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1. Thông tin chung

1. Thông tin khai guat

Tên giao dich : Công ty cè phân Xây dung sÔ5

Giây chïrng nhân dàng ky doanh nghiêp s6 2800233984 do sc kê hoach và dâu tu Thanh

H6a câp ngày 05/11/2004, dàng ky thay dôi 1ân thir 9 ngày 26/02/2016.

V6n diêu lê: 50.000.000.000 dông (Nam muai ty dông chan)

V ôn dâu tu cùa chu sè hüu: 50.000.000.000 dông

Dia chi tru sè chinh : s6 203 duong Trân Phu, thi xâ Bim San, tinh Thanh Hoa

f)i~n thoai : 0373.824.876, Fax: 0373.824.211

Van phong Hà NQi : Tâng 2 toa nhà Vimeco, lô E9 D.Pharn Hùng, o.cs« Giây, Hà NQi.

f)i~n thoai 043.7849731, Fax: 0437848937,

Website

Ma chïrng khoan

www.vina5.vn

VC5
Qua trinh hinh thành và phat triin:
- Công ty CÔphân Xây dung s6 5 (tiên thân là Công ty Xây dung s6 5 - BQXây dung) duce

thành lâp theo Quyêt dinh s6 1500-BXD ngày 29/9/1973 cùa BQ tnrong BQXây dung trên CO' sè sat

nhâp Công ty kiên truc Ninh Binh voi Công ty kiên truc Nam Hà thành Công ty xây dung sô 5 truc

thuôc BQXây dung, Duoc thành lâp lai theo Quyêt dinh s6 047A/BXD- TCLD ngày 12/2/1993 cùa
BQtnrong BQXây dVng.

- Nam 1995, thvc hi~n chu truang cua Nhà nuac vê vi~c oÔi mai, sâp xêp lÇlicâc doanh

nghi~p, Công ty Xây dVng s6 5 duQ'c chuyên vê tfl,fCthuQc T6ng Công ty Xuât nh?P khâu và Xây

dt!ng Vi~t Nam - BQ Xây dl,filg theo Quyêt oinh s6 992/BXD-TCLD ngày 20/11/1995 cua BQ

truàng BXD vê vi~c thành l?p T6ng Công ty Xuât nh?p khâu và Xây dl,filgVi~t Nam.

- TÇliquyêt dinh s6 1552/QD-BXD, ngày 4/10/2004 cua BQ truO'ng BQXây dVng, Công ty

Xây dl,filgs6 5 duQ'c 06i tên thành Công ty CÔphân Xây dt!ng s6 5 trvc thuQc TÔng Công ty Xuât

nh?p khâu và Xây dl,filgVi~t Nam - Vinaconex.

- Ngày 08/01/2008 Công ty oUQ'cUBCK Nhà nuac và So' giao di ch chtmg khoân Hà NQi

châp thu~mcho niêm yêt Chung khoân cùa Công ty trên thi truàng chung khoân theo quyêt ojnh s6

07/QD- TTGD CKHN và chinh thuc chào sàn HASTC (nay 06i tên là HNX) ngày 16/01/2008, ma

chung khoân VC5. Ngày 16/01/2008 c6 phiêu cua Công ty CP xây dVng s6 5 chînh thuc chào sàn

HASTC (nay oÔi tên là HNX), ma chung khoân YC5.

- Ngày 12/11/2015, TÔng Công ty Xuât nh?p khâu và Xây dVng Vi~t Nam hoàn thành vi~c

thoâi hoàn toàn phân v6n Nhà nuac tÇliCông ty cÔphân Xây dVng s6 5 theo lQtrinh cua Chinh phu

vê vi~c thoâi v6n tÇlicâc công ty Nhà nuac.
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2. Ngành ngh€ và dia bàn kinh doanh.
- Ngành nghê kinh doanh
+ Xây dung công trinh dân dung, công nghiêp và thuy 1Q'i;Xây dung cac công trinh càng

thuy và càng hàng không; Xây làp duong dây và tram biên àp; Xây dung công trinh ky thuât ha
tâng khu công nghiêp và dân cu; Xây dung du, duong; Gia công, làp dàt ca khi cho xây dung;
Trang tri nôi, ngoai thât cho công trinh;

+ Khai thac, sàn xuât và kinh doanh vât liêu xây dung;

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

+ Sùa chüa, bào tri: Thiêt bi ca, diên, mroc, khi cac công trinh công nghiêp, dân dung,

- Dia bàn hoat dông kinh doanh:

+ Dia bàn kinh doanh: Trong hai nam 2015-2016, doanh thu chiêm ty trong 100 tâp trung tai
Hà NQi và Thanh H6a. Phân con 1.;tÏrài rac tai môt sô tinh khàc nhu TP HÔ Chi Minh, Dà Nang,
Dàk Nông, Gia Lai ...

Cu thi:
+ Doanh thu dia bàn tinh Thanh H6a nam 2015 chiêm (12,16%), Nam 2016 chiêm

(13,68%).
+ Doanh thu dia bàn TP Hà NQi nam 2015 chiêm (57,84%) Nam 2016 chiêm (56,6%).

3. Mô hinh quiin tri, ta chiée kinh doanh và br may quiin lf
a. Mô hinh quàn tri Công ty.

- Mô hinh quàn tri cùa Công ty C6 phân Xây dung s6 5 cv thê nhu sau:

+ Dai hôi dÔng c6 dông, Ban kiêm soM, HQi dÔng quàn tri, Ban T6ng giam d6c, Cac phàng

ban chuc nang trong Công ty;
+ Mô hinh quàn tri c6 m6i quan h~ ch~t chè v6i nhau trong công tac quàn 1y, diêu hành,

nhâm nâng cao h~ th6ng quàn tri cua HQi dÔng quàn tri d6i v6i bQ may diêu hành tù Công ty dên

cac dv an, công trinh, công tmàng, t6 dQi sàn xuât. v.v ..
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* HQi dÔng quân tr] công ty (nhiêm ki 2015 - 2019)
- Ông: Ngô Hài An Chu tich HDQT
- Ông: Trinh Quy Ùy viên HDQT
- Ông: Nguyên Van Dua
- Ông: Trinh Quang Huy
- Ông: Phan Thanh Ngoc

Ùy viên HDQT
Ùy viên HDQT
Ùy viên HDQT

* Ban kiêm soat (nhiêm ki 2015 - 2019)

- Bà: Van Thi Minh Ngoc
- Ông: Bach Van Nghia
- Bà: Trân Thu Huang

* Ban diêu hành

Tnrong ban kiêm soàt
Ùy viên ban kiêm soat
Ùy viên ban kiêm soat

Ông: Ngô Hài An
sé CMTND

Chire vu: TÔng giam dÔc Công ty
: 033074000081 ngày câp: 17/9/2014 noi câp: Cuc Cành sat DKQL

cu tru và DLQG vê dân cu.

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

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 công trinh Dai hoc quôc gia Lào, Sân vân dông

My Dinh, Công ty CP Xây dung s6 5.
- 03/2002 - 04/2007 : DQi tnrong DQi thi công côp pha truot, DQi tnrong DQi Xây dung

10,Bi thu Doàn thanh niên công ty, thuong vu Công doàn Công ty CP Xây dung s6 5.

- OS/2007 - 04/2010 : Thuong vu Dàng uy, Ph6 T6ng giam d6c, Thuèmg vv công ctoàn

Công ty CP Xây dlJllg s6 5.
- 04/2010 ctên 02/2011: Thuèmg V~IDang uy, Ùy viên HDQT, Ph6 T6ng giam ct6c Công ty

CP xây dVng s6 5.
- 02/2011 dên nay : Bi thu Dang uy - Ùy viên HQi dÔng quan tri - T6ng Giam ct6c Công

ty CP xây dlJllg s6 5.
Chuc V\l hiçn dang nâm giù tl;liCông ty: Bi thu Dang uy - Ùy vièn HDQT - T6ng Giam

ct6c Công ty CP xây dVng s6 5
Chuc V\l hiçn dang nâm giù a cac t6 chuc khac: Không
s6 luçmg c6 phiêu dang nâm giù tl;lithài diêm: 1.006.159 CP chiêm 20,12% v6n diêu lç

Ông: TÔng Van Minh - ChÜ'c Vl}: Phô tÔng giam dÔc
s6 CMTND : 013250744 ngày câp: 01/02/2010 nai câp: CA TP Hà NQi

Ngày sinh
Trinh dQvan h6a

: Ngày 12 thang 9 nam 1963

: 10/10 Trinh dQchuyèn môn: Ky su xây dVng

Qua trinh công tac.
- 0111986 - 04/1989 : Giao viên Truàng Trung hQcXD 3, BQxây dVng.

