


CÔNG TY CP XÂy DtfNG SÔ 5 CÔNG HOA XA HÔJ CHU NGHiA VJÊT NAM. . .
D{)c l~p - Tl! do - H~nh phûc

cau Gidy, ngày 19 thang 04 nam 2016

BAo cAo THlfàNG NIÊN
Nam 2015

J. THÔNG TIN CHUNG
1.Thông tin khâi quât
Tên giao dich : Công ty ca phân Xây dung sÔ5
Giây chïmg nhân dàng ky doanh nghiêp s6 2800233984 do Sa xé hoach và Dâu tu Thanh

Hoa câp ngày 05/11/2004, dàng ky thay dôi lân thïr 9 ngày 26/02/2016.
V6n diêu lê: 50.000.000.000 dông (Nam muai ty dông chân)
V6n dâu tu cùa chu sa hüu: 50.000.000.000 dông

Dia chi tru sa chinh
f)i~n thoai
Van phong Hà NQi
Diên thoai
Website
Ma chïrng khoàn

: S6 203 duèng Trân Phu, thi xâ Bim San, tinh Thanh Hoa
: 0373.824.876, Fax: 0373.824.211
: Tâng 2 toa nhà Vimeco, lô E9 D.Pham Hùng, Q.câu Giây, Hà NQi.
: 043.7849731, Fax: 0437848937,
: www.vinaconex5.com.vn; www.vina5.vn

: VC5
Qua trinh hinn thành vàphât triên:
Công ty CÔphân Xây dung s6 5 (tiên thân là Công ty Xây dung s6 5 - BQXây dung) duoc

thành lâp theo Quyêt dinh s6 1500-BXD ngày 29/9/1973 cùa BQ tnrông BQXây dung trên ca sa
sat nhâp Công ty kiên truc Ninh Binh véi Công ty kiên truc Nam Hà thành Công ty Xây dung s6 5
truc thuôc BQ Xây dung. Duce thành lâp lai theo Quyêt dinh s6 047A/BXD- TCLD ngày

12/2/1993 cùa BQtnrông BQXây dung.
Nam 1995, thire hiên chu tnrong cùa Nhà mréc vê viêc dôi mai, sâp xêp lÇticac doanh

nghi~p, Công ty Xây dVng s6 5 duQ'c chuyên vê trvc thuQc TÔng Công ty Xuât nh~p khâu và Xây
dvng Vi~t Nam - BQ Xây dvng theo Quyêt dinh s6 992/BXD- TCLD ngày 20/11/1995 cua BQ
tmang BXD vê vi~c thành l~p TÔng Công ty Xuât nh~p khâu và Xây dVng Vi~t Nam.

TÇtiquyêt dinh s6 1552/QD-BXD, ngày 4/10/2004 cua BQ tmang BQ Xây dVng, Công ty
Xây dVng s6 5 duQ'c dÔi tên thành Công ty CÔphân Xây dvng s6 5 tf\TCthuQc TÔng Công ty Xuât

nh~p khâu và Xây dvng Vi~t Nam - Vinaconex.
Ngày 08/01/2008 Công ty duQ'cUBCK Nhà nuac và Sa giao dich chung khoan Hà NQi

châp thu~n cho niêm yêt Chtmg khoân cua Công ty trên thi tmèmg chung khoan theo quyêt dinh s6

07/QD-TTGD CKHN.
Ngày 16/01/2008 cÔ phiêu cua Công ty CP xây dVng s6 5 chinh thùc chào sàn HASTC

(nay dÔitên là HNX), ma chtmg khoan VCS.
Ngày 30/12/2015, thvc hi~n lQ trinh cua Chinh phu, TÔng công ty CP Vinaconex da hoàn

tât vi~c thoai v6n Nhà nuac tÇtiCông ty CP Xây dlJng s6 S.
2. Ngành nghê và dia bàn kinh doanh
2.1. Ngành nghê kinh doanh
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- Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp và thùy lei; Xây dung cac công trinh càng
thùy và càng hàng không; Xây lâp dirong dây và tram biên àp; Xây dung công trinh ky thuât ha
tâng khu công nghiêp và dân cu; Xây dung du, duèng; Gia công, lâp dàt ca khi cho xây dung;

Trang tri nôi, ngoai thât cho công trinh;
- Khai thac, 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, mrôc, khi cac công trinh công nghiêp, dân dung.

2.2. Dia bàn hoat dông kinh doanh:
Trong hai nam 2014-2015, doanh thu chiêm t)' trong lôn tâp trung tai Trà Vinh và Hà NQi.

Phân con lai rài rac tai môt sÔ tinh khàc nhtr TP HÔ Chi Minh, Dà Nàng, Dàk Nông, Gia Lai,

Thanh Héa ...
C~ thê:
- Doanh thu dia bàn tinh Trà Vinh nam 2014 chiêm (27,93%), Nam 2015 chiêm (46,25%).
- Doanh thu dia bàn TP Hà NQi nam 2014 chiêrn (68,35%), Nam 2015 chiêrn (30,50%).
3. Mô hinh quân tri, ta clnrc kinh doanh và hi) may quân If
3.1. Mô hinh quân tri Công ty
Mô hinh quàn tri cùa Công ty CÔphân Xây dung sÔ5 cu thê nhu sau:
_Dai hôi dông cÔ dông, Ban kiêm soàt, HQi dông quàn tri, Ban TÔng giàm dôc, Cac phàng

ban chuc nang trong Công ty;
_ Mô hinh quan tri co mÔi quan h~ ch~t che vâi nhau trong công tac quàn 1)', diêu hành,

nhàm nâng cao M thÔng quàn tri cùa HQi dÔng quàn tri dÔi vâi bQmay diêu hành tir Công ty dên

cac dv an, công trinh, công tmèmg, tÔdQi san xuât...
3.2. CO'du hi) may quan If
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* HQi dÔng quân tri công ty (Nhiêm ki 2015 - 2019)
- Ông: DÔTrong Quynh Chù tich HDQT
- Ông: Nguyên Ngoc Diêp
- Ông: Ngô Hài An
- Ông: Bùi Minh Tnrèng
- Ông: TrclnDuy Bau

Ùy viên HDQT
Ùy viên HDQT
Ùy viên HDQT (Miên nhiêm tù thang 11/2015)
Chù tich HDQT (Miên nhiêm tù thang 4/2015)

- Bà: TrclnThi Kim Oanh Ùy viên HDQT
* Ban kiêm soât (Nhiêm ki 2015 - 2019)
- Ông: Vû Van Manh
- Ông: TrclnMinh Toàn
- Ông: Pham Tiên Sy

Tnrông ban kiêm soét
Ùy viên ban kiêm soàt
Ùy viên ban kiêm soàt

* Ban diêu hành
Ông: Ngô Hâi An
SÔCMTND

cu tru và DLQG vê dân cu.
Ngày sinh
Trinh dô van h6a

Chire vu: Tông giam dÔc Công ty
: 033074000081 ngày câp: 17/9/2014 noi câp: C\1CCành sàt DKQL

:Ngày 15 thang 5 nam 1974
: 12/12 - Trinh dô chuyên môn: Ky su Xây dung

Qua trinh công tac:
- 01/1998 - 08/2000: Càn bô ky thuât Công ty Sông Dà 2, Công ty Constrexim
_ 09/2000 - 02/2002: Ph6 chi huy tnrèng công trinh Dai hoc quôc gia Lào, Sân vân dông

My Dinh, Công ty CP xây dung sÔ5.
_ 03/2002 - 04/2007: DQi tnrong DQi thi công côp pha tnrot, DQi tnrông DQiXây dung 10,

Bi thu Doàn thanh niên, Thuèng vu Công doàn Công ty CP Xây dung sÔ5.
_OS/2007 - 04/2010: Thuèng vu Dàng ùy, Ph6 TÔng giàm dôc, Thuèng V\1công doàn Công

ty CP xây dung sÔ5.
_ 04/2010 - 02/2011: Thuèng vu Dàng ùy, Ùy viên HDQT, Ph6 TÔng giam dÔcCông ty CP

Xây d\l"llgsÔ5.
- 02/2011 dên nay: Bi thu Dang ùy - Ùy viên HQi dÔng quan tri - TÔng Giam dÔc Công ty

CP xây d\l"llgsÔ5.
Chuc V\l hi~n nay: Bi thu Dang ùy - Ùy viên HDQT - TÔng Giam dÔc Công ty CP XD sÔ5
Chuc V\l hi~n dang nâm giu à cac tô chuc khac: Không
SÔlUQTIgcÔphiêu dang nâm giu t~i thài diêm: 1.006.159 CP chiêm 20,12% vÔn diêu l~

