa Nhà nuac vê vi~c sâp xêp llilicac doanh nghi~p,

nhfun nâng cao hi~u quà sàn xuât kinh doanh, BQ Xây dlJIlg da co Quyêt dinh chuyên dÔi Công ty

Xây dlJIlg sÔ5 thành Công ty CP xây dlJIlg sÔ5. Buac dâu hOliltdQng cùa Công ty CP Xây dlJIlg sÔ

5 da co nhùng chuyên biên tich cvc. Buac vào giai dOlilnmai Công ty CP xây dlJIlg sÔ5 quyêt tâm

thvc hi~n thâng lQ'im\lc tiêu: "DÔi mai ca câu tÔ chuc, hoàn thi~n ca chê quàn ly, dâu tu trQng

diêm, thvc hi~n da doanh, da d~g hoa sàn phAm, kinh doanh dung phap lu~t, co lai, bào toàn và

phat triên vÔn, phat triên và Ôndinh, nâng cao dài sÔng v~t chât và van hoa cho nguài lao dQng".

Công ty CP xây dlJIlg sÔ 5 duQ'c TÔng công ty CP Vinaconex tiêp t\lC duQ'c giao tham gia

xây dlJIlg cac công trinh: Nhà may xi mang cAm Phà, duèmg cao tÔc Lang - Hoa LlilC,nhà may thùy

di~n Cira Dlilt,nhà may thùy di~n Bàn Chat - Lai Châu, nhà may thùy di~n Ngoi Phat - Lao Cai, dV

an khu dô thi mai Bâc An Khanh, dv an N05 khu dô thi mai Dông Nam Trân Duy Hung.v.v.v ...

Công ty da chù dQng tham gia dâu thâu và duQ'cChù dâu tu tin tUOng giao thi công gÔm: C\lC thuê

tinh Thanh Hoa và cac chi C\lCthuê trong tinh Thanh hoa, Tf\! s6 ngân hàng TMCP DT&PT Vi~t

Nam-CN Bim San, nhà chung cu 25 tâng CT1, CT2 Constrexim, Trung tâm TM ChQ'Ma, Trung
tâm TM Mê linh Plaza Hà Dông, thi công tâng hâm chung cu sÔ 609 Truang Dinh, cac h~g m\lc

nhà CBCN viên Công ty than HlilLong - Quàng Ninh, nhà 6 xa hQi TP Dà Nâng, ky ruc xa sinh

viên DlilihQc quÔc gia TP HÔ Chi Minh, Goi thâu sÔ 5 h~ thÔng câp nuac thô, goi thâu sÔ 7 nhà

công V\l Trung tâm di~n Ivc Duyên Hài - Trà Vinh, Tr\l s6 Viettel cac tinh phia Nam gÔm: tinh

Long An, tinh Dâk Nông, tinh Gia Lai và Van phong làm vi~c trung tâm cham soc khach hàng

Viettel Phia Nam, Nhà lÛ'phQc và thu vi~n thuQc truèmg Cao dâng kinh tê công nghi~p Hà NQi và

nhiêu hlilngm\lc công trinh dân d\lng khac.v.v ...

Vai nhUng dong gop cho qua trinh bào v~, xây dVng và phat triên cùa dât nuac. Công ty CP

xây dlJIlg sô 5 da vinh dv duQ'c Dàng và Nhà nuac t~g thuOng: Huân chuang DQc l~p h~g nhi,

hlilngba, Huân chuang Khang chiên h~g nhât, Huân chuang Lao dQng hlilngnhât, nhi, ba và nhiêu

bâng khen cùa Chinh phù.

- Cac su kiên vJ hinh imh khac.



Cac dl! an Công ty da bàn giao dira vào sir dung

Sân vân dQngQuÔc gia My Dinh câu Thanh Tri Hà N{H

Hâm chui trung tâm HQingh] Quôc gia Nhà mày xi mâng CAm Phâ

Nhà may thûy diên erra D~t Thanh Hoa Trung tâm hQingh] QuÔcGia
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Trung tâm TM Himlam Bâc Ninh D~p tràn xii lü Cira D~t Thanh Hoa

Nhà may xi mâng But Son Hà Nam Nhà XtrÔ'ngVinasanwa

Nhà iY xâ hé}iTP Dà Nâng TrI}sô Viettel tinh Long An

CaCdl}'an Công ty dang triên khai và thi công
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3. Ngành nghJ và dia bàn kinh doanh.

- Ngành nghê kinh doanh

+ Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp và thuy loi; Xây dung cac công trinh càng
t?ÙYvà càng hàng không; Xây lâp duèng dây và tram biên âp; Xây dung công trinh ky thuât ha
tâng khu công nghiêp và dân cu; Xây dung du, duong; Gia công, lâp d~t ca khi cho xây dung;
Trang tri nôi, ngoai thât cho công trinh;

+Khai thàc, san xuât và kinh doanh vât liêu xây dung;

+Kinh doanh vân tài dirèng bô và thiêt bi xây dung;

+ Sùa chüa, bào tri: Thiêt bi ca, diên, nuée, khi cac công trinh công nghiêp, dân dung,
- Dia bàn hoat dông kinh doanh:

+ Dia bàn kinh doanh chinh gôm: TP Hà NQi, Tinh Quàng Ninh, cac Tinh thuôc Khu VVC
Tây Bâc, Tinh Thanh Hoa, Tinh Hà Nam, Dà Nâng, Thành phô HCM, Tinh Long An, Tinh Binh
Dirong, tinh Trà Vinh, tinh Gia Lai, tinh D!ik Nông và du kiên nam 2015 se triên khai mo rông vào
môt sÔ tinh co tiêm nang vê cac công trinh xây dung dân dung và xây dung công nghiêp,

4. Mô hinh quân tri, ta chue kinb doanb và bV may quân IY.
a.Mô hinh quàn tri Công ty.
- Mô hinh quàn tri cùa Công ty CP xây dung sÔ5 cu thê nhu sau:
+Dai hôi dông cl, dông, Ban kiêm soàt, HQi dông quàn tri, Ban Tl,ng giâm dÔc, Cac phong

ban chuc nâng trong Công ty;

+ Mô hinh quan tri co mÔi quan hç ch~t che v6i nhau trong công tac quan ly, diêu hành,

nhfun nâng cao hç thÔng quàn tri cua HQi dÔng quàn tri dÔi v6i bQ may diêu hành tù Công ty dên

cac d\! an, công trinh, công truàng, tl, dQi san xuât.v.v ..

b. CO'cau bi) may quém If·

BASDltl' uA!'H
CT Pli Î?\ SAM

HANmEt' it\Nii
BACAN KJJ.\NU

CÔSGTRL'"()'G
ID.TA THAl\G

CÔl\GTRil\U
ut PÔ

so DO TO CHlrC
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Ngày sinh

* BQ ph~n quân Iy gÔm co:
Ba~ Tang giâm ilac vàKi toân trU"ifng:
lOng· N "H?· A~ • go al n - Chûc v1}:TÔng giàm <tÔcCông ty
So CMTND . 012012108 ' A. ngay cap: 07/5/2008 noi câp: CA TP. Hà Nôi

: Ngày 15 thang 5 nam 1974 .
: 12/12 - Trinh dô chuyên môn: Ky su Xây dungTrinh dô van h6a

Qua trinh công tac:

• 01/1998 - 08/2000 Can bô ky thuât Công ty Sông Dà 2, Công ty Constrexim
• 09/2000 - 02/2002 Ph6 chi huy tnrèng cac công trinh truèmg D' h

L' S" " " ai QCao, an van dông My Dinh Công ty CP xây dung sÔ5.
• 03/2002 - 04/2007 DQi tnrông dôi thi công tnrot côp pha, Bi thir Doàn thanh niên

công ty, thuèng vu Công doàn Công ty CP xây dung sÔ 5.
• OS/2007 - 04/2010 Thuèmg vu dàng ùy-Pho tông giàm dÔc-Thuèmg vu công

doàn Công ty CP xây dung sÔ5.
• OS/2010 dên nay Thuèmg vu dàng ùy-ùy viên HQi dông quàn tri-Tông Giàm

dôc Công ty CP xây dung sÔ5.
Clnrc vu hiên dang nb giü tai Công ty: Ùy viên HDQT- TÔng Giàm dôc Công ty
Chïrc vu hiên dang nb giü à cac tÔchire khàc: Không
SÔhrong cÔphiêu dang nb giü tai thèi diêm: 6.159 CP chiêm 0,12% vôn diêu l~
2. Ông: Trân Duc Cung - Chire V\l: Pho tÔng giam <tÔc
SÔCMTND : 012931167 ngày câp: 13/12/2006 nai câp: CA TP Hà NQi

:(
:(
&.'

Ngày sinh
Trinh dQvàn h6a

: Ngày 20 thâng 2 nâm 1955
: 12/12 Trinh dQ chuyên môn: Ky su xây d\ffig

~I

Qua trinh công tac:
• 02/1980 - 06/1983
• 07/1983 - 09/1989
• 09/1989 - 08/1995

Công nhân xây d\ffig huy~n Nga San - Thanh H6a
HQc sinh truàng Trung hQc xây d\ffig sÔ3-BQ xây d\ffig

Nhân viên Phèmg Ky thu~t- Công ty xây d\ffig sÔ5
Tru6ng phèmg Kê ho~ch-Ky thu~t-Xi nghi~p 4
Ph6 Giâm dÔcXi nghi~p xây d\fIlg sÔ6

• 09/1995 - 09/1998 DQi tru6ng dQiXD Il - Công ty xây d\fIlg sÔ5
• 09/1998 - 09/1999 Tru6ng phèmg KH-KT- Công ty CP xây d\ffig sÔ 5
• 09/1999 - 06/2009 Ph6 giâm dÔc Công ty CP xây d\fIlg sÔ5
• 07/2009 - dên nay Ph6 TÔng giam dÔc Công ty CP xây d\fIlg sÔ5
Chuc V\l hi~n dang nlim giù t~i Công ty: Ùy viên Thuèmg V\l dàng uy - Ph6TÔng Giam dÔc

Công ty CP xây d\ffig sÔ 5
Chuc V\l hi~n dang nlim giù à cac tÔchuc khac: Không
SÔlUQ1lgcÔphiêu dang nlim giù t~i thài diêm: Il.050 CP chiêm 0,22% vÔn diêu l~
3. Ông: Mai Van Dinh - Chuc V\l: Pho tÔng giam <tÔC
SÔCMTND : 013176379 ngày câp: 16/11/2013 nai câp: CA TP Hà NQi

Ngày sinh : Ngày 12 thâng 10 nam 1954

Trinh dQvàn h6a
Qua trinh công tac:
• 05/1972-09/1974
• 10/1974-09/1978

: 12/12 Trinh dQchuyên môn: Ky su xây d\fIlg
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• 10/1978 - 08/1981 .'."• 09 GIaOVIentru' T/1981 _ 09/1986 ong rung hoc xây dun :. 3 " "Hoc tnrèn D . h . g so -Bô xay dun
• 10/1986-02/1993 :,. g ~I QcXDvàd~ynghêc" h: . gGiâo viên tru' k _ ong oa DC Duc
• 03/1993 _ 05/1997 Ph'. , , ong y thuât xây dung Bim San
• 06/1997 _ 2002 ,,~giarn dôc XNXL và trang tri nôi thât - C" ,

DQI tnréng dôi xâ d " . ong ty XD sô 5
• 2003 _ 12/2008 Phô . , "." y ung so 3 - Công ty xây dung sÔ5
• 01/2009 _ nay Ph' glÀamd~~ Co~g ty CP xây dung sô 5 .
Ch" 0 Tong gram dôc CÔ t C "

ire vu nam giü tai Công ty: PhoTÔn G"' " "ng y P xay dung sô 5
Chtrc vu hiên dang nàm ._, , , g lam doc Cong ty CP XD sô 5
, .. gnr a cac tô chire khâc: Khô