- 05/1989 - 06/1990 : Công tac tl;liXN V~t liçu XD thuQc Công ty XD s6 5

- 07/1990 - 08/1993 : Công tac tl;li Truàng công nhân ky thu~t xây dVng và Xi nghiçp
trang tri nQi thât thuQc Công ty Xây dvng s6 5
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- 09/1993 - 04/1995 : Duoc Công ty Xây dung s6 5 cu di hoc lop Tiêng Anh tai Trung
tâm Ngoai ngü Tnrong DçLÏhoc Kiên truc Hà NÔi

- 07/1995 - 08/1996 : Công tac tai Công tnrong XD Nhà may XM ChinFon
- 09/1996 - 06/1997 : Công tac tai Công truèmg XD Nhà may làp ràp ô tô Ford
- 07/1997 - 01/1998 : Công tnrong XD Nhà may SX phu tùng xe may Honda
- 02/1998 - 12/2000 : Công tac tai Công tnrorig XD Nhà may XM Nghi San
- 01/2001 - 04/2001 : Là DÔi tnrong DÔiXD s6 21, Công ty Xây dung s6 5

- OS/2001 - 04/2004 : Là DÔi tnrong DÔiXD s6 12, Công ty Xây dung s6 5

- OS/2004 - 04/2005 : Công tac tai phong KT-KH Công ty CP xây dung s6 5

- OS/2005 - 04/2011 : Là DÔi tnrong DÔiXD s6 15, Công ty CP Xây dung s6 5
- 06/2011 dên 30/6/2016: Ph6 tông giam dôc, Công ty CP Xây dung s6 5
Miên nhiêm chire vu Ph6 T6ng Giàm dôc ngày 30/6/2016.
Chue vu hiên dang nitm giû a cac tô chue khac: Không

S6 hrong c6 phiêu dang nitm giü tai thài diêm: 2.000 CP chiêm 0,04% vôn diêu I~
Ông: Trjnh Quy - Chire vu: Ph6 tÔng giàm dÔc
S6 CMTND : 012705196 ngày câp: 08/12/2004 noi câp: CA TP Hà NÔi
Ngày sinh
Trinh dô van h6a

: Ngày 13 thang 5 nam 1972
: 12/12 Trinh dô chuyên môn: Ky su xây dung

Qua trinh công tac:
- Nam 1998 - 2000 : Cari bô Công ty Tu vân xây dVng - T6ng công ty XD B~ch Dclng.

- Nam 2001 - 2002 : KSXD, Công ty Kiên truc HHAI - D~i hQc Kiên truc Hà NÔi.
- Nam 2003 - 2006 : OD Van phOng Tu vân XD s6 2, Công ty Tu vân XD Sông HÔng.

- Nam 2006 - 2010 : Ph6 OD TT Tu vân Kiên truc và DTXD, Vi~n Kiên truc guy ho~ch
DT&NT.

- Nam 2010 - 2011 : Tru6ng phOng Kêt du, Công ty CP Thiêt kê gu6c tê HeerimPVC.

- Nam 2011 - 2013 : Tru6ng ph6ng Kînh tê - Ky thu~t, Công ty CP Thiêt kê Kiêm djnh

Dâu tu XD Hà Nôi.
- 4/2013 - 12/2013: : POD T rung tâm QL Ky thu ~t v à ki êm djnh XD, Vi~n KTQH

DT&NT.
- 01/2014 - 01/2016 : Ph6 Truang ph6ng ph\l trach - Ph6ng Quan Iy khoa hQc ky thu~t và

thông tin, Vi~n Kiên truc Qu6c gia.

- 01/2016 - 6/2016 : Thành viên HDQT, Trg Iy TOD Kiêm Tru6ng ph6ng Dâu tu & PMt
triên, Công ty CP Xây dVng s6 5.

-7/2016 - 3/2017: Thành viên HDQT, Ph6 TOD Công ty CP Xây dVng s6 5.
- Miên nhi~m chuc V\l Ph6 TOD: 01/4/2017
Chuc V\l hi~n dang nitm giu a cac t6 chuc khac: Không

S6 luçmg c6 phiêu dang nitm giu t~i thài diêm: 0
Ông: Nguyên Van Dua - Chuc vv: Ph6 TÔng giam dÔc
S6 CMTND : 031046626 ngày dp: 21/11/1995 nai câp: CA TP Hài Phèmg
Ngày sinh : Ngày 28 tMng 10 nam 1974

Trinh dô van h6a

Qua trinh công tac:
: 12/12 Trinh dÔchuyên môn: Ky su xây dVng
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- Nam 2002 : Can bô ky thuât Công ty c6 phân xây dung sô 5

- Nam 2002 - 2003 : Can bô ky thuât thi công nhà may Nichias, khu công nghiêp
Nomura - Hài Phong và nha may Nipo khu công nghiêp NQi Bài - Hà NQi

- Nam 2003 - 2005 : Ph6 chi huy thi công nhà may xi màng Holcim, khu công nghiêp
Phu My - tinh Bà Ria Vûng Tàu

- Nam 2005 - 2007 : DQi ph6 dôi XD sô Il thi công Tram nghiên xi màng C<lmPM, khu
công nghiêp My Xuân A - tinh Bà Ria Vüng Tàu

- 09/2007 - 2008 : Ph6 Phong dâu thâu và quàn ly du an kiêm Chi huy tnrong Trung
tâm thuong mai Himlam - TP Bâc Ninh

- Nam 2008 - 2010 : Chi huy tnrong công trinh Nhà bào tàng Hà NQi

- Nam 2010 - 2013 : DQi tnrong dôi XD s6 2 thi công công trinh Block 103 An Khanh,
huyên Hoài Duc, TP Hà NQi.

- 07/2013 - 08/2015 : Chi huy tnrong công trinh nhà công vu khu quàn ly Trung tâm diên
luc Duyên Hài, tinh Trà Vinh

- 08/2015 01/2016 : Ph6 T6ng Giàm dôc công ty

- 02/2016 - nay: Uy viên HDQT, Ph6 TGD Công ty
Chire vu hiên dang nàm giû tai Công ty: Không
Chire vu hiên dang nàm giü à cac tô chire khàc:

S6 hrong c6 phiêu dang nàm giü tai thài diêm: 0

Ông: Trjnh Quanng Huy - Chïrc v...: Ph6 TÔng giarn dÔc
S6 CMTND : 013236095 ngày câp: 05/1 0/2009 nai câp: CA TP Hà NQi

Ngày sinh
Trinh dô van h6a

Qua trinh công tac:
- 6/2007 - 8/2007

- 9/2007 - 10/2007

: Ngày 01 thang 7 nam 1979
: 12/12 Trinh dô chuyên môn: Kiên truc su

: Công ty Tu vân Thiêt kê và Xây dung FDA.

: ThÛ"viêc tai Phong DT&QLDA, Công ty CP Xây dung s6 5.
- 11/2007 - 12/2008 : Càn bô Ky thuât công tnrong, Trung tâm Thuong m<;liHim Lam,

Công ty CP Xây dvng s6 5.
- 01/2009 - 5/20 Il : Chi huy tm6ng công tmèmg Trung tâm Thuang m<;liHim Lam,

Công ty CP Xây dvng s6 5.
- 6/20 Il - 6/2013 : DQi tm6ng DQi XD s6 15, Chi huy tm6ng công trinh Thap B Yên

Hoa, Công ty CP Xây dVng s6 5.
- 7/2013 - 4/2014 : BQi tm6ng BQi XD s6 15, Chi huy tm6ng công trînh Truàng

chuyên Biên Hoa, Hà Nam, Công ty CP Xây dVng s6 5.