Ông: TÔng Vàn Minh - Chuc v\l: Ph6 TÔng giam dÔc
SÔCMTND : 013250744 ngày d.p: 01/02/2010 nai câp: CA TP Hà NQi
Ngày sinh
Trinh dQvan h6a

: Ngày 12 thang 9 nam 1963
: 10/10 Trinh dQchuyên môn: Ky su xây d\}"ng

Qua trinh công tac:
- 01/1986 - 04/1989: Giao viên Truàng Trung hQc XD 3, BQxây d\l"llg.
- 05/1989 - 06/1990: Công tac t~i XN V~t li~u XD thuQc Công ty XD sÔ5
- 07/1990 - 08/1993: Công tac t~i Truèmg công nhân ky thu~t xây d\l"llgvà Xi nghi~p trang

tri nQi thât thuQc Công ty Xây d\l"llgsÔ5
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- 09/1993 - 04/1995: DuÇYcCông ty Xây dung s6 5 Cl! di hoc lop Tiêng Anh tai Trung tâm

Ngoai ngü Tnrèng Dai hoc Kiên truc Hà Nôi
- 07/1995 - 08/1996: Công tac tai Công truèmg XD Nhà may XM ChinFon
- 09/1996 - 06/1997: Công tac tai Công truèmg XD Nhà may làp rap ô tô Ford
- 07/1997 - 01/1998: Công truèmg XD Nhà may SX phu tùng xe may Honda
- 02/1998 - 12/2000: Công tac tai Công tnrèng XD Nhà may XM Nghi San
- 01/2001 - 04/2001: Là Dôi tnrèng Dôi XD s6 21, Công ty Xây dung s6 5
- OS/2001 - 04/2004: Là Dôi tnrông Dôi XD s6 12, Công ty Xây dung s6 5
_OS/2004 - 04/2005: Công tac tai phèng KT-KH Công ty CP Xây dung s6 5
_OS/2005 - 04/2011: Là Dôi tnrông Dôi XD s6 15, Công ty CP Xây dung s6 5
- 06/20 Il dên nay: Ph6 tông giàm dôc, Công ty CP Xây dung s6 5
Chue vu hiên dang nàm giü tai Công ty: Ph6 Bi thir Dàng ùy - Ph6 Tông giàm d6c - Chù

tich công doàn Công ty CP xây dung s6 5.
Chïrc vu hiên dang nàm giü a cac tô chue khàc: Không
S6 hrong cÔphiêu dang nàm giü tai thèi diêm: 2.000 CP chiêm 0,04% vôn diêu 1~

Ông: Bùi Minh Truông - Chüc vu: Ph6 Tang giâm dÔc
S6 CMTND : 111441703 ngày câp: 11/6/2013 noi câp: CA TP Hà N(>i

Ngày sinh
Trinh d(>van h6a

: Ngày 19 thang 8 nam 1973
: 12/12 Trinh d(>chuyên môn: Ky su xây dlJI1g

Qua trlnh công tac:
_06/1996 - 07/2000: Can b(>ky thu~t Công ty cÔphân xây dVng s6 9
_08/2000 - 01/2002: Can b(>ky thu~t BDH công truèmg XD câu Qu;, Cao
_02/2002 - OS/2002: Ph6 Ban diêu hành Dv an du duèmg HÔChi Minh
_02/2002 - 12/2002: Tru6ng Ban diêu hành Dv an du duèmg HÔChi Minh
_01/2003 - 06/2003: Ph6 Phàng ky thu~t quan 1;' dv an Công ty
- 07/2003 - 01/2005: Tru6ng Ban diêu hành Dv an B4
- 02/2005 - 08/2005: D(>itru6ng D(>iXây dlJI1gs6 1
_09/2005 - 03/2006: Ph6 Giam d6c Ban quan 1;' dv an dâu tu xây dlJI1gh? tâng ky th~t khu

dô thi Chi Dông - Mê Linh - Vlnh Phuc
- 04/2006 - 12/2006: Ph6 phàng ky thu~t Quan 1;' dv an Công ty
_01/2007 - 04/2007: Tru6ng phàng ky thu~t Quan 1;'Dv an Công ty
- OS/2007 - 01/2011: Ph6 Giam d6c Công ty
_02/2011 - OS/2011: Nhân viên Phàng ky thu~t quan 1;' dv an Công ty
- 06/2011 - 11/2013: TfÇY1;'TÔng Giam d6c Công ty CP Xây dlJI1gs6 9
- 12/2013 dên nay: Ph6 TÔng Giam d6c công ty CP Xây dVng s6 5
Chuc V\l hi~n t?i: Ph6TÔng Giam d6c-Công ty CP XD s6 5.
Chuc V\l hi~n dang nâm giu a cac tÔchuc khac: Không
S6 luçrng cÔphiêu dang nâm giu tC;lithài diêm: Không

Ông: Nguyên Van Bua - Chuc v._.:Ph6 Tang giâm dÔc
S6 CMTND : 031046626 ngày câp: 21/11/1995 nai câp: CA TP Hai Phàng

Ngày sinh
Trinh d(>van h6a

: Ngày 28 thang 10 nam 1974
: 12/12 Trinh d(>chuyên môn: Ky su Xây dlJI1g
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Qua trinh công tac:
- Nam 2002 : Can bô ky thuât Công ty cÔphân xây dung s6 5
- Nam 2002 - 2003 : Can bô ky thuât thi công nhà may Nichias, khu công nghiêp

Nomura - Hài Phèng và nha may Nipo khu công nghiêp Nôi Bài - Hà Nôi
- Nam 2003 - 2005: Ph6 chi huy thi công nhà may xi màng Holcim, khu công nghiêp Phu

My - tinh Bà Ria Vüng Tàu
- Nam 2005 - 2007: Dôi ph6 dôi XD s6 Il thi công Tram nghiên xi màng Câm PM, khu

công nghiêp My Xuân A - tinh Bà Ria Vüng Tàu
- 09/2007 - 2008: Ph6 Phàng dâu thâu và quàn ly du an kiêm Chi huy tnrong Trung tâm

thirong mai Himlam - TP Bâc Ninh
- Nam 2008 - 2010: Chi huy tnrông công trinh Nhà Mo tàng Hà Nôi
- Nam 2010 - 2013: Dôi tnrèng dôi XD s6 2 thi công công trinh Block 103 An Khành,

huyên Hoài Duc, TP Hà NQi.
_ 07/2013 - 08/2015: Chi huy tnrông công trinh nhà công vu khu quàn ly Trung tâm diên

luc Duyên Hài, tinh Trà Vinh
- 08/2015 dên nay: Ph6 Tông Giàm dôc công ty
Chïrc vu hiên dang nàm giü tai Công ty: Ph6TÔng Giàm dôc-Công ty CP XD s6 5
Chire vu hiên dang nàm giü cr cac tô chïrc khàc:
S6 hrong cÔphiêu dang nàm giü tai thèi diêm: 0

Ông: Mai Van Son
S6CMTND
Ngày sinh
Trinh dç, vân h6a

- Clnrc VI}: Kê toàn trirông
: 013073164 ngày câp: 17/4/2008 noi câp: CA TP Hà Nôi

: Ngày 03 thang 4 nam 1974
: 12/12 Trinh dô chuyên môn: Cù nhân kinh tê

Qua trinh công tac:
_01/1999 - OS/2000: Can bç, kê toan Công ty Xây dvng s6 5
_ 06/2000 - 08/2007: Can bç, kê toan Công ty CP XD s6 5, Ùy viên BCH Doàn thanh niên

Công ty
_09/2007 - 04/2009: Kê toan tÔng hw Công ty CP XD s6 5, Bi thu Doàn TN
_OS/2009 - OS/2011: Ph6 Tru6ng phàng, kiêm kê toan tÔng hw phàng Công ty CP XD s6

5; Chù tich Công doàn ca quan Công ty
_06/2011 - 07/2014: Bi thu chi bç" Tru6ng phàng TC-KT Công ty CP XD s6 5
- 08/2014 dên nay: Kê toan tru6ng Công ty CP xây dVng s6 5
Chuc V\l hi~n dang nâm giu hi~n nay tÇtiCông ty: Kê toan tru6ng - Công ty CP XD s6 5
Chuc V\l hi~n dang nâm giu cr cac t6 chuc khac: Không
S6 lUQ1lgcÔphiêu dang nâm giu tÇtithài diêm: 1.000 CP chiêm 0,02% v6n diêu l~