SÔluong cÔphiêu dang nàm giü tai th'. d.À . ong
Th' . (JI lem: 19 CP
4 ~g 10/;014 ông Mai Vân Dinh nghi htru theo chê dô
· Ong: Tong Van Minh C' ?S" CMTN - hU'cV\I: Ph6 tông giâm <lac
o D : 013,250744 ngày câp: 01/02/2010 noi ca"p..Nga' ·nh ~WHa'No".I·

y SI : Ngay 12 thang 9 nâm 1963
Trinh dô vàn hoa 12/: 12 Trinh dô chuyên môn: Ky-su vât 1"" âv d. . IÇUxay \ffig

Là Giâo viên Tnrèng Trung hoc XD 3 B" " d. ,Q xay \ffig.
Công tac tai XN V~t liçu XD thuQc Công ty XD sÔ5

• 07/~:90 - 08/1993 , Công tac t~i Truèmg công nhân ky thu~t xây d\ffig và Xi
nghlyp trang tri nQi thât thuQc Công ty Xây d\ffig sÔ5

• 09/1993 - 04/1995 Dugc Công ty Xây d\ffig sÔ 5 cù di hQc lâp Tiêng Anh t~i
Trung tâm Ngo~i ngfr Truàng D~i hQcKiên truc Hà NQi

• 07/1995 - 08/1996

• OS/2005 _ 04/2011 Là DQi truCmgDQiXD sÔ 15, Công ty CP Xây d\ffig sÔ5
• 06/20 Il dên nay Pho tÔng giâm dÔc, Công ty CP Xây d\ffig sÔ5
Chuc V\! hiçn dang nitm gifr t~i Công ty: Ùy viên Thuàng V\l dàng uy - Pho TÔng Giâm

dÔc,Chu tich công doàn Công ty CP xây d\ffig sÔ5
Chuc V\l hiçn dang nitm gifr à cac tô chuc khac: Không
SÔluçmg cÔphiêu dang niun gifr t~i thài diêm: 2.000 CP chiêm 0,04% vÔn diêu lç

5. Ông: Bùi Minh TrU'img - Chuc vl}.: Ph6 tÔng giam <lac
SÔCMTND : 111441703 ngày câ.p: 11/6/2013 nai câ.p: CA TP Hà NQi

Qua trinh công tac:
• 01/1986 - 04/1989
• 05/1989 - 06/1990

• 09/1996 - 06/1997
• 07/1997 - 01/1998
• 02/1998 - 12/2000
• 01/2001 - 04/2001
• OS/2001 - 04/2004
• OS/2004 - 04/2005

Ngày sinh
Trinh dQvan hoa
Qua trinh công tac:
• 06/1996 - 07/2000
• 08/2000 - 01/2002

,
)
'{

Công tac t~i Công truàng XD Nhà may XM ChinFon
Công tac t~i Công truàng XD Nhà may Bip rap ô tô Ford
Công truàng XD Nhà may SX ph\! tùng xe may Honda
Công tac t~i Công truàng XD Nhà may XM Nghi San
Là DQi truCmgDQiXD sÔ21, Công ty Xây d\ffig sÔ5
Là DQi truCmgDQiXD sÔ 12, Công ty Xây d\ffig sÔ5
Công tac t~i phèmg KT-KH Công ty CP xây d\ffig sÔ5

: Ngày 19 thang 8 nâm 1973
: 12/12 Trinh dQchuyên môn: Ky su xây d\ffig

Can bQky thu~t Công ty cÔphân xây d\IDg sÔ9
Can bQky thu~t BDH công truàng xây d\ffig câu Quy Cao

Il



Pho Ban diêu hành D ' }., ,IJ an cau duèng HÔChi Minh
Tnrông Ban diêu hành D ' ,

, , IJ an câu duèng HÔChi Minh
Pho,Phong ky ~hu?t quàn 1y dIJ an Công ty
Truang Ban diêu hành DIJ an B4

DQi tnrông DQiXây dung sÔ 1
Pho Giarn dÔc Ban quàn 1' d ' }.

thât khu dô thi Chi Dông _ Mê Linh _ Vînh Phûc y IJ an dâu tu xây dung ha tâng ky

• 04/2006 - 12/2006 Ph' hé
• 01/2007 _ 04/2007 o,P ong,kY th~?t Quàn 1y dIJ an Công ty

• OS/2007 _ 01/20 Il T~an~, pho~g k: thuât Quàn 1y DIJ an Công ty
Pho Giam doc Cong ty

• 02/2011 - OS/2011 Nhân viên Phzan VIenPhong ky thuât quàn 1y du an Côn t
• 06/2011 - ,11/2013 Trg ly TÔng Giàm dôc Công ty' g y

• 12/2013 dên nay Ph6 TÔng Giam dôc công ty

Chue vu hiên dang nàm giü tai Công ty: Ph6TÔng Giàm dôc-Công ty CP XD :. 5
Ch ' hiê d ' so ., ire vu I~n a~g nam giü à cac tô chue khàc: Không
SÔhrong cô phiêu dang nb giü tai thèi diêm: 0

6.,Ông: Mai Vàn Son Chïrc Vl}: Kê toân truông
SÔCMTND : 013073164 ngày câp: 17/4/2008 noi câp: CA TP Hà NQi

Ngày sinh : Ngày 03 thang 4 nam 1974

• 02/2002 - OS/2002
• 02/2002 - 12/2002

• 01/2003 - 06/2003

• 07/2003 - 01/2005

• 02/2005 - 08/2005

• 09/2005 - 03/2006

Trinh dQvan h6a : 12/12 Trinh dQchuyên môn: CÙnhân kinh tê
'-II

P
[

é
Qua trinh công tac:
• 01/1999 - OS/2000 Can bQkê toan Công ty Xây d\ffig sÔ5
• 06/2000 - 08/2007 Can bQ kê toan Công ty CP Xây d\ffig sô 5, Ùy viên BCH

Doàn thanh niên Công ty
• 09/2007 - 04/2009 Kê toan tÔng hgp Công ty CP XD sÔ5, Bi thu Doàn TN
• OS/2009 - OS/2011 Ph6 TruOng phèmg, kiêm kê toan tÔng hgp phèmg TC-KT

Công ty CP Xây d\ffig sÔ5; Chù tich Công doàn ca quan Công ty
• 06/2011 - 07/2014 Bi thu chi bQ, Truàng phàng TC-KT Công ty CP XD sÔ5

• 08/2014 - nay Kê toan truàng-Công ty CP xây d\ffig sÔ5
Chuc Vl) hi~n dang nb gifr t~i Công ty: Kê toan truàng-Công ty CP xây d\ffig sÔ5

Chuc V\lhi~n dang niÎm gifr à cac tô chuc khac: Không
SÔlugng cÔphiêu dang nb gifr t~i thài diêm: 1.000 CP chiêm 0,02% vÔn diêu lç

* Nhfrng thay dÔi trong Ban diêu hành;
1. Ông: Mai Van Dinh : Thôi chuc V\lPh6 tÔng giam dÔc Công ty tù thang 10/2014

2. Ông: Trân Duc Cung : Thôi chue V\l Ph6 tÔng giâm dÔCCông ty tù thang 2/2015

BV ph~n chuyên môn nghifp v(l:
_Phàng Tài chinh - Kê toan
_Phàng Kinh tê Kê ho~ch - Dâu tu

_Phàng Dâu thâu và Quàn 1y - D\I an
_Phàng Kinh doanh - Quàn ly v~t tu thiêt bi

_Phong TÔchuc - Rành chinh
* Cac don vi san xuât - kinh doanh tf\ICthuQc gÔm c6:
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- DÔi xây dung 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,111215161718 FY' MA A
dung, Xuông gia công kêt câu Thép cac Bd.';" h',' " 'A ' oi oc xay dlJl1g, Dôi Silt xây

_ ' an leu ành va cong truèmg
- Nam 2014 ' A , .cac cong trinh do Công ty truc tiê . l ,;.. A ,

Hà Nôi, Goi thâu sô 5 hê thông câp mroc th A , .: h;" p_(quan, y Agom:Cong trinh Dêpô câu Diên
H . . , 0, gOIt au so 7 nha cong vu T A d' A
ai - Tra Vinh, T111so Viettel tinh G' L . T . . " rung tam ien hrc Duyên
r , la al, 111sa Viettel tinh Dâk NA , T A _

khach hang Viettel TP HCM T' d.!" ong va rung tam cham soc
, nrong cao ang kinh tê công n hiê H' NA' ,

mue nhô lè..v.v... g ep a Ç>1va cac công trinh, hang

5. ~inh =:phd: ~riin 5nâm tiip theo (tir2015 din 2019)
- Ca~ mue tiêu chù yêu cùa Công ty trong nam 2015:

+ Tiêp tuc chù dông vê vôn, tich circ tim kiêm thi tnrèng phat h . ;.. 1 .
ty hiê 'd" A' ' uy mm nguon trc cua Côngien co, e nang cao phât triên sàn xuât kinh doanh co hi A " , . . .' ,
. h" b" " çu qua, co uy tm, dam bao chât luang

san p am, ao toan và phat triên vôn cùa cac cÔ dông và nhà dâu tu hoa'n thành ' nh' A ._
d D' hA';" . , cac lem vu daugc ~i Ç>ldong cô dông thông qua. . .

, A' + ~o~~ dô~g co _(hiç~q~à, tang truèm~bên vfrng, không ngÙllg nâng cao nang h)'c e~ tranh
va hÇ>~nh:; hnh te, quoc te, nang cao dài sông cho nguài lao dông, dong gop ngày càng nhiêu vào
Sl,l'phat tnen chung cùa Công ty.

+ Duy tri tinh hinh tài chinh lành m~, và Ôndinh vê dong tiên huy dông duac ;.. _(, " '" ' . . nguon von
Val Chiphi thâp cô gang dàm bào hi~u quà sàn xuât.

, ,+ Dàm bào và_(duy tri dài sÔng can bÔ công nhân viên phân dâu thu nh~p binh quân hàng
thang ru 5.500.000d den 6.500.000d nguài/thang

+ Thl,l'chiçn dàm bào chê dô cho nguài lao dông theo dung quy chê cùa Công ty cl, phân và
quy dinh cùa Nhà nuac.

- Chiên lugc phat triên 5 nam (tù 2015 dên nam 2019):

- Xây dlJl1gmôt chiên lugc, lÔ trinh C\l thê cho nhi~m ky 2015-2019 là diêu d~c bi~t quan
trÇ>ng.Sa bô Ban diêu hành dua ra lÔtrinh và phuang hu6ng thl,l'chiçn nhu sau:

Nam 2015: Ngoài viçc duy tri sàn xuât dê Ôn dinh doanh nghiçp,cùng cl, nôi Il,l'cvà triên

khai cac nhiçm VI,l dp bach dà nêu. Ban lânh d~o Công ty se tiên hành tai ca câu tri~t dê doanh

nghiçp bao gÔm tai ca du mÇ>inguÔn Il,l'c.
+ NguÔn vÔn: Bên c~nh viçc thu hÔi công ng se xem xét khà nang tang vÔn diêu 1~cùa

Công ty dê nâng cao nang ll,l'ctài chinh.
+ Ca du l~i tài sàn may moe thiêt bi, kho xuèmg. Nghiên CUuvà triên khai vi~c dâu tu dl,l'

an chuyên dl,i m\1c dich sir d\1llgXuèmg môc (Hôi dÔng quàn tri dà thông qua chù truang).
+Ca câu l~i ngành nghê trÇ>ngtâm dê co Sl,l'dâu tu phù hqp vai yêu tÔ thi truèmg.