- 5/2014 - 10/2015 : Chi huy tmàng công trinh Tmàng Cao dâng KTCN Hà NQi, Công

ty CP Xây dvng s6 5.

- 11/2015 - 01/2016 : Tru6ng phong Kê hO<;lchBâu tu, Công ty CP Xây dVng s6 5.
- 02/2016 - 12/2016 : Uy viên HBQT, Tmàng phong Kinh tê - Kê hO<;lch, Công ty CP

Xây dVng s6 5.
- 01/2017 - nay: Uy viên HDQT, Ph6 TGB Công ty CP Xây dVng s6 5.

Chûc V\l hi~n dang nâm giù à cac t6 chûc khac:

S6 IUQ'ngc6 phiêu dang nâm giù t~üthài diêm: 0
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Ông: Phan Thanh NgQc - Chtrc vu: Ùy viên HDQT
S6 CMTND : 012254460 ngày câp: 27/3/2014 noi câp: CA TP Hà NQi
Ngày sinh : Ngày 26 thang 5 nam 1984
Trinh dô van h6a : 12/12 Trinh dô chuyên môn: Cu nhân Quàn tri Kinh doanh
Qua trinh công tac:
- 9/2006 - 10/2008 : Chuyên viên Phong Kê hoach Bâu tu, Công ty CP Bao bi

Vinaconex.

- 11/2008 - 7/2009 : Chuyên viên Phèng Kê hoach, Công ty TNHH MTV Dich vu ca khi
Hàng Hai, T~p doàn Dâu khi Vi~t Nam.

- 9/2009 - 8/20 Il : Chuyên viên Phong Kê hoach Bâu tu, Công ty CP Dâu tu và phàt
triên du lich Vinaconex.

- 9/20 Il - 7/2012 : Tnrong Phong Kê hoach Bâu tu, Công ty CP Bâu tu và phàt triên
du lich Vinaconex.

- 8/2012 - 11/2013 : Chuyên viên Phong Kinh doanh quàn ly Vât tu Thiêt bi, Công ty CP
Xây dung s6 5.

- 12/2013 - 01/2016 : Ph6 Tnrong Phong Kinh doanh quàn ly Vât tu Thiêt bi, Công ty CP
Xây dung s6 5.

- 02/2016 - 04 /2016: Ùy viên HDQT, Tnrong phong Kinh doanh quàn ly Vât tu Thiêt bi,
Công ty CP Xây dung s6 5.

- OS/2016 - nay : Ùy viên HDQT Công ty CP Xây dung s6 5.
Chue vu hiên dang nàm giü à cac tÔchire khàc:
S6 Iuong cÔphiêu dang nâm giû tai thài diêm: 0

Ông: Mai Van Son - Clnrc vu: Kê toan truông
S6 CMTND : 013073164 ngày câp: 17/4/2008 noi câp: CA TP Hà NQi

Ngày sinh : Ngày 03 thâng 4 nam 1974

Trinh dQ van h6a : 12/12 Trinh dQchuyên môn: Cu nhân kinh tê
Qua trinh công tac:
- 01/1999 - OS/2000 : Cân bQkê toân Công ty Xây dVng s6 5
- 06/2000 - 08/2007 : Cân bQ kê toân Công ty CP Xây dVng s6 5, Ùy viên BCH Doàn

thanh niên Công ty

- 09/2007 - 04/2009 : Kê toân tÔng hçrp Công ty CP XD s6 5, Bi thu Doàn TN

- OS/2009 - OS/2011 : Ph6 Tnrèmg phàng, kiêm kê toân tÔng hçrp phàng TC-KT Công ty
CP Xây dVng s6 5; Chù tich Công doàn ca quan Công ty

- 06/2011 - 07/2014 : Bi thu chi bQ,Tnràng phàng TC-KT Công ty CP XD s6 5
- 08/2014 - nay : Kê toân tnrèmg-Công ty CP xây dVng s6 5

Chuc V\l hi~n dang nâm giù t<:liCông ty: Kê toân tnràng - Công ty CP xây dVng s6 5

Chuc V\l hi~n dang nâm giù à câc tÔchuc khâc: Không
S6 luçmg cÔphiêu dang nâm giù t<:lithài diêm: 1.000 CP chiêm 0,02% v6n diêu I~

*Br ph~n chuyên môn nghi~p v{J:
- Phàng TÔng hçrp
- Phàng Tài chinh - Kê toân

- Phàng Kê hO<:lch- Ky thu?t
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- Phong Dâu tu - Phàt triên
* Clic âan vi san xuêt - kinh doanh truc thuôc gôm co:
Công ty CP Xây dung & Thuong mai VINAS.1 (Công ty liên kêt); Công ty TNHH MTV

Bê tông & Thiêt bi VINAS (Công ty con); cac Ban diêu hành du an.
4. Dinh huông phât triJn
- Cac mue tiêu chu yêu cùa Công ty:
+ Bên canh viêc duy tri hoat dông san xuât kinh doanh, nam 2017 là nam ban lê tai ca du

manh më trong cac lïnh vire: nhân luc, tài san, nguôn vôn và ngành nghê kinh doanh.

+ M\lC tiêu trong giai doan 2016-2020 công ty trô thành môt Công ty chuyên nghiêp uy tin
và co hiêu qua trong linh vue xây dung cùa Viêt Nam.

- Chiên hroc phàt triên trung và dài han:

+ Dên nam 2018 t(;10duoc su cân bàng vê tài chinh, hoat dông san xuât kinh doanh di vào
ôn dinh, t(;10nên tang cho su phat triên dôt phà trong giai doan 2018-2020.

+ vê nhân luc: Cùng cÔ, xây dung nguôn nhân luc co trinh dô chuyên môn cao, dàp ung

nhu du hoat dông san xuât kinh doanh cùa công ty, trên ca so M thông quàn tri chuyên nghiêp.
+ vê tài san: Danh gia gia tri và hiêu qua khai thàc nguôn tài san hi~n co cua công ty, xây

d1,l'ngchiên luQ'c tai ca du tài san nhu: t~p trung tang cuàng khai thac dÔi vai cac tài san co khâ

nang mang lÇlihi~u qua tÔt; thanh ly tài san hu hang, không con gia tri su d\ll1gho~c không co khâ
nang khai tMc hi~u qua; l~p phuang an dâu tu co hi~u qua cac tài san là công ngM mai, co kha

nang mang l(;1ihi~u qua cao, t(;10nang l\tc dê công ty sam 6n dinh và bm pM trong giai dOÇln2016-

2020, t(;10tiên dê vùng chclc cho th\tc hi~n chiên luQ'cdài hÇlncùa công ty.
+ vê ngu6n vÔn: T~p trung thu h6i công nQ'hi~n dang bi chiêm d\mg; Giam du nQ'vay ngân

hàng; L~p kê hO(;1chtang vÔn diêu 1~trong lQ trinh S nam phù hqp quy mô san xuât kinh doanh,
nhâm tang cuàng lQ'ithê CÇlnhtranh, nâng cao vi thê cùa công ty.

+ Ngành nghê kinh doanh: T~p trung duy tri và phat triên lInh v\tc thê mÇlnh,truyên thÔng

và co nhiêu lQ'ithê cùa công ty là xây lclpcông trinh; PMt triên lInh v\tc kinh doanh v~t tu, thiêt bi;
Hinh thành và phât triên mang dâu tu, kinh doanh bât dQng san.

- Cac m\lC tiêu phât triên bên vÙ'ng:
+ TÇlovi~c 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 dQng.