*B{j plt~n cltuyênmôn nglti~p v~:
- Phàng Tài chinh - Kê toan
- Phàng Kinh tê Kê hoÇtch- Bâu tu
- Phàng Dâu thâu và Quan ly - Dv an
- Phàng Kinh doanh - Quan ly v~t tu thiêt bi
- Phàng TÔchuc - Hành chinh
* Cac don vi san xuât - kinh doanh trl}'cthuQc gÔm co:
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- DQi xây dung 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18, DQi MQc xây dung, DQi Sât xây

dung, XUOng gia công kêt du Thép, cac Ban diêu hành và công tnrèng.
4. Dinh huéng phât triên
- Cac mue tiêu chù yêu cùa Công ty:
+ Bên canh viêc duy tri hoat dông san xuât kinh doanh, nam 2016 là nam ban lê tai ca du

manh me trong cac lïnh vire: nhân lire, tài san, nguôn vôn và ngành nghê kinh doanh.
+Mue tiêu trong giai doan 2016-2020 công ty trè thành môt Công ty chuyên nghiêp uy tin

và co hiêu qua trong lïnh vue xây dung cùa Viêt Nam.
- Chiên hrçc phàt triên trung và dài han:
+ Dên nam 20 18 tao duce sv cân bàng vê tài chinh, hoat dông san xuât kinh doanh di vào

ôn dinh, tao nên tang cho sv phat triên dôt phà trong giai dean 2018-2020.
+ vê nhân lire: Cùng cÔ, xây dung nguôn nhân hrc co trinh dô chuyên môn cao, dàp ïrng

nhu du hoat dông san xuât kinh doanh cùa công ty, trên ca so hê thông quàn tri chuyên nghiêp,
+ vê tài san: Dành gia gia tri và hiêu qua khai thac nguôn tài san hiên co cùa công ty, xây

dung chiên hroc tai ca du tài san nlnr: tâp trung tang cuèng khai thac dÔi vai cac tài san co kha
nang mang l~i hiçu qua tÔt; thanh 1)' tài san hu hong, không con gia tri su d\lng ho~c không co kha
nang khai thac hiçu qua; l?p phuang an dâu tu co hiçu qua cac tài san là công nghÇ mai, co kha
nang mang l~i hiçu qua cao, t~o nang lvc dê công ty scJm6n dinh và bUt pha trong giai do~n 2016-
2020, t"l0 tiên dê vüng châc cho thvc hiçn chiên luÇYcdài h~n cùa Công ty.

+ vê nguÔn vÔn: T?p trung thu hÔi công nÇYhiçn dang bi chiêm d\mg; Giam du nÇYvay
ngân hàng; L?p kê ho~ch tang vÔn diêu lç trong lô trinh 5 nam phù hçrp quy mô san xuât kinh
doanh, nhâm tang cuàng lÇYithê c~nh tranh, nâng cao vi thê cùa Công ty.

+Ngành nghê kinh doanh: T?p trung duy tri và phat triên llnh vvc thê m~nh, truyên thÔng
và co nhiêu lÇYithê cùa công ty là xây lâp công trinh; Phat triên lInh vvc kinh doanh V?t tu, thiêt bi;
Hinh thành và phat triên mang dâu tu, kinh doanh bât dÔng san.

- Cac m\lc tiêu phat triên bên vÙllg:
+ T~o viçc làm 6n dinh và nâng cao thu nh?P cho nguài lao dQng, dam bao dài sÔng V?t

chât và van hoa tinh thân cho nguài lao dÔng.
+ Dào t~o và phat triên nguÔn lvc con nguài vê cac m~t: trinh dQ hQc vân, tay nghê, nang

lvc quan 1)',kha nang lmg d\lng công nghÇmai.
+ Thvc hiçn tÔt cac chuang trinh phat triên kinh tê - xa hÔi - môi truàng t~i cac dia phuang

nO'idan vi dong tr\l sèrvà tham gia SXKD.
5. Cac rui ro
Cac rùi ro co thê anh hUOngdên ho~t dÔng san xuât kinh doanh ho~c dÔi vai viçc thvc hiçn

cac m\lc tiêu cùa Công ty:
- Rùi ro vê an toàn lao dÔng: Do tinh chât d~c thù cùa ngành xây dVng, rùi ro vê an toàn lao

dQng là rât cao. Truàng hçrp xay ra sv cÔnghiêm trQng vê an toàn lao dÔng, t6n thât không phai chi
là tài san, con nguài mà con là uy tin, thuang hi~u cùa doanh nghiçp suy giam, dân dên mât thi
phân và ành hu6ng dên kê hol;tch tang tru6ng eùa doanh nghiçp. Vi v~y, doanh nghi~p cân xây
d\ffig và duy tri hÇthÔng quan 1)'vê an toàn lao dçmg hiçu qua.

- Rùi ro vê nhân sv: Là môt rùi ro co anh hu6ng rât l6n dên sv 6n dinh bÔ may t6 chuc
cùng nhu toàn bÔmQi ho~t dÔng eùa doanh nghiçp. Cân pMi co chinh saeh dàm bao thu hut và dào
t~o thêm môt sÔIuçrng I6n nhân sv co nang Ive dù dê dap lmg m\lc tiêu dê ra trong giai do~n 2016-

2020.
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- Rùi ro vê dong tiên: Khi khàch hàng, dôi tac châm thanh toàn theo nghîa vu trong hop
dông dân dên nhüng tôn thât tài chinh cha doanh nghiêp.

- Rùi ro vê thi tnrèng: Thi tnrèng bât dông sàn dang sôi dông trô lai nhirng S\I canh tranh
hêt suc khôc liêt. S\I bùng nô cùa nhiêu du an IOn se không loai trù khà nang gia tang sÔhrong tôn
kho và xày ra hiên nrong bong b6ng bât dông san. Dây là yêu tô mang nhiêu tinh rùi ro cho cac

doanh nghiêp hoat dông trong lïnh V\ICxây làp.
_ Nguôn vôn hoat dông san xuàt kinh doanh cùa công ty chù yêu dira vào vôn vay ngân

hàng, do vây, biên dông lai suât cho vay cùa cac tÔ clnrc tin dung theo huong bât Ioi se ành huông
truc tiêp dên kêt qua hoat dông sàn xuât kinh doanh cùa dan vi.

II. TINH HINH HO~T DQNG CUA CÔNG TV TRONG NAM
1. Tinh hinh hoat dông san xuât kinh doanh.

Kê hoach Thire hiên Ty l~
Chi tiêu

Dam 2015 Dam 2015 Tâng/giâm (%)

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

Tông gia tri sàn IUQ'Ilg 305.000 201.019 65,9

Doanh thu 350.000 174.097 49,7

LQ'inhu~n tru&c thuê TNDN 500 (54.374) (107,75)

Ty suât IQ'inhu~nldoanh thu 1,42 (31,12) (20,92)

N('>pngân sach nhà nu&c 28.948 1.665 5,7

TÔng vÔn dâu tu phat triên s~mxuât 5.000 0 0

Lao dçmg su d\lng binh quân 600 488 81,3

Thu nh~p binh quân nguèYi/thang 5.750 5.500 95,6

Kêt qua san xuât kinh doanh nam 2015 không di;lttheo kê hOi;lCh:San IUQ'Ilg,doanh thu, IQ'i
nhu~n không di;ltyêu du theo kê hOi;lChda dê ra. Du nQ'ngân hàng ding chua giam duQ'c theo kê
hOi;lCh.Nguyên nhân chù yêu dân dên vi~c không di;ltkê hOi;lChnhu sau:

_ThèYigian th\Ic hi~n vi~c thoai vÔn cùa TÔng Công ty Vinaconex ti;liCông ty cl, phân Xây
d\l'llg sÔ 5 kéo dài ru thang 4/2015 dên dâu nam 2016 da c6 tac d('>ngrât xâu dên hOi;ltd('>ngsan
xuât kinh doanh cùa công ty, ti;lora rào can kh6 khan giua công ty v&i cac nhà cung câp v~t tu, v~t
li~u, cac nhà thâu ph\l, cac dÔi tac liên quan dên cac d\I an do công ty th\Ic hi~n, trong khi nguÔn
l\!,ctài chinh cùa công ty không th\Ic S\I tÔt trong nam 2015. Tù d6 dân dên nhiêu d\I an bi ch~m

tiên de>do thiêu nguÔn cung Ung v~t tu, v~t li~u kip thèYi.
_ Vi~c kéo dài thèYigian thi công ding dân dên lang phi nguÔn l\!,c (nhân công, chi phi tài

chinh, cac chi phi liên quan khac) làm tang gia vÔn công trinh, dân dên giam hi~u qua san xuât
kinh doanh chung cùa công ty. Ngoài ra, h~ I\lYcùa vi~c thèYigian thi công bi kéo dài dân dên công
ty phai dÔi m~t v&i nhiêu rùi ro: phi;lt tiên d('>hQ'PdÔng, tiêm ân rùi ro tài chinh trong giai dOi;ln
thanh quyêt toan cac công trinh da và dang triên khai (nhu g6i 7 Trà Vinh, chung cu CT2C Nghla