+Xây d\lllg chiên lugc cho cà nhiçm ky 2015-2019 môt caeh cân trÇ>ng.

+ Giài quyêt triçt dê cac tÔn t~i cùa Công ty liên quan tai công tac thu hÔi công ng.
+ Bên c~ viçc duy tri phat huy thi truàng sân co cân mÛ'rông thi truàng và dÔi tac tiêm

nang dê t~o dà cho cac nam kê tiêp.
Nam 2016-2019: Phat huy thê m~nh, tùng buac nâng cao nang Ivc dê t~o vi thê l,n dinh và

phât triên doanh nghiçp.
6. Ru; ro anh hU'llngâln hOf!.tâpng SXKD hOQccac ml;lctiéu khac cua Công ty.
Du bao nam 2015 và cac nam tiêp theo tiêp t1,1ckho khan v6i cac doanh nghiçp xây uip thi

truàng vi~c làm ngày càng phài c~nh tranh quyêt liçt, gia cà v~t tu, nguyên liçu dâu vào biên dông
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. và~cac ~à cung câp vât tu dâu vào dôi thanh toén tnréc khi A ,
mang, sàt thép và vât liêu hoàn thi A HA, l, cap hang nhu màt hàng xàng dâu, xi

, .' en.v.v.i, oat dong san xuât kinh d'A
huang tnrc tiêp boi su thay dôi chinh sa'ch hê dô " oanh cua Cong ty sê chiu ành
, . c e 0 cua Nhà nu ' D ~ d' À , ' •

cua Doanh nghiëp chïra dung nhûng , , . . À •A ac. ac lem nganh nghê kinh doanh
À • cac nu ro ve su biên dôn " h' , ,

dau vào dùng cho sàn xuât kinh doanh. '. g gia t ! truang cua cac Ioai chi phi

+ SI! thay dÔi vê lâi suât ngân hàng dôi va' l' , kh ' _ ,
kh

' , cac oan vay da duo kv kê DAoan vay dôi véi su thay dôi , 1-' A _, . c y et. 9 nhay cùa cac. cua at suat se anh huong tru co( dA A
kinh doanh cùa Công ty. . c lep en ket qua hoat dong san xuât

+ R" l' 'A h ', Ul ro u VIÇC t ay dôi gia ban nguyên vât liêu dÀ , A' , " À

diêu chinh gia dâ dirçc ky kêt. . . au vao dôi val cac hop dong không co

+ Rùi ro tin dung khi khàch hàn dA' , kh A "
dên nhüng tôn thât tài chinh cho doanh !~h~~:ac ong dap ung duqc nghia V\l trong hqp dÔng dân

II. Tinh hinh ho~t dQngciia Công ty trong nam
1.1. Tinh hinh hoat âông sim xuat k' h cl, hzn oan Dan vi tinh: Tri~u dÔng

Chi tiêu KH nam 2014 THnam2014 % tang giàm
(1) (2) (3) (4) (3)/(2)

TÔng gia tri sàn luqng 630.000 400.475 63,6
Doanh thu 550.000 294.161 53,5
Lqi nhu~n tru&c thuê TNDN 6.500 -17.235 -265,1
Tysuâtlqinhu~doanhthu 1,18 -5,85 -
Ty suât lqi nhu~nlVÔn diêu l~ 13 -34,47 -
Nôp ngân sach nhà nu&c 27.890 28.988 103,94
TÔng vÔn dc1utu phat triên sàn xuât 6.550 761 Il,6

Lao dông sù d\lllg binh quân 1.755 671 96,97

Thu nh~p binh quân nguài/thang 5.500 5.478 99,6
,* Nhùng danh gia chung vê kêt qua san xuât kinh doanh

Nàm 2014, Công ty cÔ phân xây d\I11gsÔ 5 vân dang tiêp tl)c g?P kho khan trong công tac

tim kiêm vi~c làm và diêu hành san xuât kinh doanh. Kêt qua san xuât kinh doanh nàm 2014 không

d~t theo kê ho~ch do môt sÔnguyên nhân chu yêu sau:

1.2. Công t{k âau th6u, chào gia ct;mhtranh tim kiim vi~c làm nam 2014:
NguÔn vi~c khan hiêm dà dân t&i c~ tranh vê gia giùa cac nhà thâu quyêt li~t han, công

tac dâu thâu không phan ânh d(mg bàn chât cua công tac dâu thâu làm giàm kha nàng thlfug thâu

ding nhu ca hÔi tim kiêm vi~c làm.
Nhiêu hÔ sa mài thc1uChu dc1utu dua ra cac chi tiêu vê tài chinh rât cao dân t&i vuqt nang

IlJc tài chinh cua Công ty, không dap Ung duqc HÔ sa mài thâu.
NguÔn vi~c hÔ trq tù TÔng công ty trong nam 2014 h~n chê xuât phat tù bÔi cành chung cua

thi truàng.
Ngoài ra công tac tiêp c~n thi truàng, khai thac nguÔn công vi~c cua Công ty à cac linh V\lC

con nhiêu han chê vê cach thuc tiêp c~, chua co chiêu sâu dân dên nguÔn vi~c mai dê ky hqp dÔng

không d~t nhu kêt qua dê ra.
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Nam 2014 công trinh tham gia dâu thâu, chào gia canh tranh là 17 công trinh: SÔgoi thÀt' 9 ~ , , , aurung: cong trinh; SÔ gôi thâu tnrot: 8 công trinh,

(T)' lç trung thâu dat: 300.631 tr.d/1.239.095 tr.d == 24,2% vê gia tri du thâu)
1.3. Nhùng kh6 khan trong viêc triên khai thi câng ànhhuang tiêu C1:l"C din kit qua san xuâ:

kinh doanh nam 2014 bao gâm:

MN sô công trinh dâ trùng thâu nhtrng châm triên khai do cac nguyên nhân khach quan dân
t61 kê hoacb doanh thu sàn hrong thtrc hiên trong nam 2014 bi ânh hirông lon nhtr: Tèa nhà Viettei

Gia Lai Chu dâu tu chtra xin diroc giây phép xây dung phài dùng thi công 4 thang so v61 kê hoach,
Công trinh Tôa nha Viettei Dàk Nông phài dùng thi công 2 thàng dê xïr Iy biên phâp thi công mai
taluy suèn nui va xïr Iy thiêt kê méng.

Môt sô gôi thâu m~c dù dà ky hqp dÔng, bàn giao m~t bâng tinh tiên dQ thi công theo hqp
dÔng nhtmg do thay dÔi vê thiêt kê phai chà dQ'inhiêu thàng nhu: Goi thâu sÔ 7" Thi công nhà

công V\l Khu quàn Iyv~ hành-Dg an ca sà hé;ltâng Trung tâm di~n l!Jc Duyên Hai. (Gia trj:134,87
ty dÔng té;lmÛllg 10%) dùng 4 thâng dê thay dÔi thiêt kê C9CIàm giàm doanh thu kê hOé;lch55 ty.

Goi thâu sÔ 5 "Thi công h~ thÔng câp nuac thô (nuac v~n hành) cho Trung tâm Di~n I!Jc

Duyên Hai gia tri 159 ty dÔng triên khai ch~m là do Chu dâu tu thay dÔi thiêt kê tù duàng Ông v~t

li~u cÔt sQ'ithuy tinh (FRP) sang Ông HDPE dùng thi công hé;lllgml,lc chinh 6 thàng dân tai doanh
thu th\lc hi~n goi thâu nam 2014 giam 40 ty dÔng so vai kê hOé;lchdê ra. . .

Môt sÔcông trinh do Chu dâu tu thiêu vÔn và dùng thi công nhu công trinh Nhà à xà hQl té;ll

Dà Nâng, Chg Thành Công... , .~
DA' .. A tA thl' truon'g ngày càng trà lên kho khan, niêm tin gifla cac doanh nghl((p suyDl vm yeu 0 . 'A ,

. , d::=:t'· viêc tân dung vÔn cua khach hàng và cac nhà cung câp không dé;ltduQ'c ket qua ~u
gIam an m . . . ~ l' ~ h ~ t 'nh Ben

A " hÀ - ", nh huàng dên viêc cung (mg v~t tu vé;lt l((Uc 0 cong n .mong muon mot p an cung gay a . ',. ~ hi h' "t

canh do vi~c c~u truong d~t tré;lfficân kiêm tra qua tai trên toàn :~ôcdl~t~hatd:l: tg:~clat ~::n
. , , - "ành huàng truc hep en len .,li~u dên chân hi~n truàng. Diêu nay cung gay . .

danh nghi~p. '. A" À t m (mg bô sung tù cac công trinh.A 'h dông mal han che nen nguon é;l
Do vi~c tim klem cac gp . ,~ h- h Mat khac do chinh

, • À kh' t (mg ngày cang ché;ltc e on. .d k' ong và cac dIeu oan é;lffi , .À kh '
mm không é;lt y v . "A' , tÔ chuc tin dung g~p rât nhleu 0, A' d nên viêc huy dong von vay tu cac . ,
sach that ch~t von

tm
l,lllg ',. A, uàn lan dên tiên dQthi công công tnnh.

khiin không giai ngân dugc cho cac nha cung cap anh h g

1.4. Công tac tài chinh , . À ." • , du na ngân hàng té;lithài diêm
, , ". d" uàn tn ve Vl((CgIam .

Th\lc hi~n nghi quyêt cua H91 ong q .,' h kAhoach du kiên do cac khoàn thu
" h' không gIam dugc t eo e . .

31/12/2014 tuy nhiên du ng ngan ang, C" t lnh Chung cu Block 103 An Khânh ,
kh" d t diên hlnh nhu: ong r .

100 tù mQt sÔ công trinh ong é;l ,."" Lào Cai,Thap A _ B Contracxlm,
. M" Linh Plaza Thuy dl((n Ta ThangTrung tâm thuong mé;ll e ,

Trung tâm thuong mé;liChg Ma. _,. ."c Công ty trong nam 2014 không hoàn thành cac
"nh" hinh dân tm vIeDo là nhUng nguyen an c .

chi tiêu kê hOé;lChSXKD da dê ra.

2. Ta chue và nhân SI!
Danh sach Ban diêu hành
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SÔ
1 1

TT H9 và tên Nam Nghê 1 1 l
sinh nghifp Th lrÔ'ng tru

Chue Tylf SO'

1 Ngô Hài An
hûu CP

1974 Ky su SÔ39, ngàch 1194/63 dirôn L'
vI}

(%)

2 Mai Van Dinh
XD Léng Thuon,g _DA 19D gang, TÔng -

1954 Ky su Ph' . on a - Hà Nôi ziam dôc 0,12%
ong 22.2 nhà CT2 tôa nhâ V· .

XD phirông Tr H' " ,a imeco, PM

3 Trân Duc Cung
ung oa-Câu Giây-Hà Nôi TÔng °1955 Ky su A24-78 Trun~ Tiên ngô Van Chiron

giàm dôc

XD - Dông Da - Hà NQi g PM

4 TÔng Van Minh
TÔng 0,22%

1963 Ky su PMn_? 903B Chung cu Licogi13 diron
giâm dôc

VLXD Khuat Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nôf
Ph6

5 Bùi Minh Tnrèng
TÔng 0,04%

1973 Ky su giârn dôc

XD PhU Lam - quân Hà Dông - TP Hà Nôi
Ph6

6 Mai Van Son
TÔng 0,0%

1974 CÙ Phèng 22.1 nhà CT2 tèa nhà Vim
ziâm dôc

nhân h ' , " , eco, Kê toân

7 Trân Van Thinh
TC-KT

p trong Trung Hoa-Câu Giây-Hà Nôi tnrông 0,02%

1977 CN X6m 1Miêu Nha, Tây MÔ - Tù Liêrn _
Luât TP TC-

s Pham Tiên Sy
HàNôi 0

1981 Ky su Nhà sô 5, ngô 282, ~hÔDjnh Công-
HC

KTXD
TP.KT

9 Vii Công Trù 1983
quân Hoàng Mai - Hà Nôi KHDT 0

Ky su TJ1lc Thai, Tnrc Ninh, Nam Djnh
XD

PP.DT&

10 Hoàng Dinh HÔng
QLDA °1957 Ky su SÔ 1?/47 ,dllàng Phù Long, phirong TP.KD

dÔng Trân Tê Xirong - TP Nam Dinh QLVTT 0
I\)'c B

- ~ .:._ , A
,

Trong nam 2014 Ban diêu hành cong ty da bô nhiêm 01 d/c: Ph6 tnrông phèng TÔchuc
Hành chinh, 01 d/c: Ph6 tnrông phèng KT-KH.DT.