+ Dào t(;10và phât triên ngu6n l\tc con nguài vê cac m~t: trinh dQ hQc vân, tay nghê, nang

l\tc quan ly, kha nang (mg d\lng công ngh~ mai;
+ Th\fc hi~n tÔt cac chuong trinh pMt triên kinh tê - xa hQi - môi truèmg tÇlicac dja phu'O"ng

nai don vi dong tr\l s6 và tham gia SXKD.
5. Cac riti ro
Cac rùi ro co thê anh huàng dên hOÇltdQng san xuât kinh doanh ho~c dÔi vai vi~c tht,rchi~n

cac n1\lCtiêu cùa Công ty:
- Rui ro vê an toàn lao dQng: do tinh chât d~c thù cùa ngành xây d\tng, rùi ro vê an toàn lao

dQng là rât cao. Truàng hqp xay ra S\f cÔnghiêm trQng vê an toàn lao dQng, t6n thât không phâi chi
là tài san, con nguài mà con là uy tin, thuang hi~u cùa doanh nghi~p suy giàm, dân dên mât thj

phân và anh huàng dên kê hO(;1chtang tru6ng cùa doanh nghi~p. Vi v~y, doanh nghi~p cân xây

d1,l'ngvà duy tri M th6ng quan Iy vê an toàn lao dQng hi~u quâ.
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- Rùi ro vê nhân sir: là môt rùi ro c6 ành huèng nit 16'ndên su 6n dinh bô may tô chue cüng
nhu toàn bô moi hoat dông cùa doanh nghiêp. Cân phài c6 chinh sach dàm bào thu hùt và dào tao

thêm môt s6 hrong 16'nnhân su c6 nang luc du dê dàp img mue tiêu dê ra trong giai doan 2016-
2020.

- Rùi ro vê dong tiên: khi khàch hàng, dôi tac châm thanh toan theo nghia V\I trong hop
dông dân ôên nhüng tôn thât tài chinh cho doanh nghiêp.

- Rùi ro vê thi tnrèng: Thi tnrong bât dông sàn dang sôi dông tro lai nhung Sl,I canh tranh
hêt suc khôc liêt. Sv bùng nô cùa nhiêu dtr an 16n se không loai trù khà nang gia tang s6 luong 16n
kho và xày ra hiên tuong bong b6ng bât dông san. Dây là yêu tô mang nhiêu tinh rùi ro cho cac
doanh nghiêp hoat dông trong linh vvc xây lâp.

- Ngu6n v6n ho~t ôQng san xuât kinh doanh cua công ty chù yéu dl,l'avào v6n vay ngân

hàng, do v~y, biên dQng lai suât cha vay cua cac t6 chÛ"ctin dl,lng theo hu6'ng bât lQ'ise anh hu611g
trvc tiêp dên kêt qua ho~t dQng san xuât kinh doanh cua dan vi.

II. Tinh hinh ho~t dQng cua Công ty trong nam
1. Tinh hinh hoat âông sim xudt kinh doanh Dan vi tlnh: Triêu ô6ng

Kê ho~ch nam Th1!c hi~n nam
Ty l~

Chi tiêu Tang/giam
2016 2016

(%)

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

T6ng gia tri san IUQ'l1g 90.698 145.6 161

Doanh thu 190.255 122.891 64,6

LQ'inhu~n tru6'c thuê TNDN 1.490 -76.642 -51.437

Ty suât lQ'inhu~n/doanh thu 0.78 -62,36 -79.533

NQp ngân sach nhà mr6'c 14.649 7.397 50,5

T6ng v6n dâu tu phM triên san xuât 5.000 0 0

Lao ôQng su dl,lng binh quân 380 250 65,7

Thu nh~p binh quân nguài/thang 6.500 6.700 103

Kêt qua sàn xuât kinh doanh nam 2016 không d~t theo kê ho~ch: San IUQ'l1g,doanh thu, lç)'i

nhu~n không d~t yêu du theo kê ho~ch da dê ra. Du nQ'ngân hàng da giam dang kê, nhung vin

chua d~t theo kê ho~ch. Nguyên nhân chù yêu dân dên vi~c không d~t kê ho~ch nhu sau:

- Thài gian thl,l'chi~n vi~c thoai v6n cua T6ng công ty Vinaconex t~i Công ty c6 phân xây

dl:mg s6 5 kéo dài tù thang 4/2015 dên hêt nam 2015. H~ 1\IY cùa n6 gây ra da tac dQng rât xâu dên

ho~t ôQng san xuât kinh doanh cùa công ty, t~o ra rào can kh6 khan gifra công ty v6'i cac nhà cung

câp v~t tu, v~t li~u, cac nhà thâu phl,l, cac d6i tac liên quan ôên cac dv an do công ty thvc hi~n,

trong khi ngu6n Il,l'ctài chinh cùa công ty không thl,l'csv t6t trong nam 2016. Tù ô6 dân ôên nhiêu

dv an bi ch~m tiên dQ do thiêu ngu6n cung trng v~t tu, v~t li~u kjp thài.

- Vi~c kéo dài thài gian thi công cùng dân ôên lang phi ngu6n Ivc (nhân công, chi phi tài

chinh, cac chi phi liên quan khac) làm tang gia v6n công trinh, dân ôên giam hi~u qua san xuât kinh

doanh chung cua công ty. Ngoài ra, h~ ll,lycua vi~c thài gian thi công bi kéo dài dân ôên công ty
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phài dôi màt voi nhiêu rùi ra: phat tiên de>hop dông, tiêrn ân rùi ra tài chinh trong giai dean thanh

quyêt toan cac công trinh dâ và dang triên khai (nhu g6i 7 Trà Vinh, chung cu CT2C Nghia Dô ... )

- Cac khoàn thu tù môt s6 công trinh c6 du no 100 không dat kê hoach, diên hinh nhu: Công

trinh Chung cu Block 103 An Khành , Trung tâm thuong mai Mê Linh Plaza, Thuy diên Tà Thàng

Lào Cai, Trung tâm thuong mai ChQ'Mo, thuy diên Bàn Chat. .. dân dên viêc giàm du no ngân

hàng không dat theo kê hoach du kiên.
2. rô chue và nhân SI!

Danh sâch Ban diêu hành

Nam Nghê Chire Tylçso-
SÔTT HQ và tên Thuèng tru hüu CP

sinh nghiêp vt.J (%)

1 Ngô Hài An 1974 Ky su SÔ 39, ngach 1194/63 duong Lang, T6ng
XD Lang Thll"Q"ng- DÔn_gDa - Hà NÔi giarn ôÔc 20,12%

2 TÔng Van Minh 1963 Kysu Phong 903 B Chung cu' Licogi 13 Ph6
XD duong Khuât Duy Tiên, Thanh T6ng 0,04%

Xuân, Hà Nôi 1 giarn ôÔc., Trinh Quy 1972 Ky su' Phuong Ngoc Khành, Ba Dinh, Hà Ph6.)

XD NÔi Tông 0,0%
_g_iallldôc

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

_g_iallldôc
5 Mai Van Son 1974 CÛ' Phong 22.1 nhà CT2, tàa nhà Kê toàn

nhân Villleco, phu'Ü'ng Trung Hàa-Câll tru-o-ng 0,02%
TC-KT Giây-Hà NÔi

* Nhfrng thay dÔitrong Ban diêu hành:
Trang nam 2016:
- Công ty miên nhi~m 01 d/c: T6ng Van Minh thôi gifr chÛ'cPh6 T6ng giam d6c
- Công ty dà b6 nhi~m 01 d/c: Trinh Quy giù chùc Ph6 T6ng giam d6c thay thê.

* Tang (giam) can he)công nhân viên trong Công ty nam 2016:
- Bâu nam 2016là
- Giàm trong nam 2016 là

: 172 nguài

: 69 nguài
- Cu6i nam 2016 là : 103 nguài

Trang ao: + Can b(>gian tiêp : 29 nguài

+ Công nhân ky thu~t: 74 nguài
+ Chinh sach d6i v6i nguài lao d(>ng: Nguài lao d(>ng duQ'c huang dây du chê d(> tiên

luong, chê de>BHXH, BHYT, bào he>lao d(>ng, trQ'câp kh6 khan, tham quan du Ijch, nghi lê têt,
nghi phép hàng nam và quyên lQ'ikhac.

3. Tinh hinh a6u tu, tinh hinh thl!c hi?n ccic dl! étn
- Cac khoan dâu tu 100: Nam 2016 công ty không c6 dâu tu vào may m6c thiêt bj, bjt d(_)ng

san và cac 10é;lidâu tu 100 khac.