Dô ... )
_ Cac khoan thu tù m('>tsÔ công trinh c6 du nQ' l&n không di;ltkê hOi;lCh,diên hinh nhu:

Công trinh Chung cu Block 103 An Khanh , Trung tâm thuO'llgmi;liMê Linh Plaza, Thùy di~n Tà
Thàng Lào Cai, Trung tâm thuO'llg mi;liChQ'MO',thùy di~n Ban Chat ... dân dên vi~c giam du nQ'
ngân hàng không di;lttheo kê hOi;lChd\!,kiên.
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2. TÔ chire và nhân sl!
Danh sâch Ban diêu hành

Nam Nghê
Chue Ty l~ SO'

SÔTT HQ và tên T1lU'Ô'ngtru hüu CP
sinh nghiêp vy (%)

1 Ngô Hài An 1974 Ky su SÔ39, ngàch 1194/63 dirèng Lang, T6ng
XD Lang Thuong - Dông Da - Hà NÔi 1 ziàm dôc 20,12%

2 TÔng Van Minh 1963 Ky su Cân hô 903B Chung cu Licogi l3 Ph6
XD dirèng Khuât Duy Tiên, Thanh T6ng 0,04%

Xuân, Hà Nôi giârn dôc
3 Bùi Minh Tnrèng 1973 Ky su Ph6

XD Phu Lâm - quân Hà Dông - TP Hà TÔng 0,0%
Nôi ziàm dôc

4 Nguyên Van Dua 1974 Ky su xâ Tân Tiên - huyên An Dirong - Ph6
XD Thành phô Hài Phèng T6ng 0,0%

1 ziâm dÔC

5 Mai Van San 1974 Cfr Phong 22,1 nhà CT2, tèa nhà Kê toàn
nhân Vimeco, phuèng Trung Hàa-Câu tnrông 0,02%

TC-KT Giây-HàNÔi

* Nhüng thay dÔi trong Ban diêu hành;
Trong nam 2015:
- Công ty miên nhiêm 01 d/c: Bùi Minh Tnrèng thôi giü clnrc Ph6 TÔng giàm dôc
- Công ty da bô nhiêm 01 d/c: Nguyên Van Dua giü chtrc Ph6 TÔng giàm dôc,
* Tang (giâm) càn bi} công nhân viên trong Công ty nam 2015:
_Dâu nam 2015 là: 339 nguèi, giàm trong nam 2015 là: 139 nguoi, cuôi nam 2015 là: 200

nguèi
Trong d6: + Càn bô giàn tiêp : 65 nguèi

+ Công nhân ky thuât : 135 nguèi
+ Chinh sàch dôi vôi nguèi lao dông: Ngirèi lao dông duoc huông dây du chê dQ tiên

luong, chê dQ BHXH, BHYT, Mo hQ lao dQng, trÇYcâp kh6 khan, tham quan du lich, nghi lê têt,

nghi phép hàng nam và quyên IÇYikhac,
3. Tinh hinh dâu tU', tinh hinh thl!c hi~n cac dl! an
- Cac khoàn dâu tu IÛ'n :Nam 2015 công ty không c6 dâu tu:
- Cac công ty con, công ty liên kêt : Nam 2015 công ty không c6 dâu tu
4. Tinh hinh tài chinh
4,1. Tinh hinh tài chinh

Nam 2014 Nam 2015 % tang giam
Chi tié"

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

TÔng gia tri tài san 644.271 573.233 88,97%

Doanh thu thuân 293.293 174.097 59,35%

LÇYinhu~n tù ho~t dQng kinh doanh (17.949) (59.043) 2,29%

LÇYinhu~n khac 713 4.669 655%

LÇYinhu~n truac thuê (17.235) (54.374) 2,15%

LÇYinhu~n sau thuê (17.235) (54.374) 2,15%

,
)
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4.2. Cac chi tiêu tài chinh chu yêu

Chi tiêu Nam 2014 Nam 2015 Ghi chu

(1) (2) (3) (4)
1. Chi tiêu vê khà nang thanh toàn

H~ sÔthanh toàn ngàn han
+Tài sàn ngàn han/No ngân han 1.00 1.19

H~ sÔthanh toàn nhanh
+Tài sàn ngàn han-hàng tôn kho/No ngàn han 0.32 0.54

2. Chi tiêu vê ca du vôn
+H~ sô NqlTÔng tài sàn 0.89 0.97

+H~ sÔNqNÔn chu sè hüu 8.37 38.81

3. Chi tiêu vê nang luc hoat dông
Vèng quay hàng tôn kho
+Gia vôn hàng bàn/Hàng tôn kho binh quân 0.95 0.64

+Doanh thu thuân/Tông tài sàn 0.46 0.30

4. Chi tiêu vê khà nang sinh loi
+H~ sÔloi nhuân sau thuê/Doanh thu thuân (0.059) (0.312)

+H~ sÔlçi nhuân sau thuê/V ôn chu sèYhüu (0.251) (3.776)

+H~ sÔloi nhuân sau thuê/TÔngtài sàn (0.027) (0.095)

+H~ sÔloi nhuân tù hoat dông kinh
doanhlDoanhthuthuân (0.061) (0.339)

5. CO'câu cÔ dông, thay dôi van dâu tir cüa Chu sô' hüu.
5.1. cf>phân
Ngày 16 thang 01 nam 2008 cf>phiêu cùa Công ty da chinh thïrc duce niêm yêt và

giao dich cf>phiêu trên sô giao dich chïmg khoàn Hà NQi (HNX) voi:
Tên chïmg khoàn : Công ty CP xây d1}'ngsa 5
Ma chung khoan : VC5
S6 lugng cf>phiêu niêm yêt ban dâu là
Tf>ngkh6i lUQ'ngniêm yêt
Tf>nggia tri niêm yêt
5.2. Ca câu cf>dông:

5.000.000 cf>phân
5.000.000 cf>phân

50.000.000.000D6ng

TT Tên ca dông van g6p Ty li; (%)

1 TÔngC.ty CP XNK&XD Vi~tNam-Vinaconex 25.500.000.000 51%

2 VÔncua cac cô dông khac 24.500.000.000 49%

Tang cQng 50.000.000.000 100%
5.3. Tinh hinh thay dÔivÔn dâu tu chu sèYhùu.
Thang 12 nam 2015 th\fc hi~n chu twO'ng cua Chinh phu vê vi~c tai du truc cac dan

vi dang con vÔnNhà nuac. Tf>ngcông ty CP XNK & XD Vi~t Nam da thoai toàn bQphân
v6n Nhà nuac dâu tu t~i Công ty cf>phân xây d\fng s6 5

5.4. Giao dich cf>phiêu quy : Không c6
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5.5. Cac chïrng khoàn khàc :Không c6
III. BAo cAo DANH GIA CUA BAN TONG GIAM DOC:
1.Kêt qua hoat dQng san xuât kinh doanh nam 2015
Nam 2015 tiêp tuc là nam kh6 khan cùa Công ty cac chi tiêu kê hoach dat duce cv

thê sau:
Kê hoach Thuc hiên Ty I~(%) tang

Chi tiêu nam 2015 nam 2015 giâm

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

TÔng gia tri sàn luong 305.000 201.019 65,9

Doanh thu 350.000 174.097 49,7

Loi nhuân sau thuê TNDN 500 (54.374) (107,75)

NÔp ngân sàch nhà nuée 28.948 1.665 5,7

TÔngvôn dâu tu phàt triên sàn xuât 5.000 0 0

Lao dông su dung binh quân 600 488 81,3

Thu nhâp binh quân nguài/thang 5.750 5.500 95,6

Kêt qua kinh doanh trong nam 2015 không dat kê hoach da dê ra:
_ San hrçng dat 65,9%, doanh thu dat 49,7% và Loi nhuân sau thuê TNDN dat ârn 54.374

ty dông, trong dô chi phi tài chinh là 41,6 ty dông. Ban diêu hành Công ty da nÔ luc hêt suc tuy
nhiên Công ty không dat duce nhir kê hoach ban dâu.Nguyên nhân do môt s6 dl! an Công ty da thi
công xong, bàn giao dira vào sù dung và quyêt toàn trong nàm 2015, sau khi quyêt toàn bi giàm
doanh thu và tang chi phi gia vôn da ành lnrông dên kêt qua kinh doanh cùa Công ty.