- SÔhrong can bô công nhân viên trong biên chê: 317 nguèi
Trong do: + Cân bQgian tiêp : 121nguài

+Công nhân ky thu~t : 196nguài
+ Chînh sach dÔi vai nguài lao dQng:Nguài laD dQng duQ'chu6ng dây dù chê dQ tiên

luong, chê dQBHXH, BHYT, bao hQlaDdQng,trQ'd.p kh6 khân, tham quan du lich, nghi lê têt,

nghi phép hàng nam va quyên IQ'ikhac.
3. Tinh hinh ddu tu, tinh hinh thl!c hi?n cac dl! an
a. Cac khoàn dâu tu lan: Nam 2014 Công ty c6 dâu tu: TÔnggia tri dâu tu: 761.757.574d

Tron}! do' Dan vi tinh' VND

sa Tên tài san ôâu tU' sa Thành tiên

TT
lU'Q1lg

1 May toàn d~c di~n tir Nikon-322 1 95.454.545

2 V~n thâng 2 tr\l SMZI00, cao 27rn, suc nâng tài 1.000kg 3 bQ 370.090.908

3 May toàn d~c Ruide RTS 822A 1 48.181.818

4 May biên ap 3 pha 250KV A
1 246.363.636

5 May barn nu6c dQng ca dâu Diezel 1 32.666.667

TÔng cQng 761.757.574

4. Ca cdu cd dông, thay âdi v6n âdu tu cua Chu sa hiiu.
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a. CÔphân

Ngày 16 thang 01 nam 2008 cô phië , A

À h':" leu cua Công ty dâ chinh th' d '
co pmeu trên sa giao dich chïrng khoân Hà Nôi (HNX) , '. ire troc niêm yêt và giao dich

TA hu . VCYI.
en c irng khoan . Công ty CP x" d .l.
N , • ay l}11g so 5

Ma chïrng khoan : VC5

SÔhrong cl, phiêu niêm yêt ban dâu là
Tl,ng khôi hrong niêm yêt
Tl,ng gia tri niêm yêt
b. Ca du cl, dông:

5.000.000 CÔphân
5.000.000 CÔphân

50.000.000.000 Dông

TT
Tên cÔdông van gép Tt I~

1 Tl,ng C.ty CP XNK&XD Vi~t Nam- Vinaconex
(%)

25.500.000.000 51%
2 V ôn cùa cac cÔdông khàc

24.500.000.000 49%
TÔng cêng 50.000.000.000 100%, , ". , ,

A A , ,c. Tmh hmh thay dôi von dau tu chu sa hüu.

Nam 2004 BQ Xây dung co Quyêt dinh sô: 1552/QD-BXD ngày 04/10/2004 vê viêc, , .
chuyên Công ty Xây dung sÔ5 thành Công ty cl, phân.

- VÔn diêu l~ cùa Công ty là: 21.000.000.000dÔng

- Công ty thire hiên tang vôn (dotl ) tù 21.000.000.000d lên 40.000.000.000d mênh gia

1O.OOOdÔng/lcÔphiêu, ban cho cl, dông nhà mréc, ban cho cÔdông hiên hüu, bén cho CBCN viên,

ban dôi tac bên ngoài (thire hiên 24/03/2007-12/04/2007 hoàn tât ban dotl )
- Công ty thtrc hiên tang vôn (d<)'t2)tù 40.000.000.000d lên 50.000.000.000d rnênh gia

10.000dÔng/lcÔ phiêu, ban cho cÔ dông nhà nuac, ban cho cÔ dông hiçn hfiu (thài gian thgc hiçn

30/05/2007-01/07/2007 hoàn tât ban dÇYt2)

d. Giao dich cÔphiêu quy : Không co

e. Cac chilng khoan khac : Không co

III. Danh gia kit qua ho~t dQng san xuât kinh doanh:

1 K.(t ??n xuât kinh doanh nam 2014 Dan vi Hnh: Triêu dÔnge qua sa ..
Kê ho~ch ThU'c hiên %tang

Chi tiêu
. .

nam 2014 nam 2014 giam

(1) (2) (3) (4) (3)/(2)

TÔng gia tri san IUQ1lg 630.000 400.475 63,6

550.000 294.161 53,5
Doanh thu

Lai nhuân tru6c thuê TNDN 6.500 -17,235 -265,1
. .

1.430 0 -
Chi phi thuê thu nh~p DN hi~n hành

27.890 28.988 103,94
NÔp ngân sach nhà nu6c

TÔng vÔn dâu tu phat triên san xuât 6.550 761 11,6

1.755 671 38,23
Lao dÔng su d\lng binh quân

5.500 5.478 99,6
Thu nh~p binh quân nguài/thang

+Nhfmg tiên bQ Công ty da dï;ltdUQc.
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- Tiêp I\Ic thire hien nghj quyêt II/NQ-CP cùa Chinh phù, y kiên chi dao cùa TÔng công ty,
Công ty tiêp tuc chù dông triên khai àp d\lDg cac biên phap, giâi phàp nhàm tiêt giàm chi phi tiên
luang, sâp xêp lai ca câu tÔ chire cac phông ban chuyên môn, dan vi tnrc thu!>c cho phù hop dârn
bâo tinh gQn, chi giü lai céc can bô co nang lire dàp irng dtrçc yêu câu công viëc, chù dQng tarn
hoân hop dông véi ngtroi lao dông Irong thèi gian chira bô tri du(>Cviêc làrn nhàm giàm Mt chi
phi, nâng cao y thire tiêt kiêm trong toàn Công ty.

- Tiêp tuc véi dinh huang phàt triên công viêc tai thi tnrèng phia Nam. Ban diêu hành dâ
thay dÔiphuang phàp tiêp cào và tu duy quiin Iy phù hqp vài yêu cAu cua !hi truimg cüng vài S\I

dÔng thl$> cUn tfu> thé CBCN viên và dugc hÔ Irg cua H!>idÔng quân tri, Cac d\l àn Công ty ky kêt
duqc hqp dÔng kinh tê và sàn luqng thvc hi~n nam 2014 là 400 ty dÔng. Gia tri sàn luqng con lé;li
chuyên sang nam 2015 thvc hi~n là 273 ty dÔng.

- Sv nÔ Ivc cua Công ty dà tùug bu6c té;loduqc uy tin tÔt v6i Chu dâu tu, khâng dinh
thuong hi~u và dQt pha thi truèmg phîa Nam. Trong nam 2015 tiêp t\lc mà rQng thi truèmg, khai
thâc nguÔn viçc nhâm hoân thành tÔt càc chi tiêu SXKD cua Công ty ni!m 2015. Dé dàp Ù'ngd':'l'c
mô hinh quàn ly diêu hành, diêu hành co hi~u quà tÔt nhât, Công ty se tai du truc toàn bQh~ thông
diêu hành tir phong ban t6i cac tÔ, dQi sàn xuât.

- Tiêp t\lc chu trQng gifr gin và phat triên thuong hi~u, van hoa doanh nghi~:. À A

- Thvc hi~n tÔt cac Nghi quyêt cua Dàng, phap lu~t Nhà nu6c, chi dé;lOcua Tong cong ty,
nQi quy don vi.

2. Tinh hinh tài chinh.

BANG CÂN nÔI KÊ ToAN
a. 1înh hinh tà; san

TÀISAN sa dU' (fiu nam sa dU' cuai nam
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b. Tlnh hinh n(J'ph/li Ira 654.292.653.170 644.271.771.430

NGUÔNVÔN sa du dâu nam sa du' cuai nam

6.092.053.115 6.092.053.115

4.835~823.609 70.157.316.157_. - - ------_._-----_.-

_~:.y~x.y~~S!.~~i.--Q~.-..---. __ . .___ . .__.._ ~:.?~~:Z~?:.?g9... _ ._~?:?~_~}25_:_~:l8_
_?_:..Pll.phong trq c_~P._~~!.y'~~_~.l.~~__.

3. Doanh thu chua thire hiên
.HH•••••__ ••••••••••__ ••••••__ •••••_ ·!..·· __!...••__••-_ .

II. Nu dài han
...__ _ !..H.__.__ __ !:_ __.. __ _ __ H·_··_····

o
909.090.909 909.090.909-_._.- -_ .. ------------ ---_ ..

B N " 1. hû ? hü__. ___gu~~__y..~~_..~.._~._~~... ~ ..__
I. van chu su hûu

90.806.482.853 68.774.322.865............-..-.- - -- _..-1---_._. -..-

....._ _ __ .._-_ .._-_._--_._. __ ..__ ._-_........................... . .

._~:_.Th!~g~~Y.~!?:~~.P~~~ . ..__ .._.._.._
3. V ôn khàc cùa chù SCY hüu

9.828.000.000 9.828.000.000
1. VÔn diêu 1~ ............_._ __ ._..~ __.--_ _-_ .._. . _-------_ _-_._-_ .._ " .50.000.000.000 50.000.000.000

...........................................................- ...__ ...__ .._-.---_._._ ...._--

_ .._ __ _ _ _ - _-_ .._ .._ ..__ .._ _._ -.......... .. _............. .. - _._ __ .._ .._ _ _ __ -................... .. .

~ ..Ql!.y. d~~!~p~~!...!~.~~__. ._.._.. _.___.__ mm . !1:.?~0·!?1.1_~~_-- -- I?_:1~9J??~?~~--
~:_~Y._c!ll._PÈ:~!?:g!~!-~~~~-.. __ m__ .m ..m _._ m__. m_.m mm 1.:94.~·?.~~_:_?l~m . _l~'!~:_?_~?:~1~
6. Loi nhuân sau thuê chtra phân phôi 5.213.989.579 (16.818.170.409)

TÔNG CONG NGUÔN VÔN 654.292.653.170 644.271.771.430

3. NhÜ'Dg câi tiên vê CO' câu ta chïrc, chinh sâch, quân 1y
_ Công ty tiêp tuc kiên toàn và tài ca du lai bô may quàn 1)' ru phèng ban dên cac tô, dôi

sàn xuât cho phù hop véi chïrc nang, nhiêm vu cùa tùng bô phân, Không ngùng cài tiên phuong

thïrc quàn 1)'tù Công ty dên cac bô phân chire nang, dan vi truc thuôc.
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- Tiêp tuc tâp trung xây dung, dào tao và co chinh sàch thu hùt dôi ngü cân bô, co trinh dôi
chuyên môn và co kinh nghiêm, tiêp tuc dào tao càn bô quàn Iy du an dat tiêu chuân, nghiên CUu àp
dung khoa hoc công nghê mai phù hQ'Pvéi nhu du quàn IY.

- Tiêp tuc bô sung cac quy chê quàn Iy và cac quy chê khàc cùa Công ty cho phù hQ'Pvéi
công tac quàn Iy hiên nay và phù hQ'Pvéi Công ty dai chûng, tang cirèng công tac giâm sàt tài
chinh, kiêm soât chàt che tinh hinh thire hiên kê h01;1Chsan xuât kinh doanh.