- 8âu tu vào cac công ty con, công ty liên kêt: Nam 2016 công ty c6 dâu tu thành l~p Công
ty TNHH Xây dVng và Thuong mé;liVINAS.l và Công ty TNHH MTV Bê tông và thiêt bj VINAS
(VINAS-EC)

4. Tinh hinh tài chinh
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a. Tinh hinh tài chinh Dan vi tinh: Triêu âông

Chi tiêu Nam 2015 Nam 2016 % tang giam

(1) (2) (3) (4)=(3 )/(2)
T6ng gia tri tài san 573.233 493.437 86.08
Doanh thu thuân 174.097 122.891 70.58
LQ'inhuân tù hoat dong kinh doanh -59.043 -77.325 1.31
LQ"inhuân khàc 4.669 682 14.6
LQ"inhuân tnroc thuê -54.374 -76.642 131

b. Cac chi tiêu tài chinh chu yêu
-~

Chi tiêu Nârn 2015 Nam 2016 Chi chu

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

H~ s6 thanh toàn ngàn han
+ Tài san ngàn han/N Q"ngàn han 1.19 1.21
H~ sb thanh toan nhanh
+ Tài sim ngàn han-hàng tôn kho/No ngàn han 0.54 0.74

2. Chi tiêu vê ca câu vôn

+ H~ sb NQ"/T6ngtài san 0.97 1.12

+ H~ sÔNQ"/V6nchu sa hiru 38.81 -8.93

3. Chi tiêu vê nang hrc hoat dông
Vèng quay hàng tôn kho
+ Gia vôn hàng bàn/Hàng tôn kho binh quân 0.64 0.84

+ Doanh thu thuân/Tông tài san 0.30 0.24

4. Chi tiêu vê khà nàng sinh loi

+ H~ sÔ1Q"inhuân sau thuê/Doanh thu thuân -0.312 -0.624

+ H~ sb 1Q"inhuân sau thuê/v ôn chu sa hüu -3.776 1.231
+ H~ s6 1Q"inhuân sau thuê/Tông tài san -0.095 -0.155

+ H~ sÔ1Q"inhuân tù hoat dông kinh
doanhiDoanh thu thuân -0.339 -0.624

4. Ca c6u cd dông.
a. C6 phân
Ngày 16 thang 01 nam 2008 c6 phiêu cùa Công ty da chinh thire duce niêm yêt và giao dich

c6 phiêu trên sa giao dich chïrng khoàn Hà NQi (HNX) voi:
Tên chïmg khoan : Công ty CP xây dung sÔ5

Ma chtrng khoan : VCS
sb lUQ"ngc6 phiêu niêm yêt ban dâu là
T6ng khbi lUQ'llgniêm yêt
T6ng gia tri niêm yêt
b. Ca câu c6 dông:

5.000.000 C6 phân
5.000.000 C6 phân

50.000.000.000 DÔng
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TT Tên cÔdông VÔn g6p Ty l~ (%)

1 Vôn cùa cac cÔdông 50.000.000.000 100%

Tông cêng 50.000.000.000 100%

c. Giao dich cÔphiêu quy
d. Cac clnrng khoàn khàc

: Không co
: Không c6

III. Bâo cao dânh gia cûa Ban TÔng giérn dÔc:

1.Kêt qua hoat dông san xuât kinh doanh nam 2016.
Nam 2016 tiêp Wc là nam kh6 khan cùa Công ty cac chi tiêu kê hoach dat duce cu thê sau:

Dan vi tinh: Triêu dông

Chi tiêu
Kê hoach Th,!c hiên Ty I~ (%)
nam 2016 nam 2016 tang giârn

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

TÔng gia tri san hrong 90.698 145.6 161

Doanh thu 190.255 122.981 64,6

Loi nhuân sau thuê TNDN 1.490 - 76.642 -51.437

Chi phi thuê thu nhâp DN hiên hành 0 0 0

NQp ngân sàch nhà nuée 14.694 7.397 50.3

T ông vÔn dâu tu phàt triên san xuât 5.000 0 0

Lao dông SU' dung binh quân 380 250 65,7

Thu nhâp binh quân nguoi/thâng 6.500 6.700 103

Kêt qua kinh doanh trong nam 2016 không dat kê hoach da dê ra:
_Doanh thu dat 64,6%, trong do loi nhuân sau thuê TNDN dat âm 76.642 ty dông. Ban diêu

hành Công ty da n6 luc hêt suc tuy nhiên Công ty không dat duoc nhu kê hoach ban dâu, Nguyên
nhân do môt sÔdu an Công ty da thi công xong, bàn giao dira vào SU' dung và quyêt toan trong nam

2016, sau khi quyêt toàn bi giàm doanh thu và tang chi phi gia vôn da anh hu&ng dên kêt qua kinh

doanh cua Công ty.
_Công ne; phai thu khach hàng vân con cao, dân dên chi phi tài chinh nam 2016 16n. MQt s6

d\]' an bàn giao tù nhfrng nam tru6c chua quyêt toan due;c do chu dâu tu không thu xêp due;c v6n

ho~c chu dâu tu c6 tinh chây y vi~c thanh quyêt toan. H~ l\lY tù vi~c thoai v6n kéo dài dà anh

huong nghiêm trQng t6i ho?t dQng và kêt qua sim xuât kinh doanh cua công ty nam 2016.

2. Tinh hinh tài chinh.

a. Ttnh hinh tài san
Nam 2016 TÔng tài san công ty giam 14% so v6i nam 2015 (s6 dâu ky 573.233 ty dÔng,

cu6i ky 493.437 ty dÔng) tuang duang 79.796 ty dÔng. Nguyên nhân do ho?t dQng SXKD cùa
Công ty bi 16 Illy. Ngoài ra nam 2016 Công ty da thanh ly mQt s6 tài san không dâp ung due;c trong

ho?t dQng SXKD. Chi tiêt thê hi~n trong bâo cao Tài chinh dà due;c kiêm toan nam 2016.

b. Ttnh hinh n(f phili tra.
Nam 2016 tiêp t\lC giài quyêt phân 100 cac khoan vay cac tÔ chuc tin d\lng, dê giàm chi phi

tài chinh tù lai ngân hàng. Cac chi tiêu ne; phài tra khâc Công ty vân kiêm soat, tuy nhiên âp Ivc dt
100 ô6i v6i cac khoan ne; tai h?n.
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3. Nhüng di tiên vê co' du tÔ chïrc, chinh sàch, quân Iy
- Công ty tiêp tuc kiên toàn và tài ca câu lai bô may quàn Iy tù phong ban dên cac 16, dôi

san xuât cho phù hop voi chire nang, nhiêm vu cùa tùng bô phân, Không ngùng di tiên phuong
thtrc quàn Iy tù Công ty dên cac bô phân chire nang, dan vi tnrc thuôc.

- Hôi dông quàn tri chu tnrong tai ca du tô chue Công ty - Chuyên dich mô hinh sa hüu
Công ty tù quàn ly tnrc tiêp sang mô hinh Công ty me - Công ty con (Thành lâp cac công ty con).

- Tiêp tuc tâp trung xây dung, dào tao và co chinh sach thu hùt dôi ngû can bô co trinh dôi
chuyên môn và c6 kinh nghiêrn, tiêp tuc dào tao càn bô quàn Iy du an dat tiêu chuân, nghiên cùu àp

dung khoa hoc công nghê mai phù hop voi nhu du quàn IY·
- Tiêp tvc bÔ sung cac quy chê quan Iy và cac quy che khac cua Công ty cho phù hqp vai

công tac quan Iy hi~n nay và phù hqp vai Công ty d<;tichung, tâng cuàng công tac giam sat tài
chinh, kiêm soat cMt che tînh hinh thvc hi~n kê ho<;tchsan xuât kinh doanh.

- Dinh huang cua Công ty trong thài gian tai, d~t m\lC tiêu quyên 19'icua cÔdông cùng nhu
quan tâm dên thu nh~p cua nguài lao dç,ng trong toàn Công ty.