_ Công no phài thu khàch hàng vân con cao là: 236.691 ty dông, dân dên chi phi tài chinh
nam 2015 lon, Hàng tôn kho lên tai 290.154 ty dông, môt s6 dl! an bàn giao tù nhùng nam tmac
chua quyêt toan dugc do chu dâu tu không thu xêp dugc v6n ho~c chu dâu tu c6 tinh chây y vi~c
thanh quyêt toan. H~ l\lYtù vi~c thoai v6n kéo dài da anh huèmg nghiêm trQng tai ho~t dQng và kêt

qua san xuelt kinh doanh cua công ty nam 2015.
2. Tinh hinh tài chinh.
2.1. Tinh hinh tài san
Nam 2015 T6ng tài san công ty giarn II,2% so vai nam 2014 (s6 dâu ky 644.271 ty dÔng,

cu6i ky 573.233 ty dÔng) tuong duong 71.038 ty dÔng. Nguyên nhân do ho~t dQng SXKD cua
Công ty bi lÔ lùy kê là: 71.192 ty dÔng, ngoài ra nam 2015 Công ty da thanh ly mQt s6 tài san
không dap ung dugc trong ho~t dQng SXKD. Chi tiêt thê hi~n trong bao cao Tài chinh da dugc

kiêm toan narn 2015.
2.2. Tinh hinh nQ'phai tra
Nam 2015 tiêp Wc giai quyêt phân lân cac khoan vay cac t6 chuc tin d\lng, dê giam chi phi

tài chinh tù lai ngân hàng. Cac chi tiêu ng phai tra khac Công ty vân kiêm soat, tuy nhiên ap ll!c relt

lân d6i vai cac khoan ng tai h~n.
3. Nhfrng di tiên vê CO' câu tÔchrrc, chinh sach, quan Iy
_ Công ty tiêp Wc ki~n toàn và tài ca du l~i bQ rnay quan ly tù phèmg ban dên cac t6, dQi

san xuelt cha phù hçrp vai chuc nang, nhi~m V\l cua tùng bQ ph~n. Không ngùng cai tiên phuong
thuc quan ly tù Công ty dên cac bQph~n chuc nang, dan vi tflJCthuQc.

.
.~

t
l

Il

--------------------------------------- --------



- Tiêp tuc tâp trung xây dung, dào tao và co chinh sàch thu hùt dôi ngû can bô, co trinh dôi
chuyên môn và co kinh nghiêrn, tiêp tuc dào tao càn bô quàn ly du an dat tiêu chuân, nghiên CUu
ép dung khoa hoc công nghê mai phù hop véi nhu du quàn IY·

- Tiêp tuc bô sung cac quy chê quàn ly và cac quy chê khàc cùa Công ty cho phù hop véi
công tac quàn ly hiên nay và phù hop véi Công ty dai chùng, tang cuèng công tac giàm sàt tài
chinh, kiêm soàt chat che tinh hinh thire hiên kê hoach san xuât kinh doanh.

- Dinh hirông cùa Công ty trong thèi gian tai, dât mue tiêu quyên IÇYicùa cÔdông cüng nhir
quan tâm dên thu nhâp cùa nguèi lao dông trong toàn Công ty.

4. Kê hoach phât triên trong nrong lai
DV bào, nam 2016 tiêp tuc con khô khan, thâch thire dÔi véi doanh nghiêp xây dung. Véi

mue tiêu dây manh tinh chuyên nghiêp, t~o sv khac bi~t, nâng cao công tac quan tri doanh nghi~p,
t~o dà phat triên bên vùng. Bi~n phap chi d~o cho nam 2016 bao gÔm cac nQi dung nhu sau:

_ Tich cvc, chù dQng huy dQng tÔi da cac nguÔn Ivc dê tim kiêm vi~c làm, dam bao hoàn
thành cac chi tiêu nam 2016 và gÔidâu công vi~c cho cac nam tiêp theo.

MQi phuong an dn dap (mg cac tiêu chi sau:
+ Dù vi~c làm dam bao dèYisÔng cho can bQ công nhân viên, Ôn dinh doanh nghi~p, bao

toàn và phat triên nguÔn vÔn.
+ LVa chQn cac dv an xac dinh duÇYcChu dâu tu co vÔn; diêu ki~n t~m ung thanh toan

thu~n IÇYi,tiên dQphù hçrp công vi~c.
+ Gia ca hçrp ly, su d\lng duÇYctÔi da cac thiêt bi hi~n co, ap d\lng cac mô hinh quan ly co

hi~u qua;
_Tiêp t\lCdÔimai vê ca câu tÔ chuc, ho~t dQng doanh nghi~p theo dinh hu&ng: Thich nghi

vai thi truèmg, nâng cao nâng Ivc san xuât kinh doanh, nâng cao hi~u qua t~o sv phat triên bên

viIng cho doanh nghi~p:
+ Nâng cao công tac quan tri doanh nghi~p, ca câu l~i toàn bQ phong ban chuc nang, cac

dQi san xuât du vê sÔ luqng dam bao vê chât luqng. Xây dVng kê ho~ch phat triên nguÔn nhân Ivc
ngân h:;mvà dài h~n theo chiên luÇYcphat triên cùa Công ty

_ Tiêp Wc xac dinh r6 vi~c thu hÔi công nÇYvà dây nhanh công tac thanh quyêt toan là
nhi~m V\l sÔng con cùa doah nghi~p. Nam 2015 dn gâp rut cùng cÔ, tang cuèYnghoàn thi~n dQi
ngil thanh quyêt toan công trinh ca vê sÔ luqng lân chât luqng xuyên suÔt tù Công ty dên cac don
vi tflJCthuQc. T~p trung sat sao chi d~o quyêt 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 vai cac công trinh dà thi công xong bàn giao, vÔn
kinh doanh con tÔn dQng nhiêu a Chù dâu tu. Tim cac giai phap hw hi~u dê thu hÔi công nÇYnQi

bQ; thvc hành tiêt ki~m giam du nÇYngân hàng.
- D~t ra m\lc tiêu là tiêp c~n cac công ngM mai, cai tiên bi~n phap thi công dây nhanh tiên

dQ, nâng cao chât luqng công trinh dê xây dvng thuong hi~u ngày càng bên viIng. Nâng cao nâng
Ivc dâu thâu, ma rQng liên danh liên kêt vai cac dÔi tac dê tim kiêm vi~c làm, tim kiêm cac ca hQi

hçrp tac dâu tu.
_ MÛ'rQng thêm lTnhvvc dâu tu, kinh doanh bên C<;lnhthê m<;lnhsÛ'truèmg cua công ty la

lInh vvc xây lâp.
- Luôn luôn quan tâm dên IÇYiich CÔ dông dÔng thèYichu trQng thvc hi~n tÔt cac chê dQ

chinh sach co liên quan dên nghla \,\1 và quyên IÇYicùa nguèYilao dQng. DQng viên can bQ công
nhân viên hoàn thành thâng IÇYinhi~m V\l san xuât kinh doanh nam 2015.
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IV. DANH GIA CUA HDQT VE HO~T DONG CUA CÔNG TY
1.Dânh gia cûa HQi dÔng quân tri vê cac mât hoat dQng cûa Công ty
Thire hiên nghi quyêt cùa Dai hôi dông cÔ dông thuèng niên 2015, môi thành viên HBQT

Công ty CP xây dung sÔ 5 dêu y thïrc sâu sàc vê trong tràch chi dao, dinh huong trong công tac
quàn tri công ty, cac Quyêt nghi cùa HBQT duce thire hiên dung thâm quyên, chi dao kip thèi hoat
dông SXKD. Tuy nhiên hoat dông SXKD cùa Công ty không dat duoc kê hoach dê ra. Cac chi tiêu
chinh mà Công ty CP xây dung sÔ5 dat duce trong nam 2015 nhir sau:

sa Cac chi tiêu J)O'Dvi Kê hoach Thl}'Chiên
Thuc hiên

TT chu yêu tinh Dam 2015 kê hoach
/kê hoach
(cy lç %)