- Dinh huang cùa Công ty trong thèi gian tai, d~t mue tiêu quyên IQ'icùa cÔ dông ding nhu
quan tâm dên thu nhâp cùa ngirèi Iao dong trong toàn Công ty.

4. Kê hoach phât triên trong tuong lai.
DV bâo, nam 2014 tiêp tuc con khô khan, thàch thïrc dôi véi doanh nghiêp xây dung. Véi

mue tiêu dây manh tinh chuyên nghiêp, tao sv khàc biêt, nâng cao công tac quàn tri doanh nghiêp,

t1;1Odà phat triên bên vùng. Bi~n phap chi d1;10cho nam 2014 bao gÔm cac noi dung nhu sau:

- Tich cvc, chù dong huy dong tÔi da cac nguÔn Ivc dê tim kiêm vi~c Iàm, dàm bao hoan
thành cac chi tiêu nam 2014 va gôi dâu công vi~c cho cac nam tiêp theo. Tiêp tl)c mÔ'rong ph1;lffivi

tim vi~c (d~c bi~t Ô'khu vvc phia Nam), quan tâm cac dv an co nguÔn vÔn dÔn dào.
MQi phuang ân cân dap Ù"ngcac tiêu chi sau:

+ Dù vi~c Iàm dam bao dài sÔng cho can bO công nhân viên, Ôn dinh doanh nghi~p, bao
toan và phat triên nguÔn vÔn.

+ Lva chQn cac dv an xac dinh duQ'cChù dâu tu co vÔn; diêu ki~n t1;1mÙ"ngthanh toân thu?n
IQ'i,tiên do phù hQ'Pcông vi~c.

+ Gia ca hQ'PIy, sù d\lllg duQ'c tÔi da cac thiêt bi hi~n co, ap d\lllg cac mô hinh quàn Iy co
hi~u qua;

- Tiêp t\lCdÔi mai vê ca du tÔ chuc, h01;1tdong doanh nghi~p theo dinh huang: Thich nghi

vai thi truàng, nâng cao nang Ivc san xuât kinh doanh, nâng cao hi~u qua t1;1osv phat triên bên
viing cho doanh nghi~p:

+ Nâng cao công tac quan tri doanh nghi~p, ca du 11;1itoàn bQ phong ban chuc nang, cac

doi san xuât dù vê sÔ IUQ'llgdam bao vê chât IUQ'llg.Xây dlJIlg kê h01;1Chphat triên nguÔn nhân Ivc
ngân h1;1nvà dài h1;1ntheo chiên luQ'cphat triên cùa Công ty

- Tiêp tl)c xac dinh rô vi~c thu hÔi công nQ'va dây nhanh công tac thanh quyêt toân là nhi~m
V\l sÔng con cùa doah nghi~p. Nam 2015 cân gâp rut cùng cÔ, tang cuàng hoàn thi~n dOingii thanh
quyêt toân công trinh ca vê sÔ IUQ'llgIân chât IUQ'llgxuyên suÔt tir Công ty dên cac dan vi tf\l'C

thuOc. T?p trung sat saD chi d1;10quyêt li~t vào công tac thu hÔi vÔn, tim mQi bi~n phap làm vi~c

quyêt li~t vai cac Chù dâu tu d~c bi~t là dÔi v6i cac công trinh dà thi công xong bàn giao, vÔn kinh

doanh con tÔn dong nhiêu Ô'Chù dâu tu. Tim cac giai phap hiiu hi~u dê thu hÔi công nQ'noi bo;
thvc hành tiêt ki~m giàm du nQ'ngân hàng.

- D~t ra m\lc tiêu là tiêp c?n cac công ngh~ mai, cai tiên bi~n phap thi công dây nhanh tiên

do, nâng cao chât IUQ'llgcông trinh dê xây dlJIlg thuang hi~u ngay càng bên viing. Nâng cao nang

Ivc dâu thâu, mÔ'rQng liên danh Iiên kêt v6i cac dÔi tac dê tim kiêm vi~c Iàm, tim kiêm cac ca hQi
hQ'Ptac dâu tu.

- Luôn Iuôn quan tâm dên IQ'iich CÔ dông dÔng thài chu trQng thvc hi~n tÔt cac chê dQ

chinh sach co Iiên quan dên nghla V\l và quyên IQ'icùa nguài Iao dong. Dong viên cân bO công
nhân viên hoàn thành thâng IQ'inhi~m V\lsan xuât kinh doanh nam 2015.

-,
~
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5. Giai trinh cûa ban TÔng giàm dÔc dÔi véi y kiên ngoai trir cûa kiêm toân trong bâo

cao tài chinh nam 2014 Công ty:
NQi dung giài trinh: vê y kiên ngoai trù cùa Kiêm toàn trong bào cao kiêm toân dôc lâp sô:

932NNIA-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 sÔ5 nhir sau:
- Nhu dà trinh bày tai Thuyit minh sei8phan Thuyêt minh bâo cao tài chinh, sei du khoàn mue
"Cac khoàn phài thu khâc" tai ngày 31 thang 12 nam 2014 bao g6m khoàn phài thu tù 02 t6
truàng âôi xây dung dà chêt vôi seitiin khoàng 4, 77 tY VND. Công ty chua trich lâp dl!phimg phài
thu khô âôi deiivôi cac khoàn phài thu nêu trên, dan din khoàn mue "Dl!phông phài thu ng&nhan
khô âài" trên Bang cân deiiki toân tai ngày 31 thang 12 nam 2014 và khoàn mue "Chiphi quàn If'
doanh nghiêp" trên Bâo cao kit qua hoat âông kinh doanh nam 2014 bi phan ânh thâp hemthuc ri
vôi cùng môt seitiin khoàng 4, 77 tY VND.
- Nhu dâ trinh bày t(li Thuyit minh sei 9 phan Thuyit minh bao cao tài chinh, trong nam 2014,
Công ty dà t(lmkit chuyin doanh thu và gia veintheo tY lç lài gçp d'l!toan. Niu ghi nh(ln theo tY lç
hoàn thành và tY lç lài gçp th'l!Cri thi khoan ml:lc"Gia veinhàng 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 tY VND,
d6ng thài khoan ml:lC"Hàng t6n kho" trên Bang cân deiiki toan t(li ngày 31 thang 12 nam 2014 sè

, ,
giam vai sô tiên tuemg {mg.

- Nhu dà trinh bày t(li Thuyit minh sei 9 phlin Thuyit minh bao cao tài chinh, t(li ngày 31 thang 12
nam 2014, mçt sei công trinh do Công ty thi công xây I&p(không bao g6m cac công trinh Công ty
khoan cho cac t6, dçi trlfc thuçc Công ty thi công) co seidu chi phi san xudt kinh doanh da dang
(tài khoan 154) Mn hemdoanh thu co thi thu dUÇJctrong tuemg lai vai seitiin khoang 12,8 tY VND.
Tuy nhiên, Công ty chua ghi nh(ln dl!phàng giam gia hàng t6n kho liên quan din phlin chiphi san
xudt kinh da dang Mn hemdoanh thu co thi thu h6i trong tuemg lai noi trên vào bao cao tài chinh
cho nam tài chinh kit thuc ngày 31 thang 12 nam 2014. Viçc chua ghi nh(ln dl! phàng giam gia
hàng t6n kho dan din khoan ml:lC"Dlfphàng giam gia hàng t6n kho" trên Bang cân deiiki toan t(li
ngày 31 thang 12 nam 2014 và khoan ml:lC"Gia veinhàng ban và dich Vl:lcung cdp" trên Bao cao
kit qua hO(ltdçng kinh doanh nam 2014 biphan anh thdp hem thl!c ri vai cùng mçt sei tiin khoang
12,8 tY VND.
- Nhu dà trinh bày t(li Thuyit minh sei 16phlin Thuyit minh bao cao tài chinh, Công ty chua ghi
nh(ln khoan ph(lt ch(lm nçp bao hiim xà hçi, bao hiim y ri và bao hiim thdt nghiçp vai sei tiin
khoang 1,2 tY VND theo thông bao cua Ca quan Bao hiim Xà hçi tinh Thanh Hoa dan din khoan
ml:lC"Cac khoan phai tra, phai nçp ng&nh(ln khac" trên Bang cân deiiki toan t(li ngày 31 thang
12 nam 2014 và khoan ml:lC"Chi phi khac" trên Bao cao kit qua hO(ltdçng kinh doanh nam 2014
biphan anh thdp hem thl!c ri vai cùng mçt sei tiin khoang 1,2 tY VND.
- Nhu dà trinh bày t(li Thuyit minh sei9 phlin Thuyit minh bao cao tài chinh, nam 2014, Công ty
ghi nh(ln vào chi phi san xudt kinh doanh da dang cac khoan phân b6 chi phi luemg cua bç ph(ln
gian tiip, chi phi nhân công thuê ngoài và cac chi phi phat sinh liên quan din sùa chùa, bao hành
deii vai công trinh dà hoàn thành tù cac nam truac dang chà quyit toan vai sei tiin khoang 4 tY
VND. Cac chi phi này phat sinh sau khi công trinh dà hoàn thành, chà quyit toan công trinh nên
chung tôi không co ca sa di danh gia viçc ghi nh(ln vào chi phi san xudt kinh doanh da dang là
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hop If hay không. Chûng tôi không thuc hiên âuoc cac thù tuc kidm toân thay thi và theo do, chûng
tôi không thd xac âinh âuac liêu co cân thiêt phài âiëu chinh ~6liêu này hay không.

Công ty CPXD sÔ5 xin giài trinh Y kiên cùa Kiêm toén nêu trên nhu sau:
1. vê viêc chua trich lâp du phèng khoàn phài thu khoàng 4,7 ty cùa 02 dôi tnrông da mât:

Do 2 dôi tnrèng thi công cac công trinh chua quyêt toàn v61 Chu dâu tu, nên Ban diêu hành công ty
chua du hÔSCYphàp ly dê trinh Hôi dông quàn tri tiên hành XlI ly dïrt diêm vân dê này theo quy dinh
phàp luât và quy chê cùa Công ty. Dê thân trong khi phàt hành bào cao tài chinh nam 2014 kiêm
toàn da dua vào phân y kiên ngoai trù. Sau khi du diêu kiên vê hÔ SCYphap 1'1Ban diêu hành Công

ty se XlI1'1dïrt diêm.
2. Viêc kêt chuyên doanh thu và gia vôn khoàng 9,1 ty bao gôm:
+ Doanh thu phân sàn xuât bê tông tai công trinh Nhà may thuy di~n Ngài Phât và chi phi

di~n nuac xuât hoa dan cho thâu ph\! t<;lidv àn Bâc An Khanh khoàng 2,3 ty dÔng. Phân chi phi sàn
xuât bê tông Công ty da kêt chuyên gia vÔn t<;lidv an Nhà may thuy di~n Ngài Phat và chi phi di~n
nuac Chu dâu tu bao ng, Công ty da kêt chuyên gia vÔn tu6ng (mg vai doanh thu dv an mic An
Khânh à cac nam truac.

+ Kêt chuyên doanh thu và gia vÔn: Kiêm toàn co y kiên ngo<;litrir khoàng 6,7 ty dÔng cac
công trinh Nhà à xa h<)i Dà NfuIg, Truàng cao dàng kinh tê CN Hà N<)i, Ky tuc xa DHQG

TP.HCM. Dây là nhUng công trinh co bu gia theo chê d<)chinh sach Nhà Nuac trong cac nam

2012, 2013, 2014. Tuy nhiên vi~c bu gia chua dugc Chu dâu tu chinh thuc ky xac nh~, dê dàm
bào nguyên tâc th~ trQng kiêm toan da nêu y kiên ngo<;litrir trên bao cao tài chinh.