4. Kê ho~ch phat triên trong tlfO'ng lai.
DV bao, nam 2017 tiêp tvc con kho khan, thilch thùc dÔi vai doanh nghi~p xây dv'ng. Vai

m\lc tiêu dây m<;tnhtinh chuyên nghi~p, t<;tosv khac bi~t, nâng cao công tac quan tri doanh nghi~p,
t<;tOdà phat triên bên vùng. Bi~n phap chi d<;tocho nam 2017 bao g6m cac nç,i dung nhu sau:

- Tich cvc, chù dç,ng huy dç,ng tÔi da cac ngu6n Ivc dê tim kiêm vi~c làm, dam Mo hoàn
thành cac chi tiêu nam 2017 và gÔidâu công vi~c cho cac nam tiêp theo.

MQi phuang an cân dap ilng cac tiêu chi sau:
+ Dù vi~c làm dam bao dài sÔng cho can bç, công nhân viên, Ôn dinh doanh nghi~p, bilo

toàn và phat triên ngu6n vÔn.
+ LVa ch<;mcac dv an xac dinh du9'c Chù dâu tu co vÔn; diêu ki~n t<;tmung thanh toan thu~n

19'i,tien dç, phù h9'P công vi~c.
+ Gia ca hqp Iy, su d\lng du9'C tÔi da cac thiêt bi hi~n co, ap dvng cac mô hinh quan Iy co

hi~u qua;
- Tiêp t\lC dÔi mai vê ca du tÔ chùc, ho<;ttdç,ng doanh nghi~p theo dinh hu&ng: Thich nghi

vai thi truàng, nâng cao nang Ivc san xuât kinh doanh, nâng cao hi~u qua t<;tosv phat triên bên
vli'ng cho doanh nghi~p:

+ Nâng cao công tac quan tri doanh nghi~p, ca câu l<;titoàn bç, phong ban chùc nang, cac
dç,i san xuât dù vê sÔ IU9'11gdam bao vê chât IU9'11g.Xây dVng kê ho<;tchphat triên ngu6n nhân Ivc
ngân h<;tnvà dài hl;mtheo chiên lu9'c phat triên cùa Công ty

- Tiep t\lCxac dinh r5 vi~c thu h6i công n9' và dây nhanh công tac thanh quyêt toan là nhi~m
V\l sÔng con cùa doah nghi~p. Nam 2017 dn gâp rut cung cÔ, tang cuàng hoàn thi~n dç,i ngù thanh
quyet toan công trinh cà vê sÔ IU9'11gIân chât IU9'ng xuyên suÔt tù Công ty den cac dan vj trvc
thuç,c. T~p trung sat sao chi d<;toquyêt li~t vào công tac thu h6i vÔn, tim mQi bi~n phap làm vi~c
quyêt li~t vai cac Chu dâu tu d~c bi~t là ôÔi vai cac công trinh dà thi công xong bàn giao, vÔn kinh
doanh con t6n dç,ng nhiêu a Chu dâu tu. Tim cac giài phap hüu hi~u dê thu h6i công n9' nç,i bç,;
thvc hành tiêt ki~m giam du n9' ngân hàng.

- D~t ra m\lc tiêu là tiêp c~n cac công ngh~ mai, cài tiên bi~n phap thi công ôây nhanh tiên
ôç" nâng cao chât IU9'11gcông trinh ôê xây dVng thuang hi~u ngày càng bên vùng. Nâng cao nang
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I\TCdâu thâu, ma rông liên danh liên kêt voi cac dÔi tac dê tim kiêm viêc làm, tim kiêm cac ca hôi

hop tac dâu tu.
- Ma rông thêm lïnh V\fCdâu tu, kinh doanh bên canh thê manh sa tnrèng cùa công ty la

lïnh V\fCxây làp.
- Luôn luôn quan tâm dên loi ich C6 dông dông thèi chû trong thire hiên tôt cac chê dô

chinh sàch co liên quan dên nghia vu và quyên loi cùa nguoi lao dông. Dông viên càn bô công
nhân viên hoàn thành thàng loi nhiêm vu sim xuât kinh doanh nam 2017.

IV. Dânh gia cûa hôi dÔng quân tri vê hoat dQng cûa Công ty
1. Dânh. gia cûa Hôi dông quàn tri v€ cac mât hoat âông cûa Công ty.

Thire hiên nghi quyêt cùa Dai hôi dông c6 dông thuèng niên 2016, mÔi thành viên HBQT

Công ty CP xây dung s6 5 dêu y thire sâu sàc vê trong tràch chi dao, dinh huang trong công tac

quàn tri công ty, cac Quyêt nghi cua HBQT duQ'cth\fc hi~n dûng thâm quyên, chi d~o kip thài hO<;1t
dÔng SXKD. Tuy nhiên ho~t dÔng SXKD cua Công ty không d<;1tduQ'c kê ho~ch dê ra. Cac chi tiêu

chînh mà Công ty CP xây d\fng s6 5 d~t duQ'ctrong nam 2016 nhu sau:

sô Cac chi tiêu f)O'D vi Kê ho~ch Thl!c hi~n Thl!C hi~n/kê

TT chu yêu tjnh nam 2016 kê ho~ch ho~ch (t)' l~%)

1 Gia tri t6ng san lUQ'11g Tr.dÔng 90.698 145.6 161

2 Doanh thu Tr.dÔng 190.255 122.891 64,6
., LQ'inhu~n truac thuê TNDN Tr.dÔng 1.490 -76.642 -51.437.)

4 Tra c6 tuc % 0 0 0

5 Trich khâu hao tài sim c6 dinh Tr.dÔng 3.979 3.979 100

6 Bâu tu phat triên Tr.dÔng 5.000 0 0

7 Thu nh~p binh quân nguài/thang Ng.dÔng 6.500 6.700 103

2. [Janh gia cua H(ji â6ng quan trj v€ hOÇltâ(jng cua Ban TJng Giam âc5c.
Ho~t dÔng thi công xây lâp cua Công ty trong nam 20 16 g~p nhiêu kh6 khan do chinh sach

tài kh6a bi th11tch~t, chi tiêu công bi càt giam, nhiêu d\f an c6 v6n ngân sach cùng bi càt giam theo.
mQt s6 d\f an khac thi công dm chirng ho~c dirn~ thi công do chu dâu tu g~p kh6 khan. NguÔn vi~c
làm ngày càng kh6 khan dân dên S\fC<;1nhtranh kh6c li~t giÙ'acac nhà thâu, tir khâu dâu thâu chào

gia dên yêu du vê tiên dô, chât lUQ'11gcông trinh thi công ... Hàng tÔn kho nhiêu dà anh huàng trvc

tiêp dên cac chi tiêu doanh thu - san lUQ'ngcua Công ty. Han nÙ'a, chi phi tài chinh cao do chua
giam duQ'c du n9' vay Ngân hàng, công tac thu hÔi v6n con chua c6 kêt qua nhu mong dQ'idà anh

huàng tr\fc tiêp dên kêt qua san xuât kinh doanh nam 2016.