1 Gia tri tông san luong Tr.d6ng 305.000 201.019 65,9

2 Doanh thu Tr.dông 350.000 174.097 49,7

3 Lqi nhuân tnréc thuê TNDN Tr.d6ng 500 (54.374) (107,75)

4 Trà cÔtuc % 0 0 0

5 Trich khâu hao tài san cÔdinh Tr.dông 6.200 4.997 80,5

6 Dâu tu phàt triên Tr.dông 5.000 0 0

7 Thu nhâp binh quân ngirèi/thàng Ng.dông 5.750 5.500 95,6

2. Dânh gia cûa HQi dÔng quân tri vê ho~t dQng cua Ban TÔng giam dÔc.
HOl;ltdQng thi công xây 1âp cua Công ty trong nam 20 15 g~p nhiêu kh6 khan do chinh sach

tài kh6a bi thât ch~t, chi tiêu công bi dt giam, nhiêu dv an c6 vÔn ngân sach cilng bi dt giam theo,
mQt sÔdv an khac thi công dm chùng ho~c dùng thi công do chu dâu tu g~p kh6 khan. Ngu6n
vi~c 1àm ngày càng kh6 khan dân dên sv cl;lnhtranh khÔc 1i~tgiùa cac nhà thâu, tù khâu dâu thâu
chào gia dên yêu câu vê tiên dQ, chât 1uqng công trinh thi công ... Hàng t6n kho nhiêu da anh
hUOngtrvc tiêp dên cac chi tiêu doanh thu - san 1uqng cua Công ty. Han nùa, chi phi tài chinh cao
do chua giam duqc du nq vay Ngân hàng, công tac thu h6i vÔn con chua c6 kêt qua nhu mong dqi
da anh hUOngtfVc tiêp dên kêt qua san xuât kinh doanh nam 2015.

_Vi~c thoai vÔn cua TÔng công ty Vinaconex tl;licông ty cÔphân xây dVng sÔ5 kéo dài tù
thâng 4/2015 dên dâu nam 2016 da c6 tac dQng rât bât 1qi cho công tac diêu hành. M~c dù da rât cÔ
gâng, nhung anh hUOng cua n6 vô cùng 16n dÔi v6i hOl;ltdQng san xuât kinh doanh cua công ty. Vi

v~y, kê hOl;lChdê ra da không dl;ltduqc.
KÉT QuA HO~ T DONG SXKD NAM 2015

SÔ Chi 2015
TT Tiêu

Kê ho~ch Thl!c hi~n

1 TÔng gia tri SXKD
305.000 201.019

2 TÔng gia tri doanh thu
350.000 174.097

3 Lqinhu~tru6cthuê (54.374'500

4 CÔtuc 0% 0%

5 VÔnchuSH 69.164 14.399

6 LB binh quân 600 488
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Tuy phài dÔi mat vôi nit nhiêu kh6 khan cà vê tài chinh và viêc làm trong thèi gian qua,
nhirng HDQT ghi nhân nhüng cÔ gàng nÔ luc cùa BDH và tâp thê nhüng nguèi lao dông Công ty
CPXD sÔ5. D6 là quyêt Iiêt chi dao viêc thanh quyêt toàn nhüng công trinh thi công xong da lâu,
tich circ thi h6i công no, càt giàm chi phi, cùng cô, tai du truc công tac tô chïrc cho phù hop véi
dâc diêm sàn xuât kinh doanh.

Tiêp tuc phàt huy thê manh cùa Công ty là thi công xây làp, tim kiêm và hra chon nhüng
du an c6 nguôn vôn tôt, diêu kiên thanh toàn tarn ùng thuân Ioi, tân dung duce tôi da cac thiêt bi
hiên co, nâng cao hiêu quà sim xuât kinh doanh. Trong nhüng nam qua, môt loat cac công trinh
trong diêm co gia tri san hrong lon da hoàn thành bàn giao dam bào tiên dô, chât hrong, an toàn
hiêu quà, g6p phân nâng cao uy tin cùa Công ty nôi riêng và T6ng công ty CP Vinaconex nôi
chung nhir: Block 103 Khu dô thi Bac An Khanh' Ky tuc xa DHQG TPHCM, Nhà à XH Dà Nâng,

Trung tâm thuong m~i ChçrMa, Thuy di~n Tà Thàng ...
Dân chuyên dich phuong thuc quan ly tù khoan dQi sang quan ly trvc tiêp, tang cuàng công

tac kiêm tra giam sat tù cac phèmg ban chuc nang công ty dên cac công truàng, phân công trach
nhi~m r5 ràng dên tùng bQph~n, nâng cao chât luçrng nhân sv chu chÔt trong quan ly diêu hành.

Doàn kêt, phat huy suc m~nh t~p thê can bQCNV Công ty vuÇYtqua giai do~n kh6 khan này
ding nhu vi~c xây dvng và phat triên Công ty trong nhfmg nam tiêp theo.

3. Cac kê ho~ch dinh hU'6ng cua Hi}i dÔng quan tri
M~c dù nam 2015 nên kinh tê trong nu6c co nhiêu tin hi~u tÔt, l~m phat nam 2014 duçrc

kiêm soat, tang truàng kinh tê à muc dQ kha co tac dQng tich cvc dên nhiêu ngành nghê kinh
doanh trong do c6 thi truàng kinh doanh bât dQng san. Tuy nhiên nên kinh tê thê gi6i chua co dâu
hi~u h6i phl,lc se it nhiêu tac dQng tiêu cvc dên kinh tê Vi~t Nam noi chung. Rui ro tiêm ân trong
lInh vvc bât dQng sàn kèm theo cac thach thuc khi hQi nh~p TPP dÔi v6i cac doanh nghi~p Vi~t
Nam trong thài gian téYilà rât kh6 luàng. Tù tinh hinh thvc tê nêu trên, HDQT dinh huéYngmQt sÔ

ho~t dQng nhi~m ky 2016 nhu sau:
Quyêt tâm phân dâu hoàn thành cac chi tiêu kê hoach cua nam 2016, cu thê:

STT Cac chi tiêu chu yêu Nam Ghi chu
2016

1 T6ng gia tri SXKD 90.698

2 T6ng gia tri doanh thu 190.225

3 Lçrinhu~n truéYcthuê 145 Công ty co kê ho~ch dàm phan tai du truc
tài chinh véYit6 chuc tin dl,lngdê giàm tÔi da
chi phi tài chinh, nh~m ml,lc dich bào toàn
vÔn chu sà hfru cua công ty trong nam 2016

4 C6 tuc 0

5 VÔnchu sà hfru 14.185

6 LD binh quân 6.500

Dinh huéYngphat triên Công ty nam 2016 tiêp tl,lCphat huy thê m~nh là thi công xây lllp.
Tham gia nh~n thâu nhung công trinh phù hçrp v6i công ngh~ và nang lvc cua Công ty, nhâm phât
huy tÔi da hi~u quà cua xe may thiêt bi và ngu6n nhân lvc sân c6. Ngoài ra se phât triên kinh
doanh v~t tu thiêt bi chuyên ngành xây dvng dva trên nên tàng h~ thÔng thiêt bi hi~n co cua công
ty và l~p dv an dâu tu, phat triên nang lvc thiêt bi. Công tac dâu tu ding duçrc xem xét thvc hi~n
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ngay tir nam 2016.
_Nâng cao nang luc canh tranh và hiêu quà cùa công tac tim kiêm và dâu thâu cac công

trinh du an, tao nguôn viêc 1àm ôn dinh cho Công ty. Thi tnrèng viêc 1àm canh tranh ngày càng
khôc liêt, gia bô thâu thâp, yêu câu hô sa ngày càng khat khe. Diêu này dèi hôi Công ty phài tiêp
tuc co nhüng diêu chinh cho phù hop vôi tinh hinh thi tnrèng nhtr rà soàt cac chi phi dê co gia bô
thâu canh tranh; cài tiên, nâng cao chât hrong biên phàp thi công và hinh thïrc hô sa thâu; cài tiên
phirong thire quàn 1)', tô chïrc thi công;

_Tiêp tuc dào tao, bÔi duông, kiên toàn và phàt triên nguôn nhân lire co chât luong dàp (mg
duce cac hoat dông cùa Công ty. Dàc biêt chu trong xây dung dôi ngü càn bô quàn 1)'Công ty, cén
bô quàn 1)'diêu hành cac công tnrèng, cac du an, du vê sÔhrong, chât 1uQ'Ilgvê cà trinh dl) chuyên

môn và trinh dl) quàn 1)'.
Ki~n toàn bl) may ho~t dl)ng cac phàng ban Công ty dàm bào tinh chuyên nghi~p, gQnnhy

và hi~u quà.
Bâu tu, mua sâm, d6i mai thiêt bi thi công tân tiên, hi~n d~i dap (mg yêu du công vi~c.