3. Công ty chua trich l(lp dv phàng hàng tÔn kho dÔi vai cac Công trinh Ngài Phat, công
trinh Di~n nuac trung tâm TM Hà Dông, công trinh Tf\! sà Viettel tinh Long An vai sÔtiên khoàng

12,8 ty dÔng do cac công trinh trên da thi công xong nhung chua quyêt toan v61 Chu dâu tu. Dê
dàm bào nguyên tâc th~ trQng kiêm toàn dua ra y kiên ngo<;litrir dÔi vai công trinh trên.

4. Công ty chua ghi nh~n khoàn ph<;ltn<)pch~ BHXH, BHYT, BHTN vai sÔ tiên khoàng

1,2 ty dÔng. M~c du co thông bao cua Bào hiêm xa hQi tinh Thanh Hoa, vê vi~c phl;ltn<)pch~ tiên

bào hiêm Ban diêu hành công ty chua ky bât ky xac nh(ln ng phl;ltn<)pch~m nào vai Bào hiêm xa
h<)itinh Thanh Hoa. Han nùa, Công ty tin tUOng râng se không phài n<)pkhoàn tiên trên khi co

chinh sach hÔ trg cua Nhà nuac dÔi vai cac Doanh nghi~p trong diêu ki~n kinh tê kho khan nhu

hi~n nay. Tuy nhiên dê dàm bào nguyên tâc th~n trQng kiêm toan da dugc vào phân y kiên cua
kiêm toàn.

5. Vi~c ghi nh~ chi phi SlIa chùa, bào hành cac công trinh da hoàn thành bàn giao vào chi

phi sàn xuât kinh doanh dà dang khoàng 4 ty dÔng. Do cac công trinh trên dang trong qua trinh bào
hành và chà quyêt toàn nên Ban diêu hành tin tUOngvi~c ghi nh~ vào chi phi sàn xuât kinh doanh
dà dang là hW 1'1.

Công ty cÔ phân xây dVng sÔ 5 xin giài trinh vai Ùy ban ch(mg khoàn Nhà nuac, Sà giao

dich ch(mg khoan Hà N<)i và quy vi cÔ dông vê y kiên ngol;li trù trên bao cao tài chinh nam 2014
nhutrên.

IV. Danh gia cua hqi dÔng quan tri vi ho~ltdqng cua Công ty
1. Danh gia cua H9i d6ng quan tri v€ cac mgt hOÇlta9ng cua Công ty.

Thvc hi~n nghi quyêt cua Dl;lih<)idÔng cÔ dông thuàng niên 2014, mÔi thành viên HDQT

Công ty CP xây dvng sÔ 5 dêu y thuc sâu sâc vê trQng trach chi d<;lo,dinh hu6ng trong công tac



quàn tri công ty, cac Quyêt nghi cùa HDQT duce thire hiên dung thâm quyên, chi dao kip thèi hoat
dông SXKD. Cac chi tiêu chinh mà Công ty CP xây dung sÔ5 dat diroc trong nam 2014 nhu sau:

sa Cac chi tiêu Doonvi Kê hoach Thuc hiên Thuc hi~n/kê
TT hû J.. tinh nam 2014 J.. hogch (tY I~%)c u yeu ke hoach

1 Gia tri tông sàn IUÇYng Tr.dông 630.000 400.475 63,6
2 Doanh thu Tr.dông 550.000 294.161 53,5
3 LÇYinhuân tnréc thuê TNDN Tr.dông 6.500 (17.235) -265,1
4 Trà cÔtuc % 8 0 0%
5 Trich khâu hao tài san cÔdinh Tr.dông 6.321 6.394 101,1
6 Dâu tu phàt triên Tr.dông 6.550 761 11,6
7 Thu nhâp binh quân nguèi/thang Ng.dông 5.500 5.478 99,6

2. Dânh. gia cûa Hôi ilang quàn tri vJ hoat âông cûa Ban Tông giâm illico

Hoat dông thi công xây Iâp cùa Công ty trong giai dean 2010 - 2014 buée vào giai doan
khô khan do chinh sàch tài khôa bi thàt chat, chi tiêu công bi càt giàm, nhiêu du an co vôn ngân
sâch cüng bi càt giàm theo, môt sÔdu an khàc thi công dm chùng hoàc dùng thi công do chù dâu
tu gàp khô khan. Nguôn viêc làm ngày càng khô khan dân dên str canh tranh khôc Iiêt giüa cac nhà
thâu, tù khâu dâu thâu chào gia dên yêu câu vê tiên dô, chât lUÇYngcông trinh thi công ..

Nh~ thuc duÇYcdiêu do HDQT da dinh huang chi diilO,giâm sat hOiiltdÔng cùa Ban diêu
hành trong vi~c th\Ic hi~n cac chi tiêu kê hOiilChda duÇYcDiilihôi cÔ dông thông qua hàng nam. Vê
ca bàn dêu hoan thanh cac chi tiêu kê hOiilChsan xuât kinh 3 nam tù nam 2010 dên 2012. Riêng 02
nam 2013 va 2014 Công ty chua hoan thành cac chi tiêu kê hOiilChda duÇYcDHCD thông qua, do
IInh VlJCdâu thâu va tim kiêm vi~c làm con nhiêu hiilnchê nên thiêu vi~c Iàm, hàng tÔn kho nhiêu
do công tac nghi~m thu thanh quyêt toan chua co kêt quà cao, nên da ành hUOng tflJc tiêp dên cac
chi tiêu doanh thu - san lUÇYngcùa Công ty. Han nùa, chi phi tai chinh cao do chua giàm duÇYcdu
nÇYvay Ngân hàng, công tac thu hÔi vÔn con chua co kêt qua nhu mong dÇYida ành hUOngtflJc tiêp
dên kêt qua sàn xuât kinh doanh nam 2013-2014. Cl) thê nhu sau:

KÊT QuA HO~T DQNG SXKD NAM 2014 VÀ NHI~M KY 2010 - 201,4
Dan vi tfnh: triçu ilông

2010 2011 2012 2013 2014
56 Chi
TT tiêu

KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH

1 TOng giâ tri 5XKD 649.50C 700.00C681.50. 650.00C 850.00C 701.20C 650.94C 500.55C 630.00C 400.47!

2 TOng giâ tri doanh thu 514.65C 561.327 528.00C 841.66f 580.00~ 624.956 580.83C 412.29C 550.00C 294.161

3 L'li nhu~n trLPocthuê
21.350 19.091 16.00C 16.171 11.00~ 10.912 11.00C 3.36C 6.50C -17.23f

4 COt(rc 140/. 140/. 14°;' 140/. 100/. 100/. 100/. 10°;' 8°;' 00/.

5 V6nchù 5H 92.50~ 92.50~ 96.33~ 96.12~ 96.1 95.54C 98.50~ 90.81~ 90.87E 68.77~

6 U) binh quân 2.85C 2.85~ 2.850 2.41~ 2.00C 2.04~ 1.65~ 1.600 1.77! 671

Tuy phai dÔi mi[Ltvai rât nhiêu kho khan ca vê tài chinh va viçc làm trong thÛ'i gian qua,
nhung HDQT ghi nh~ nhfrng cÔ gâng nÔ Ivc cùa BDH và t~p thê nhfrng nguÛ'i lao dÔng Công ty
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CPXD sÔ 5. Do là quyêt liêt chi dao viêc thanh quyêt toân nhüng công trinh thi công xong dâ lâu,

tich circ thi hÔi công nÇY,cât giàm chi phi, cùng cÔ, tai du truc công tac tÔ clnrc cho phù hop véi
d~c diêm san xuât kinh doanh.

Tiêp tuc phàt huy thê manh cùa Công ty là thi công xây làp, tim kiêm và lira chçn nhüng du
an co nguôn vôn tôt, diêu kiên thanh toàn tarn irng thuân lçi, tân dung dirçc tôi da cac thiêt bi hiên
co, nâng cao hiêu qua san xuât kinh doanh. Trong nhüng nàm qua, môt loat cac công trinh trong
diêm co gia tri san hrong lan dâ hoàn thành bàn giao dam bào tiên dô, chât hrong, an toàn hiêu qua,
gép phân nâng cao uy tin cùa Công ty nôi riêng và TÔng công ty CP Vinaconex nôi chung nhu :

Block 103 Khu dô thi B:lc An Khành, Ky tuc xa DHQG TPHCM, Nhà à XH Dà Nâng, Trung tâm
thuong mai ChÇYMa, Thuy diên Tà Thàng ...

Dân chuyên dich phirong thïrc quàn ly tù khoàn dôi sang quàn ly tf1JCtiêp, tang cirèng công
tac kiêm tra giam sàt tù cac phong ban chuc nâng công ty dên cac công truèmg, phân công trach
nhi~m rô ràng dên tùng bQph~n, nâng cao chât luqng nhân sv chu chÔt trong quan ly diêu hành.

Doan kêt, phat huy suc m~nh t~p thê can bQCNV Công ty vuÇYtqua giai do~ kho khan này
ciing nhu vi~c xây dvng và phât triên Công ty trong nhfrng nâm tiêp theo.

3. Cac ki hOÇlchâjnh huang cua H(Ji â6ng quim tri.

M~c dù nâm 2015 nên kinh tê trong nuac co nhiêu tin hi~u tÔt, l~ phat nâm 2014 duÇYc
kiêm soât, tang truàng kinh tê àmuc dQkha co tac dQng tich cvc dên nhiêu ngành nghê kinh doanh
trong do co thi truèmg kinh doanh bât dQng san. Tuy nhiên nên kinh tê thê giai chua co dâu hi~u

hÔi ph\lc së it nhiêu tac dQng tiêu cvc dên kinh tê Vi~t Nam noi chung và cac doanh nghi~p noi

chung khi chung ta dang hQi nh~p và thvc hi~n " chinh sach kinh tê mà". Tù tinh hinh thvc tê nêu
trên, HDQT dinh huang mQt sÔho~t dQng nhi~m ky 2015 - 2019 nhu sau:

Quyêt tâm phân dâu hoàn thành cac chi tiêu kê ho~ch giai do~ 2015-2019, C\lthê nhu sau:

DVT: triêu â6ng
s6 Cac chi tiêu chù yêu Nam Nam Nam Nam Nam
TT 2015 2016 2017 2018 2019

1 TÔng gia tri SXKD 403.000 450.000 500.000 550.000 600.000

2 TÔng gia tri doanh thu 427.279 430.000 450.000 500.000 550.000

3 LÇYinhu~truacthuê 3.500 4.500 5.500 5.500 6.00

4 CÔtUc 5% 6% 7% 8% 9%

5 VÔnchu sà hCiu 71.504 72.514 73.804 74.594 75.274

6 LD binh quân 5.750 5.750 5.800 5.85C 6.000

Dinh huang phat triên Công ty giai do~ 2015 - 2019 tiêp t\lCphat huy thê m~ là thi công

xây l:lp. Tham gia nh~ thâu nhfrng công trinh phù hqp vai công ngh~ và nang lvc cua Công ty,
nhâm phat huy tÔi da hi~u qua cua xe may thiêt bi và nguÔn nhân hlc sân co.

- Nâng cao nâng lvc c~h tranh và hi~u qua cua công tac tim kiêm và dâu thâu cac công

trinh dl! an, t~o nguÔn vi~c làm Ôn dinh cho Công ty. Thi truèmg vi~c làm c~ tranh ngày càng

khÔc li~t, gia bo thâu thâp, yêu du hÔ sa ngày càng kh:lt khe. Diêu này doi hoi Công ty phai tiêp

t\lC co nhfrng diêu chinh cho phù hqp vai tinh hinh thi truèmg nhu rà soat cac chi phi dê co gia bo

thâu cêilnhtranh; cai tiên, nâng cao chât luqng bi~n phap thi công và hinh thuc hÔ sa thâu; cai tiên
phuang thuc quan ly, tÔchuc thi công;
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- Tiêp t1)Cdào tao, bôi dirông, kiên toàn và phât triên nguôn nhân hrc cô chât hrong dàp (mg
duce câc hoat dông cùa Công ty. Dàc biêt chu trong xây dung dôi ngû càn bô quàn ly Công ty, cén
bô quàn ly diêu hành câc công tnrèng, câc du an, dù vê sÔhrong, chât hrçng vê ca trinh dô chuyên
môn và trinh dô quàn 1Y.