KET QUA. HO~T DQNG SXKD NAM 2016
[Jan vj tinh: tri?u â6ng

SÔ Chi tiêu 2016
TT Kê ho~ch Thl}'c hi~n

1 T6ng gia tri SXKD 90.698 145.6

Î T6ng gia tri doanh thu 190.255 122.891
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3 Lginhu~tru6cthuê 1.490 -76.642

4 C6 tuc 0 0

5 V6n chu SH 15.889 - 62.243

6 Lao dông binh quân 380 250

Tuy phài dôi mât véi rât nhiêu kh6 khan cà vê tài chinh và viêc làm trong thoi gian qua,

nhung HDQT ghi nhân nhüng cÔ gang nÔ luc cùa BDH và tâp thê nhüng nguoi lao dông Công ty
CPXD s6 5. D6 là quyêt liêt chi dao viêc thanh quyêt toân nhüng công trinh thi công xong dâ lâu,

tich circ thi hôi công no, càt giàrn chi phi, cùng c6, tai câu trùc công tac tô chue cho phù hop voi

dac diêm sàn xuât kinh doanh.
Tiêp tuc phàt huy thê rnanh cùa Công ty là thi công xây làp, tim kiêm và lira chon nhüng du

an co nguôn vôn tôt, diêu kiên thanh toàn tam trng thuân 1Q'i,tân dung duce t6i da cac thiêt bi hiên

c6, nâng cao hiêu quà sàn xuât kinh doanh. Trong nhüng nàm qua, môt 10(,1tcac công trinh trong

diêm c6 gia tri sàn 1uQ'11g16n da hoàn thành bàn giao dàm bào tiên dô, chât IUQ'ng,an toàn hiêu quà,

g6p phân nâng cao uy tin cua Công ty nhu: Block 103 Khu dô thj BelcAn Khanh, Ky tuc xa BHQG
TPHCM, Nhà a XH Dà Nâng, Trung tâm thuong m(,1iChg Ma, Thuy di~n Tà Thàng, ThUy di~n

Bai ThUQ'11g...
Chuyên dich phuong thuc quàn ly tù khoan dQi sang quàn ly tn,rc tiêp, tang cuÔ'ng công tac

kiêm tra giam sat tù cac phèmg ban chuc nang công ty dên cac công tnrÔ'ng, phân công trach nhi~m
r5 ràng dên tùng bQ ph~n, nâng cao chât IUQ'11gnhân sv chù ch6t trong quàn ly diêu hành.

Boàn kêt, phat huy suc m(,1nht~p thê can bi) CNV Công ty vuQ't qua giai dO(,1nkh6 khan này

cung nhu vi~c xây dvng và phat triên Công ty trong nhùng nam tiêp theo.
3. Cac kd hOÇ1Châtnh huang cua H(JÎ â6ng quan trt·
M~c dù nam 2017 nên kinh tê trong nu6c c6 nhiêu tin hi~u t6t, tang tmang kinh tê a mùc

dQ kha c6 tac dQng tich cvc dên nhiêu ngành nghê kinh doanh trong d6 c6 thj tnrÔ'ng kinh doanh

bât dQng sàn. Tuy nhiên nên kinh tê thê gi6i chua c6 dâu hi~u h6i ph\lc se it nhiêu tac dQng tiêu c~rc

dên kinh tê Vi~t Nam n6i chung. Rui ro tiêm ân trong IInh vvc bât dQng sàn kèm theo cac thach
thuc khi hQi nh~p TPP d6i v6i cac doanh nghi~p Vi~t Nam trong thÔ'i gian t6i là rât kh6 luÔ'ng.Tù

tinh hinh tlwc tê nêu trên, HDQT djnh hu6ng mQt s6 hO(,1tdQng nhi~m ky 2017 nhu sau:
Quyêt tâm phân dâu hoàn thành cac chi tiêu kê ho;;tchcua nâm 2017, C\lthê nhu sau:

Dan vi tinh: triêu d6ng

TT Cac chi tiêu chu yêu Nam Ghi chu
2017

1 T6ng gia trj SXKD 124.282

2 T6ng gia tri doanh thu 183.578

"') LQ'inhu~n tru6c thuê 1.710 Công ty c6 kê hO(,1chdàm phan tai du truc tài.)

chinh v6i cac t6 chuc tin d\lng dê giàm t6i da
chi phi tài chinh, nhâm m\}c dich bào toàn v6n
chu sa hfru cua công ty trong nâm 2017

4 C6 tuc 0

5 VÔnchù sa hfru

6 LB binh quân 250

IS



Dinh htrong phàt triên Công ty giai doan 2017 tiêp tuc phàt huy thê manh là thi công xây
làp. Tham gia nhân thâu nhüng công trinh phù hop voi công nghê và nang luc cùa Công ty, nhàm
phàt huy tôi da hiêu qua cùa xe may thiêt bi và nguôn nhân luc sân co. Ngoài ra se phàt triên kinh
doanh vât tu thiêt bi chuyên ngành xây dung dira trên nên tang hê thông thiêt bi hiên co cùa công ty
và lâp du an dâu tu, phàt triên nang luc thiêt bi. Công tac dâu tu cüng duce xem xét thire hiên ngay

tù nam 2017.
- Nâng cao nang lire canh tranh và hiêu qua cùa công tac tim kiêm và dâu thâu cac công

trinh du an, t<;10nguôn viêc làm ôn dinh cho Công ty. Thi tnrong viêc làm canh tranh ngày càng
kh6c liêt, gia bô thâu thâp, 'yêu du h6 sa ngày càng kh<lt khe. Diêu này dai hôi Công ty phài tiêp
tuc co nhüng diêu chinh cho phù hop véi tinh hinh thi tnrong nhu rà soàt cac chi phi dê co gia bô

thâu C<;11IDtranh; cài tiên, nâng cao chât luçmg bi~n phap thi công và hinh thuc h6 sa thâu; cai tiên

phuang thuc quàn Iy, t6 chuc thi công;
- Tiêp t\lC dào t<;10,b6i duông, ki~n toàn và phat triên ngu6n nhân Ivc co chât IUQ'ngdap Crng

duQ'Ccac hO<;1tdông cua Công ty. D~c bi~t chu trQng xây dvng dÔi ngù can bô quan ly Công ty, can
bô quan ly diêu hành cac công tmèmg, cac dv an, du vê s6 Iuçmg, chât IUQ'ngvê cà trinh dÔ chuyên

môn và trinh dÔ quan lY·
- Ki~n toàn bÔ may hO<;1tdông cac phang ban Công ty dam bao tinh chuyên nghi~p, gQn nh~

và hi~u qua.
- Dâu tu, mua sâm, d6i mai thiêt bi thi công tân tiên, hi~n d<;1idap trng yêu du công vi~c.

M~t khac, khai thac, t?n d\lng nhi1ng thiêt bi sân co, thanh ly cac thiêt bi V?t tu cù n31, I<;1Ch$u dê

thu h6i v6n dap trng yêu du san xuât kinh doanh co hi~u qua.
_ Tang cuèmg công tac quan tri doanh nghi~p: quàn ly và kiêm soat cac chi phi san xuât,

nâng cao tinh chuyên nghi~p, ky lu?t diêu hành.
_ Quyêt li~t chi d<;1oBDH trong vi~c thu h6i công nQ', d~c bi~t là thu h6i công nQ' nôi bÔ

nhàm b6 sung v6n cho hO<;1tdông SXKD cua Công ty.
_ Liên t\lC d6i mai phuang thuc quan ly thi công xây lâp, t6 chuc danh gia, xem xét l<;1imô

hinh quan ly thi công hi~n t<;1ivà co nhùng giài pMp t6 chùc phù hqp dê nâng cao hi~u quà và lQ'i

nhu~n tÙ'hO<;1tdông xây lâp;
V. Quan tri Công ty
1. HÔi d6ng quan tri
a Thành viên và ca du Hôi d6ng quan tri

sô cÔ TylçsÔ'
SÔ Nam Chtfc ThlfÔ'ng tru

phAn SÔ' hfru cÔ
TT HI? và tên sinh V\l hfru/d~i phân

diçn (%)

1 Ngô Hài An 1974 Ùy SÔ39 ngach 1194/63 Duàng Lang, Ba Dinh, HN 1.006.159 20,12%
viên

2 Phan Thanh NgQc 1984 Ùy TT Công ty Bao bi 27/7 Yên Hoa, câu Giây, HN 500.000 10%
viên

3 Nguyên Van Dua 1977 Ùy Xâ Tân Tiên, huy~n An Duung, TP Hài Phong 0 0%
viên

4 Trinh Quy 1972 Ùy Phu-àng NgQc Khanh, Ba Dinh, Hà NQi 0 0%
viên
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5 Trinh Quang Huy 1979 Ûy P 1706, Dan nguyên 1, CC Bâc Linh Dàm,
viên Phuong D~i Kim, Hoàng Mai, HN

0 0%

b. Cac tiêu ban Hôi dông quàn tri: Không c6
c. Hoat dông cùa Hôi dông quàn tri.
Hôi dông quàn tri Công ty gôrn c6 5 thành viên, là nguèi cùa Công ty.
Trong nam 2016, HDQT dâ tô clnrc hop làm viêc và dâ ban hành 09 Nghi quyêt cùa HQi

dông quàn tri dé thire hiên chïrc nang, nhiêm vu cùa HDQT dôi véi cac mât tô chire, nhân SlJ chü
chôt, chiên luoc, dâu tu và cac mât hoat dông khàc cùa Công ty.