M~t khac, khai thac, t~n d\lng nhung thiêt bi sân co, thanh 1)' cac thiêt bi v~t tu cu nat, l~c Mu dê

thu hÔivÔn dap (mg yêu du sàn xuât kinh doanh co hi~u quà.
_ Tang cuàng công tac quàn tri doanh nghi~p: quàn 1)' và kiêm soât cac chi phi sàn xuât,

nâng cao Hnh chuyên nghi~p, ky 1u~tdiêu hành.
_ Quyêt li~t chi d~o BDH trong vi~c thu hÔi công nQ', d~c bi~t là thu hÔi công nQ'nl)i bl)

nhâm b6 sung vÔn cho ho~t dl)ng SXKD cua Công ty.
_Liên t\lC d6i mai phuO'ng thuc quàn 1)' thi công xây 1âp, t6 chùc danh gia, xem xét l~i mô

hinh quàn 1)' thi công hi~n t~i và co nhung giài phap t6 chuc phù hqp dê nâng cao hi~u quà và 1Q'i

nhu~n tù ho~t dl)ng xây 1âp;
V. QUÀN TRJ CÔNG TY
1.HQi dÔng quan tri
1.1. Thành viên và ca du Hôi dÔng quàn tri

sa cÔphftn
Ty l~ SO'

sa Nam Chuc hÛ'u cÔ

TT
HI}và tên sinh Vl}

ThU'(mg tru sO'hÛ'u/d~i phftn
di~n (%)

1 DÔTrQng Quynh 1962 Ùy S6 806, 807 nhà 25 Tl chung cu N05 dô thj 600.000 12%
viên m6'i Trung hàa - Nhân Chinh - Hà Nç,i

2 Ngô Hài An 1974 Ùy S6 39 ngach 1194/63 Duàng Lang, Ba Dinh, l.006.159 20,12%
viên HN

3 Nguyên NgQc Di~p 1959 Ùy S6 521108 NgQc Hà, Qu~n Ba Dinh, Hà Nç,i 800.000 16%
viên

4 TreinThj Kim Oanh 1977 Ùy S6 15/64, Vil TrQng Ph\lng, Thanh Xuân, Hà
viên NQi

0 0%

5 Bùi Minh Truàng 1973 Ùy Phù Uim - qu~n Hà Dông - TP Hà NÔi 0 0%
viên

T~i thài diêm 30/12/2015, T6ng công ty c6 phân Xuât nh~p khâu và Xây dVng Vi~t nam
hoàn thành vi~c thoai phân vÔn nhà nuac t~i công ty c6 phân xây dVng sÔ 5. Kê tù thài diêm do,
ông Ngô Hài An nâm giu 1.006.l59 c6 phân, chiêm 20,12% vÔn diêu 1~.

1.2. Cac tiêu ban Hl)i dÔng quàn tri: Không co
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1.3. Hoat dông cùa HÔi dông quàn tri,
HÔi dông quàn tri Công ty gôm c6 5 thành viên, c6 2 thành viên dai diên vôn sa hüu T6ng

công ty CP XNK&XD Viêt Nam - Vinaconex.,JSC, 01là thành viên HDQT dôc lâp, 01 thành viên

là Chu tich HDQT nguèi cùa Công ty.

STT sa ngh] quyêt/quyêt Ngày NQi dung
dinh

1 S601/2015/NQ-HDQT 09/02/2015 - Thông qua kêt qua san xuât kinh doanh
nam 2014 và du kiên kê hoach san xuât
kinh doanh nam 2015.

- Thông nhât dê xuât cùa Công ty vê viêc
gioi thiêu thành viên HDQT và BKS
nhiêrn ky mai

- Th6ng nhât kê hoach t6 chue Dai hôi c6
dông thuèng niên nam 2015 .

- Nhât tri chu truong b6 nhiêm bô sung
Ph6 tông giàm dôc mai và giao Ban diêu
hành chuân bi cac thù tuc cân thiêt etêb6
nhiêrn,
- Thông nhât véi BDH vê viêc xin chu
truong chuyên dôi dâu tu Xuông môc tai
Thanh H6a thành du an nhà a chia lô. Giao
BDH nghiên ciru PAKD trinh HDQT.

2 S6 12/2015/QE>-HDQT 27/02/2015
Quyêt dinh nghi viêc huang chê dô bào
hiêm cùa ông Trân Duc Cung - Ph6 tông
giàm dôc Công ty CPXD s6 5

3 S601/2015/BB-HDQT 29/05/2015 Bâu Chu tich HÔi dông quàn tri nhiêm ky
2015-2020

4 S602/2015/NQ-HDQT 01/06/2015
Phê duyêt thanh ly vât tu, tài san dâ hu
hông không con sù dVng etuQ'c

S604/2015/NQ-HDQT
châp thu~n vi~c b6 nhi~m ông Nguyên

5 13/07/2015 Van E>uagiu chuc Ph6 t6ng giam et6c
Công ty

19/11/2015 Miên nhi~m chuc danh Thành viên HE>QT,

6 S605/NQ/2015-HDQT
Ph6 T6ng GD et6i vai ông Bùi Minh
Truàng

Tan thành phuong an chuyên nhuQ'ng c6

7 S606/NQ/2015-HDQT 22/11/2015 phân cua c6 etông l6'n - T6ng công ty CP
XNK và XD Vi~t Nam t~i Công ty CPXD
s6 5 cho nh6m cac nhà dâu tu vai s6 lUQ'llg
c6 phân chuyên nhUQ'llglà 2.550.000 cp,
gia chuyên nhUQ'llg: 5.160d/cp

Phê duy~t vi~c châm dUt sù dVng thuong

S607/NQ/2015-HDQT
hi~u Vinaconex và sù dVng cac nguÔn phai

8 22/11/2015 thu tù T6ng công ty CP Vinaconex dê dam
bao cho nghla vv th\fChi~n châm dUt sù
dVng thuong hi~u Vinaconex; thvc hi~n
thanh ly HE>chuyên quyên sù dVng nhàn
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9 SÔ 08/NQ/2015-HDQT 30/12/2015

hiêu hàng hoa sÔ 02/2015/HD-PC ky giüa
T6ng ctY CP Vinaconex và Công ty CPXD
sÔ 5
Thông nhât thông qua viêc tô chïrc Dai hôi
c6 dông bât thuong vào thang 2/2016 véi
nôi dung: miên nhiêm và bâu thành viên
HDQT mai; miên nhiêrn và bâu Ban kiêm
soat mai; thông qua diêu 1~Công ty theo
luât Doanh nghiêp nam 2014

1.4. Hoat dong cùa thành viên HOi dông quàn tri doc Iâp không diêu hành
- Thành viên HOi dông quàn tri doc lâp tham gia dây du cac phiên hop, cùng xem xét

nghiên cïru và dira ra cac y kiên dong gop cho nghi quyêt cùa HOi dông quàn tri.
- Cùng Ban kiêm soàt và HOi dông quàn tri giàm sàt hoat dong tài chinh và cac hoat dong

khàc cùa Công ty.
_Tham gia và co y kiên kip thèi véi Ban T6ng giàm dôc và HOi dong quàn tri dam bào hiêu

qua SXKD trong Công ty và dira ra quyêt sàch, dinh huong phàt triên cùa Công ty.
_Dira ra cac y kiên chira hop 1ytrong công tac diêu hành và công tac khàc, mue dich dam

bào hiêu qua san xuât kinh doanh cho Công ty.v.v ...
1.5. Hoat dong cùa cac tiêu ban trong HOi dông quàn tri: Không co
1.6. Danh sàch cac thành viên HDQT co chling chi dào t?O vê quan tri Công ty.
- Cac thành viên Hoi dÔng quan tri co tham gia h<)c1&pquan tri doanh nghi~p.

2. Ban kiêm soat:
2 1 Thành viên và cO'du cua Ban kiêm soat

sa sa cÔ phlin Ty l~ sÔ'
HI? và tên Clnfc vl} sÔ' hÛ'u/d~i hÛ'u cÔ Ghi chu

TT di~n phlin (%)

1 VÙVanM?nh Tru6ng ban KS 150.300 3,006%

2 Trân Minh Toan Uy viên 200 0,004%

3 Ph?m Tiên Sy Uy viên 0 0%

2.2. Ho?t dong cua Ban kiêm soat
Trong nam 2015, Ban kiêm soat da tiên hành kiêm tra, giam sat vi~c tuân thu cac quy dinh

cua Lu~t doanh nghi~p, Diêu 1~T6 chuc và ho?t dong cua Công ty trong qua trinh quan 1y, diêu
hành cac ho?t dong san xuât kinh doanh cua Công ty, C\l thê nhu sau:

- Xem xét Hnh phù hçrp cua cac Quyêt dinh cua Hoi dÔng Quan tri, Ban Giam dÔc trong
công tac quan 1y, diêu hành; Kiêm soat trinh tl,l',thu t\lC ban hành cac van ban cua Công ty dam
bao phù hçrp vai quy dinh cua Phap 1u~tvà Diêu 1~ho?t dong cua Công ty; Giam sat vi~c thl,l'cthi
phap 1u~tcua Công ty trong nam 2015.