Kiên toàn bô may hoat dông cac phèng ban Công ty dàm bào tinh chuyên nghiêp, gçn nhe
và hiêu qua

Dâu tu, mua sàm, dÔi mai thiêt bi thi công tân tiên, hiên dai dàp (mg yêu câu công viêc.
Mât khàc, khai thàc, tân dung nhûng thiêt bi sân co, thanh ly cac thiêt bi vât tu cû nat, lac hâu dê
thu hÔivôn dàp (mg yêu du san xuât kinh doanh cô hiêu qua.

- Tang cuèng công tac quàn tri doanh nghiêp: quàn 1y và kiêm soàt cac chi phi sàn xuât,
nâng cao tinh chuyên nghiêp, ky luât diêu hành.

- Quyêt 1i~t chi d<;loBDH trong vi~c thu hÔi công nQ', d~c bi~t là thu hÔi công nQ'nôi bÔ
nhfun b6 sung vÔn cho hO<;ltdÔng SXKD cùa Công ty.

- Liên t1)Cd6i mm phuang thuc quàn ly thi công xây lâp, t6 chuc dânh giâ, xem xét l<;limô
hinh quan 1y thi công hi~n t<;livà c6 nhihlg giai phâp t6 chuc phù hqp dê nâng cao hi~u qua và 1Q'i
nhu~ tù hoc;ttdông xây lâp;

v. QU3n tri Công ty
1. HÔi dÔng quàn tri
a. Thành viên và cO'du Hôi dÔng quàn tri

J. •
Tyl~sÔ'so cô

sa Nam Chuc h" • hiiu cÔBQvà tên ThllÔ'ng tru p an SO'
TT sinh hiiu/d,i "v1} phan

di~n (%)
1 Trân Duy Bau 1956 Chù C23 ngô 109, duàng Truàng Chinh, phuàng

1.043.750 20,87%tjch Phu011gLi~t - Thanh Xuân - Hà NQi

2 DÔTrQngQuynh 1962 Ùy sb 806, 807 nhà 25 Tl chung cu N05 dô thj mai
600.000 12%viên Trung bOa- Nhân Chinh - Hà NQi

3 Nguyên NgQcDi~p 1959 Ùy sb 52/108 NgQcHà, Qu~nBa Dinh, Hà NQi
800.000 16%viên

4 Trân Thj Kim Oanh 1977 Ùy sb 15/64,Vii TrQngPhl)1lg,Thanh Xuân, Hà NQi
0 0%viên

5 NgôHài An 1974 Ùy sb 39 ngach 1194/63Duàng Lang, Ba Dinh, HN
6.159 0,12%viên

b. Cac tiêu ban Hôi dÔng quàn tri: Không c6

c. HO<;ltdÔng cùa Hôi dÔng quàn tri.

Hôi dÔng quàn tri Công ty gÔm c6 5 thành viên, c6 2 thành viên dc;tidi~n vÔn sà hfru T6ng

công ty CP XNK&XD Vi~t Nam - Vinaconex.,JSC, 01là thành viên HDQT dôc l~p, 01 thành viên
là Chù tich HDQT nguèYicùa Công ty.

Ngày 03/04/2014, tc;tiDc;tihôi c6 dông nâm 2014, Dc;tihôi dà nhât tri thông qua vi~c miên

nhi~m thành viên HDQT nhi~m ky 2010-2014 dÔi vm ông Mai Van Dinh (thang 11/2014, ông Mai

Van Dinh nghi huu theo chê dô) và bâu b6 sung bà Trân Thi Kim Oanh - Ph6 truàng phong Tài
chinh kê toan tham gia vào HDQT nhi~m ky 2010-2014.

Nâm 2014, HÔi dÔng quan tri dà t6 chuc hQp dinh ky hàng quy dê bàn vê câc vân dê liên



quan dên hoat dông san xuât kinh doanh cùa Công ty . Cac cuôc hop HUQT diroc tÔ chïrc véi dây
dû cac thành viên HDQT dêu tharn gia du hop và co S\Igiam sàt cùa Ban kiêm soàt Công ty.

+ Thông qua Bào cao kêt qua san xuât kinh doanh nam 2013 và kê hoach san xuât kinh
doanh nam 2014.

+ Phê duyêt thanh Iy vât tu, thiêt bi hu hông dâ hêt khâu hao

+ Kiêm diêm kê hoach san xuât kinh doanh 6 thang dâu nam 2014 và quyêt dinh kê hoach
sàn xuât kinh doanh 6 thang cuÔi nam 2014.

+ châp thuân viêc bô nhiêm cân bô lânh dao chù chôt cùa Công ty

+ Thông qua kê hoach quy hrong nam 2014 cùa Công ty
Cac Nghi quyêt, Quyêt dinh cùa HUQT dêu phù hQ'P véi quyên han va nhiêm vu cùa

HUQT dirçc quy dinh tai uiêu l~ công ty và quy dinh cùa phàp luât, dirçc ban hành véi S\Inhât tri,
dông long và tinh thân trâch nhiêm cao cùa cac thành viên HUQT, dira trên ca sô Ioi ich cùa cac cÔ
dông va vi S\Iphât triên bên vüng cùa Công ty.

d. Ho~t dÔng cùa thanh viên HÔi dÔng quàn tri dôc l~p không diêu hành

- Thành viên Hôi dÔng quàn tri dôc l~p tham gia dây dù cac phiên hQp, cùng xem xét
nghiên ciru va dua ra cac y kiên dong gop cha nghi quyêt cùa HÔi dÔng quàn tri.

- Cùng Ban kiêm soat và HÔi dÔng quàn tri giam sat ho~t dông tai chinh và cac ho~t dÔng
khac cùa Công ty.

- Tharn gia và co y kiên kip thài v6i Ban TÔng giam dÔCva Hôi dÔng quan tri dàm bao hi~u
qua SXKD trong Công ty va dua ra quyêt sach, dinh hu6ng phat triên cùa Công ty.

- Uua ra cac y kiên chua hQ'Ply trong công tac diêu hành và công tac khac, m\lc dich dàm
bao hi~u qua sàn xuât kinh doanh cho Công ty.v.v ...

e. Ho~t dÔng cùa cac tiêu ban trong HÔi dÔng quan tri: Không co

f. Danh sach cac thành viên HUQT co chirng chi dao t~o vê quàn tri Công ty.

- Cac thanh viên Hôi dÔng quàn tri co tham gia hQc l6p quàn tri doanh nghi~p.
2. Ban kiêm soat:

a. Thành viên và ca cdu cua Ban kiim soat

.Q

c...~

t.. ;l.
Tyl~sO'sa So cô phan

TT BQvà tén Chue vy sO'hfru/d~i hfru cÔ Ghi chu
di~n phân (%)

1 vù VanM~nh Truàng ban KS 150.300 3,006%

2 Trân Minh Toan Ùy viên 0 0%

3 Ph~m Tiên Sy Ùyviên 0 0%

b. Ho~t dÔng cùa Ban kiêm soat

Trong nam 2014, Ban kiêm soat dâ tiên hành kiêm tra, giam sat vi~c tuân thù cac quy dinh

cùa Lu~t doanh nghi~p, uiêu l~ TÔ chuc và ho~t dÔng cùa Công ty trong qua trinh quàn ly, diêu
hành cac ho~t dÔng san xuât kinh doanh cùa Công ty, C\lthê nhu sau:

- Xem xét dnh phù hQ'Pcùa cac Quyêt dinh cùa Hôi dÔng Quàn tri, Ban Giam dÔc trong
công tac quan ly, diêu hành; Kiêm soat trinh 1\1, thù t\lCban hành cac van ban cùa Công ty dam bao

phù hQ'Pv6i quy dinh cùa Phap lu~t và uiêu l~ ho~t dÔng cùa Công ty; Giam sat vi~c th\Ic thi phap
lu~t cùa Công ty trong nam 2014.
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- Kiêm tra, dành gia quy trinh trong yêu cùa Công ty, nhâm phat hiên rùi ro tiêm tàng hoàc
nhüng thiêu sot trong hê thông quàn Iy nôi bô, tù do dê xuât nhüng kiên nghi va giài phàp phù hop,

- Dai diên Ban kiêm soét, kiêm tra giàm sàt viêc triên khai cac nghi quyêt cùa Dai hôi dông
cÔdông thuong niên 2014 dÔi véi HQi dông quàn tri, Ban Giâm dôc.

- Giàm sat viêc thire thi, công bô thông tin cùa Công ty theo cac quy dinh cùa Luât chïrng
khoàn và cac van bàn phàp luât co 1iên quan.

- Xem xét cac bac cao dinh ky do Ban Giàm dôc lâp: Kiêm tra cac Bâo cao tài chinh quy,
nam nhàm dành gia tinh trung thire và hop ly cùa sÔ liêu tài chinh. Dông thèi, phôi hop véi Kiêm

toân dôc lâp xem xét ành hirông cac sai sot kê toàn và kiêm toan trong yêu dên Bao cao tài chinh.

3. Cac giao dich, thù lao và cac khoan IQ'iich cùa HQi dÔng quàn tri, Ban tÔng giâm dÔc, và

Ban kiêm soat.
a. Luang, thUOng, thù lao, cac lai ich khac
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TT HQ và tên Chuc VI} Tiên hrong Thù lao TÔng cqng

1 Trân Duy Bau Chù tich lIDQT 267.465.000 0 267.465.000

2 Nguyên NgQc Di~p Thành viên 0 0 0

3 DÔTrQng Quynh Thành viên 0 0 0

4 NgôHàiAn Thành viên 258.839.000 0 258.839.000

5 Mai Van Dinh Thành viên 192.472.000 0 192.472.000

6 Trân Thi Kim Oanh Thành viên 141.449.000 0 141.449.000

6 VÙVanM~nh Truàng ban KS 0 0 0

7 Trân Minh Toàn Ùy viên 0 0 0

8 Ph~m Tiên Sy Ùy viên 203.701.000 0 203.701.000

9 Trân Duc Cung P.tÔng giam dÔc 225.859.000 0 225.859.000

10 TÔng Van Minh P.tÔng giam dÔc 223.959.000 0 223.959.000

Il Bùi Minh Truèmg P.tÔng giam dÔc 231.916.000 0 231.916.000

b. Giao dich cÔphiêu cùa cÔdông nQi bQ
c. HQ'P dÔng ho~c giao dich vai cÔdông nQibQ

: Không co

: Không co

d. Viçc th\Ic hiçm cac quy dinh vê quan tri Công ty
Nam 2014 Công ty th\Ic hiçn dây dù cac quy chê, quy dinh vê quan tri Công ty theo Lu~t

doanh nghiçp và cac quy dinh khac cùa Nhà nuac ban hành./.

VI. Bao cao tài chinh
1. y kiên cùa kiêm toân dQc l~p (Công ty TNHH Deloitte Viçt Nam)

86: 932/VNIA-HN-BC
BAo cAo KIEM ToAN DQC L~P

Kinh gui: Cac CÔ dông

HQi dÔng Quan tri và Ban TÔng Giam dÔc

Công ty CÔ phin Xây d1fllg sÔ5
Chung tôi da kiêm toân bao cao tài chinh kèm theo cùa Công ty CÔphân Xây d\Illg sÔ5 (gQi tât là

"Công ty") duQ'c l~p ngày 25 thang 3 nam 2015, tù trang 5 dên trang 28, bac gÔm Bàng cân dÔi kê

toân t~i ngày 31 thâng 12 nam 2014, Bao cao kêt qua ho~t dQng kinh doanh, Bao cao luu chuyên



tiên tê cho nàm tài chïnh kêt thùc cùng ngày và Bàn thu êt mi , , , . ,
"bâo cao tài chinh"). y minh bao cao ta! chinh (goi chung là

Tràch nhifID cûa Ban TÔng Giam dÔc

~~n ~Ông Giam dôc Công ty chiu trach nhiêm vê viêc lâp và trinh bày trun thire và h " ,
t~l chinh cùa Công ty theo chuân rmrc kê toan, chê dô kê toan doanh nghi!p ~iêt N op 1: b~o cao
dinh h r l' , liên onan ds . . am va cac quy
. p ap y co ren quan dên viêc Iâp và trinh bày bao cao tài chinh và chiu trach nhi A À k. À
,t nôi b A, A • ' • l~m ve lem

s~a ~:l ,9ma ~an T~ng. Giàm dôc ~ac dinh là cân thiêt dê dàm bào cho viêc lâp và trinh bày bào
cao ta! chinh khong co sai sôt trong yêu do gian lân hoàc nhâm IX.. an.
Tràch nhiêm cûa Kiêm toân viên

Tràch nhiêm cùa ch~ng tôi là dira ra y kiên vê bào cao tài chinh dira trên kêt quà cùa cuôc kiêm
toân. Chùng tôi dâ tiên hành kiêm toân theo chuân muc kiêm toân Viêt Nam Ca' h À· ,, .. . c c uan muc nay
yêu câu chùng tôi tuân thù chuân mgc và cac quy dinh vê d~o duc nghê nghiçp, l~p kê ho~ch và

thgc hi~n cUQckiêm toân dê d~t duQ'c sg dàm bào hqp ly vê viçc liçu bao cao tài chinh cùa Công ty
c6 con sai s6t tr9ng yêu hay không.

Công vi~c kiêm toân bao gÔm thgc hiçn cac thù tl,lc nhfun thu th~p cac bâng chUng kiêm toan vê
cac sÔli~u và thuyêt minh trên bac cao tài chinh. Cac thù tuc kiêm toan duac lua chon dua trên xét. ... .
doan cùa Kiêm toân viên, bao gÔm danh gia mi ro c6 sai s6t trQng yêu trong bao cao tài chinh do

gian l~n ho~c nhâm lân. Khi thgc hiçn danh gia cac mi ro này, Kiêm toan viên da xem xét kiêm

soat nQi bQ cùa Công ty liên quan dên viçc l~p và trinh bày bac cao tài chinh trung thgc, hqp ly

nhfun thiêt kê cac thù t\lC kiêm toân phù hgp vai tinh hinh thgc tê, tuy nhiên không nhâm m\lc dich

dua ra y kiên vê hi~u quà cùa kiêm soat nQi bQ cùa Công ty. Công viçc kiêm toan ciing bao gÔm

dânh gia tinh thich hqp cùa cac chinh sach kê toan duQ'cap d\lllg và tinh hgp ly cùa cac uac tinh kê
toân cùa Ban TÔng Giàm dÔc ciing nhu dânh gia viçc trinh bày tÔng thê bac cao tài chinh.

Chùng tôi tin tuemg râng cac bâng chUng kiêm toan mà chùng tôi da thu th~p duQ'c là dây dù và

thich hqp làm ca s6 cho y kiên kiêm toan ngo~i trù cùa chùng tôi.

CO'scYcua y kiên kiêm toan ngo~i trÙ'
Nhu dâ trinh bày t<;liThuyêt minh sÔ8 phân Thuyêt minh bao cao tài chinh, sÔdu khoàn m\lc "Cac

khoàn phài thu khac" t~i ngày 31 thâng 12 nâm 2014 bac gÔm khoàn phài thu tù 02 tÔ truemg dQi

xây d\fllg da chêt vai sÔ tiên khoàng 4,77 ty VND. Công ty chua trich l~p dg phong phài thu kh6

doi dÔivai cac khoàn phài thu nêu trên, dân dên khoàn m\lc "Dg phong phài thu ngân h~ kh6 doi"
trên Bàng cân dÔi kê toan t~i ngày 31 thang 12 nâm 2014 và khoàn m\lc "Chi phi quàn ly doanh

nghiçp" trên Bao cao kêt quà ho~t dQng kinh doanh nâm 2014 bi phàn anh thâp han thgc tê vai

cùng mQt sÔtiên khoàng 4,77 ty VND.
Nhu da trinh bày t~i Thuyêt minh sÔ9 phân Thuyêt minh bao cao tài chinh, trong nâm 2014, Công

ty da t~ kêt chuyên doanh thu và gia vÔn theo ty lç lai gQPdg toan. Nêu ghi nh~n theo ty lç hoàn

thành và ty lç lai gQP thgc tê thi khoàn m\lc "Gia vÔn hàng ban và dich V\l cung câp" và "L6 kê
toân truac thuê" trên Bao cao kêt quà ho~t dQng kinh doanh nâm 2014 sè tang 9,1 ty VND, dÔng

thài khoàn m\lc "Hàng tÔn kho" trên Bàng cân dÔi kê toan t~i ngày 31 thâng 12 nam 2014 sè giàm

vai sÔtiên tuang Ung.
CO'scYcua y kiên kiêm toan ngo~i trÙ' (Tiêp tbeo)
Nhu da trinh bày t<;liThuyêt minh sÔ 9 phân Thuyêt minh bao cao tài chinh, t~i ngày 31 thang 12

nâm 2014, mQt sÔ công trinh do Công ty thi công xây lâp (không bao gÔm cac công trinh Công ty
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kholin cho cac t6 dt·
(

,. ' QI tI1JC thuôc C" .
tai khoân 154) IOn h d . ong ty thl công) co sô d hi
Tu nhiê on oanh thu co thê th tr c 1phi san xuâr kinh

~ ien, Công ty chira ghi nhâ u dtroc trong tuong lai ,. :.. .:.. doanh da dang
" . I an du ph' . VOlso tien kh 'xuât kinh da dl' '. ong giâm gia hâ :.. oang 12 8 ty VNDang on hon doanh th " ang ton kho liên :..,' .

cho nàm tài chinh kêt th' , u co thê thu hôi trong nrong l' ,. q~an den phân chi phi san
hâ ' uc ngay 31 th' 1 al nor tren vào bâ ,
ang tôn kho d?;' d:'" ang 2 nam 2014 V·" htra ohi ao cao tài chinh
, an en khoan muc "D h" . içc C ua ghi nhân d '

n~y 31 thàng 12 niim 2014,' ,\lP ong giâm gia hàng tôn kho" t ' : ~ ph~ng ~iàm gia
kêt quâ hoat dông kinh d va khoan mue "Gia vôn hàng ban và d' ;en Bang c~ dôi kê toàn t(li
12 8 tY vNn' 1 oanh niim 2014 hi phàn ành th' h !~ V\I cung câp" trên Bàn cào
, . ap on th\lc tê vai cùng môt s6 t':" kh '

Nhu dà trinh b" , . len oang
ay tal Thuyêt minh :..16 h'nhân kho' . A SO P ân Thuyêt minh bao ' , . ,

. , an ph~t ch~ n9P bào hiêm xà hôi b' hi':' :.., cao tal chmh, Công ty chua ghi
khoang 1,2 ty VND theo thông ba'o ' C·, ao em y te va bào hiêm thât nghiêp VO'l'SO:..t':"cua 0quan B ' hi .:. . len
m\lc "Cac khoàn phài tr~ phàl''':' ao em Xà h9i tinh Thanh Hôa dân d:" kh '..., nop ngan han khac" t" B" en oan
nâm 2014 và khoàn muc "Chi ~ kh'" ~ , ren, ang cân dôi kê toan t~i ngày 31 th' 12
h'" . p ac trenBaocaokêt 'h ' . ang
p an â.nh thap hon th\lc tê vÔ'Ïcùn " À.:" qua o~t d9ng klnh doanh nam 2014 hi
Nhu dà trinh'. ' g m9t so tien khoang 1,2 ty VND .

A. bay t~l Thuyêt minh s6 9 phân Thuyêt minh bao c ' : . ,
nh~ vao chi phi sàn xuât kinh doanh d' d ' , ao,ta!Chlnh,nam 2014, Công ty ghi
fI. . 0 ang cac khoan phân bô chi h' 1 '
lep, chi phi nhân công thuê ngoài và cac chi hi h" ." , P 1 uong cua h9 ph~n gian
công trinh dà hoàn thành tù cac nam tu' dp ph~t sm~ hen,qu~ d~n s~a chfra,bào hành d6i vai
h' h" ,. r oc ang c 0 quyet toan val sô tiên khoàn 4 ' VN '
C 1 pInay phat smh sau khi công trinh dà hoàn thành h' À , " ,g ty D. Cac
không co co sà dê dânh gia ." h' nh" , . ,', c 0 ~uyet toan cong trmh nên chfulg tôi

A , A'" VI~Cg 1 ~n vao chi phI san xuât kinh doanh dà dang là hl' ha
kh~ng. Chung tOIkhong th\Ic hiçn duÇYCcac thù t\lCkiêm toan thay thê và theo d6 Ch'~ t khY" Y
thê xac dinh dl'" " .' , ' ung 01 ong. UQ'Cl~Uco cân thlêt phài diêu chinh s6 liêu này hay kh", 1. ? • ong.
y kien kiêm foan ngo~i frit
T~eo y kiên cua chung tôi, ngo~i trù ành huàng cùa cac vân dê nêu t~i phân "Co sà cùa y kiên
ki,êmtoân ngo~i trù", bao cao tài chinh dà phàn anh trung th\Ic và hgp 1'1,trên cac khia c~ trQng
yêu, tinh hinh tài chinh cùa Công ty t~i ngày 31 thang 12 nam 2014, cÙllgnhu kêt quà ho~t dQng
kinh doanh và tinh hinh luu chuyên tiên tç cho nam tài chinh kêt thuc cùng ngày, phù hgp v6i
chuAnm\Ic kê toân, chê d9 kê toan doanh nghiçp Viçt Nam và cac quy dinh phap 1'1c6 liên quan

dên viçc l~pvà trinh bày bao cao tài chinh.

V I.. "" 1..an de can nhan m~nh
Bao cao tài chinh kèm theo duQ'cl~pv6i già dinh Công ty se tiêp tl,lcho~t dQngliên tl,lc.Nhu trinh
bày t~iThuyêt minh s6 2 phân Thuyêt minh bao cao tài chinh, t<.lingày 31 thang 12 nam 2014 Công
ty cO khoàn 16 lùy ke khoàng 16,8 cy VND và chênh I~chthanh khoàn thufut âm v(li st, tiên khoàng
183ty VND, dÔngthài luu chuyên tiên thuân tù ho~t dQngkinh doanh trong nam 2014 cùa Công ty
âm véris6 tiên khoàng 12,7 ty VND. Cac yêu t6 này dân dên quan ng<.livê khà nang hO<.ltdQngliên
!\le cùa Công ty. Câc ké ho~h cù. Ban TÔngGiàm dÔcliên quan téli vân dê này cùng dU<;Jctrinh
hày t(IÎThuyêt minh 51, 2 phân Thuyet minh bito cao tài chinh. Bao cao tài chinh kèm thec chu. b.o
gÔmbât ky diêu chinh nào co thê c6 philt sinh ru S\I kiçn không cMc chân này. y kién kiêm toàn

ngo<.litrù cùa chùng tôi không liên quan dên vân dê này.
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Thaym~tvàâf}i difn cho
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