- Kiêm tra, danh gia quy trinh tr<)ngyêu cua Công ty, nhâm phat hi~n rui ro tiêm tàng ho~c
nhUng thiêu s6t trong h~ thÔng quan ly nQibQ, tù d6 dê xuât nhung kiên nghi và giai phap phù hçrp.

- D?i di~n Ban kiêm soat, kiêm tra giam sat vi~c triên khai cac nghi quyêt cua D?i hQi dÔng
c6 dông thuèmg niên 2015 dôi vai HOi dÔng quan tri, Ban Giam dÔc.

- Giam sat vi~c thlJc thi, công bÔ thông tin cua Công ty theo cac quy dinh cua Lu~t chling
khoan và cac van ban phap 1u~tco 1iên quan.

- Xem xét cac bao cao dinh ky do Ban Giam dÔc 1~p:Kiêm tra cac Bao cao tài chinh quy,
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nam nhàm dành gia tinh trung thuc và hop ly cùa sÔ liêu tài chinh, DÔng thèi, phôi hop véi Kiêm
toàn dôc lâp xem xét ành hirèng cac sai sot kê toàn và kiêm toàn trong yêu dên Bào cao tài chinh.

3. Cac giao dich, thù lao và cac khoàn loi ich cùa HQi dông quàn tri, Ban tông giàm dôc, và
Ban kiêm soàt.

3.l. Luang, thuông, thù lao, cac lai ich khàc
TT Hç và tên Chue vl} Tiên luong Thù lao TÔng công

1 Nguyên Ngoc Diêp Thành viên 0 0 0

2 DÔTrong Quynh Thành viên 0 0 0

3 Ngô Hai An Thành viên 254.713.000 0 254.713.000

4 Trân Thi Kim Oanh Thành viên 148.412.000 0 148.412.000

5 VÙVan Manh Tnrong ban KS 0 0 0

6 Trân Minh Toan Uy viên 0 0 0

7 Pham Tiên Sy Uy viên 184.695.000 0 184.695.000

8 Tông Van Minh P.tÔng giàrn dôc 225.484.000 0 225.484.000

9 Nguyên Van Dua P.tÔng giàm dôc 222.600.000 0 222.600.000

3.2. Giao dich cÔ phiêu cùa cÔ dông nôi bô: Ông Ngô Hài An nhân chuyên nhirong

l.000.000 cÔphiêu vào thèi diêm 30/12/2015.
3.3. Hop dông hoàc giao dich véi cÔdông nôi bô: Không co
3.4. Viêc thire hiên cac quy dinh vê quan tri Công ty
Nam 2015 Công ty thvc hi~n dây du cac quy chê, quy dinh vê quan tri Công ty theo Lu~t

Doanh nghi~p và cac quy dinh khac cua Nhà nu6'c ban hành.l

VI. BAo cAo TÀI CHINH
1.y kiên cua kiêm toan dé}cl~p
Công ty TNHH Kiêm toan và Thâm dinh gia Vi~tNam

SÔ : 1373 /BCKT /TCINV8
BAo cAo KIEM TOAN BOC L~P

Kinlt gUi: Cac ca dông Công ty ca phlin Xây dt;t'ngsÔ5
Chung tôi dà thvc hi~n công tac kiêm toan Bao cao tài chînh cua Công ty cf> phân Xây dVng

sÔ 5 duÇYcl~p ngày 19/01/2016 tù trang 6 dên trang 32 kèm theo, bao gÔm: Bang cân dÔi kê toan
t(,lingày 31/12/2015, Bao cao kêt qua hO(,ltdQng kinh doanh, Bao cao luu chuyên tiên t~ cho nam
tài chinh kêt thuc cùng ngày và Thuyêt minh bao cao tài chinh.

Trach nhi~m cua Ban Giam dÔc
Ban Giam dÔc Công ty chiu trach nhi~m vê vi~c l~p và trinh bày trung thvc và hqp ly Bao

cao tài chinh cua Công ty theo Chuân mvc kê toan, chê dQkê toan doanh nghi~p Vi~t Nam và cac
quy dinh phap ly co liên quan dên vi~c l~p và trinh bày Bao cao tài chinh và chiu trach nhi~m vê
kiêm soat né)ibé)mà Ban Giam dÔcxac dinh là cân thiêt dê dam bao cho vï~c l~p và trinh bày Bao
cao tàï chinh không co sai sot trQng yêu do gian l~n ho~c nhâm Œn.

Trach nhi~m cua Kiêm toan
Trach nhi~m cua chung tôi là dua ra y kiên vê Bao cao tài chinh dva trên kêt qua cua cUQc

kiêm toan. Chung tôi dà tiên hành kiêm toan theo cac Chuân mvc kiêm toan Vi~t Nam. Cac chuân
mvc này yêu câu chung tôi tuân thu chuân mvc và cac quy dinh vê d(,loduc nghê nghi~p, l~p kê
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hoach và thire hiên cuôc kiêm toàn dê dat duoc SlJdàm bào hQ'Ply vê viêc liêu Bào cao tài chinh
cùa Công ty co con sai sot trong yêu hay không.

Công viêc kiêm tOM bao gôm thire hiên cac thù tuc nhàm thu thâp cac bàng chïrng kiêm toàn
vê cac sÔ liêu và thuyêt minh trên Bào cao tài chinh, Cac thù tuc kiêm toàn duce hra chon dira trên
xét doàn cùa kiêm tOM viên, bao gôm dành gia rùi ro co sai sot trong yêu trong Bào cao tài chinh do
gian lân hoàc nhâm lân. Khi thire hiên dành gia cac rùi ro này, kiêm toan viên da xem xét kiêm scat
nôi bô cùa Công ty liên quan dên viêc lâp và trinh bày Bào cao tài chinh trung thire, hop ly nhàm
thiêt kê cac thù tuc kiêm tOM phù hw v61 tinh hinh thire tê, tuy nhiên không nhàm mue dich dira ra
y kiên vê hiêu quà cùa kiêm soàt nôi bô cùa Công ty. Công viêc kiêm tOM ding bao gÔm danh gia
tinh thfch hW cùa cac chinh sach kê tOM duQ'Cap d\lllg và tinh hQ'Ply cùa cac uac tinh kê tOM cùa
Ban Giâm dÔcding nhu danh gia vi~c trinh bày tÔng thê Bao cao tài chinh.

Chung tôi tin tucmg râng cac bâng chting kiêm toan mà chung tôi da thu th~p duQ'c là dây dù
và thfch hQ'Plàm ca sà cho y kiên kiêm toan cùa chung tôi.

y kiên kiêm toan
Theo y kiên chung tôi, Bao cao tài chfnh da phàn anh trung thlJc và hQ'p ly, trên cac khia

c~ trQng yêu vê tinh hinh tài chinh cùa Công ty CÔ phân Xây dlJllg sÔ 5 t~i ngày 31/12/2015,
ding nhu kêt quà kinh doanh và cac luÔng luu chuyên tiên t~ cho nam tài chinh kêt thuc cùng
ngày, phù hQ'Pvai chuân mlJc kê toan Vi~t Nam và chê dQkê toan Vi~t nam hi~n hành và cac quy
dinh phap ly co liên quan trong vi~c l~p và trinh bày Bao cao tài chinh.

Ths. Nguyên Bao Trung
Kiêm toan viên
Gidy Chimg nhÇn hành nghj s6:
0373 - 2014 - 126 - 1

Ngô Quang Tiên
PM Giam dÔc
Gidy Chimg nhÇinhành ngM s6:
0448 - 2014 - 126 - 1

Thay m~t và d~i di~n cho
CÔNG TY TNHH KIEM ToAN VÀ THÂM DJNH GIA VI~T NAM (AVA)

Hà N(Ji,nNgày 29 thétng 03 nam 2016
2. Bao cao tài chinh dà dU'gc kiêm toan 1

Bao cao tài chinh da duQ'c kiêm toan. Công ty da dang tài thông tin trên Website:
www.vina5.vn và da gui công bÔ thông tin dên Sà giao dich chung khoan Hà NQi (HNX) ,
thông tin d~i chung theo quy dinh cùa phap lu~t./. t(

Ngô Haï An
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