STT SÔngh] quyêt/quyêt dinh Ngày NQidung

1 SÔ01/2016/NQ-HDQT 15/0112016 - Thông nhât thông qua viêc tô chue Dai
hôi c6 dông bât thuong vào thang 2/2016.

- ThÔng nhât chu truong miên nhiêm và
bâu b6 sung thành viên HDQT;

- ThÔng nhât chu tnrong miên nhiêm và
bâu Ban kiêm soàt mai;

- Thông nhât sira dôi, b6 sung diêu I~ Công
ty theo luât Doanh nghiêp nam 2014.

2 SÔ02/20 16/QD- HDQT 27/02/2015 - Thông qua kêt qua san xuât kinh doanh
nam 2015 va du kiên kê hoach san xuât
kinh doanh nam 2016.

- ThÔng nhât dê xuât cùa Công ty vê vi~c
chuyên quy Dâu tu phat triên và vÔnkhac
cua chu sa hfiu dê bù dâp lçrinhu?n sang
phân lçri nhu?n (16) chua phân phÔi luy kê.

- ThÔng nhât kê ho~ch t6 chuc D~i hQi cÔ
dông thuàng niên nam 2016 .

- ThÔng nhât phuO'ng an phân chia lçri
nhu?n và muc c6 tuc nam 2015, dV kiên
muc c6 tùc nam 2016, phuO'ng an phân
chia lçrinhu?n nam 2016, muc thù lao
thành viên HDQT, BKS nam 2016.

" SÔ03/2016/NQ-HDQT 01/4/2016 Miên nhi~m chuc V\l Ph6 T6ng GD dÔi vai
.) ông TÔng Van Minh

4 S604/2016/NQ-HDQT 01/7/2016 B6 nhi~m chùc V\l Ph6 T6ng Giam d6c dÔi
vai ông Trinh Quy

5 S6 OS/2016/NQ-HDQT 28/1 0/2016 Nhât tri chu tmO'ng tai cO'du t6 chùc
Công ty - Chuyên di ch mô hinh sa hùu
Công ty tù quân Iy trvc tiêp sang mô hinh
Công ty mç - Công ty con (Thành I?p cac
công ty con).
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S606/2016/NQ-HDQT 11/11/2016 Châp thuân thành lâp Công ty TNHH
MTV Xây dung & Thuong mai VINAS.1
và cù nguài tham gia quàn 1Y.

6

S607/2016/NQ-HDQT 21/12/2016 Châp thuân thành lâp Công ty TNHH
MTV Bê tông và Thiêt bi VINAS và cù
nguài tham gia quàn 1)'.

7

S608/2016/NQ-HDQT 28/12/2016 châp thuân chuyên dôi hinh thire Công ty
TNHH MTV Xây dung & Thuong mai
VINAS.1 thành Công ty CP Xây dung &
Thuong mai VINAS.1

8

S609/2016/NQ-HDQT Châp thuân tang v6n Diêu 1~Công ty CP
Xây dung và Thuang mai VINAS.l tù 05
ty lên 15 ty.

30/12/20169

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

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

khàc cùa Công ty.
- Tham gia và co y kiên kip thài vôi Ban TÔng giam dôc và HÇ'lidong quan trj dam bao hi~Ll

qua SXKD trong Công ty và dua ra quyêt sach, djnh hu6ng phat triên cua Công ty.
- Dua ra cac y kiên chua hçrp 1y trong công tac diêu hành và công tac khac, ml,lCdich dam

bao hi~u qua san xuât kinh doanh cho Công !y.v.v ...
e. HO(;ltdQng cua cac tiêu ban trong HQi d6ng quan trj: Không co
f. Danh sach cac thành viên HDQT co chùng chi dào t?O vê quan tri Công ty.

- Cac thành viên HQi d6ng quan trj co tham gia hQc 16p quan tri doanh nghi~p.

2. Ban kiêm soat:
a. Thành viên và ca cdu cua Ban kiim soât

sô SÔ eÔ phlin Tyl~sÔ'
HQ và tên Chue V\l sÔ' hfru/d:,.i hfru eÔ Ghi chu

TT di~n phin (%)
r----

1 Van Thj Minh NgQc Tru6ng ban KS 0 0%

2 B?ch Van Nghla Ùy viên 0 0%
-

" Trân Thu Huang Ùy viên 0 0%.)

b. Ho?t dong cua Ban kiêm soat
Trong nam 2016, Ban kiêm soat da tiên hành kiêm tra, giam sat vi~c tuân thu cac quy djnh

cùa Lu~t doanh nghi~p, Diêu 1~T6 chùc và hO(;ltdong cùa Công ty trong qua trînh quan 1y, diêu
hành cac ho?t dQng san xuât kinh doanh cùa Công ty, C\lthê nhu sau:

- Xem xét tinh phù hçrp cùa cac Quyêt djnh cùa HÇ'lid6ng Quc'm tr1, Ban Giam d6c trong

công tac quan 1y, diêu hành; Kiêm soat trînh tv, thu t\lCban hành cac van ban cùa Công ty dam bao
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phù h9'P voi quy dinh cùa Phàp luât và Diêu l~ hoat dông cùa Công ty; Giàm sàt viêc thire thi phàp

luât cùa Công ty trong nam 2016.
- Kiêm tra, dành gia quy trinh trong yêu cùa Công ty, nhàm phàt hiên rùi ro tiêm tàng hoàc

nhirng thiêu sot trong hê thông quàn 1)'nôi bô, tù do dê xuât nhüng kiên nghi và giài phàp phù hop,
- Dai diên Ban kiêm soat, kiêm tra giàm sat viêc triên khai cac righi quyêt cùa Dai hôi dông

cÔdông thirèng niên 2016 dôi véi HQi dông quàn tri, Ban Giàm dôc,
- Giàm sat viêc thuc thi, công bô thông tin cùa Công ty theo cac quy dinh cùa Luât chùng

khoàn và cac van bàn phàp luât co liên quan.
- Xem xét cac bào cao dinh ky do Ban Giàm dôc lâp: Kiêm tra cac Bào cao tài chinh quy,

nam nhàm dành gia tinh trung thire và h9'P 1)' cùa s6 li~u tài chînh. D6ng thai, ph6i h9'P vÜ'iKiêm

toan dQc l~p xem xét ành huang cac sai sôt kê toan và kiêm toan trçmg yêu dên Bao cao tài chînh.
3. Cac giao dich, thù lac và cac khoàn lqi îch cua HQi d6ng quàn tri, Ban tÔng giam d6c, và

Ban kiêm soat.
a. Luang, thuang, thù lao, cac lqi ich khac

TT HQ và tên Chtfc Vl,l Tiên lU'O'ng Thù lao TÔng cQng

1 Ngô Hài An Chù tjch HDQT 254.713.000 0 254.713.000

2 T6ng Van Minh P. TGD 56.370.000 0 56.370.000

3 Nguyên Van Dua P. TGD 222.600.000 0 222.600.000

4 Trinh Quy P. TGD 127.153.000 0 127.153.000

5 Trinh Quang Huy Ùy viên HDQT 172.391.000 0 172.391.000

6 Mai Van San Kê to3.n truCrng 180.016.000 0 180.016.000

7 Van Thi Minh NgQc Trucmg Ban KS 75.539.000 0 75.539.000

8 B~ch Van NghTa TV Ban KS 85.776.000 0 85.776.000

9 Trân Thu Huang TV Ban KS 83.587.000 0 83.587.000

b. Giao dich cÔphiêu cua cÔdông nQi bQ:Không cô

C. H9'P d6ng ho~c giao dich vÜ'ic5 dông nQi bQ:Không cô

d. Vi~c thvc hi~n cac quy dinh vê quàn tri Công ty
Nam 2016 Công ty thvc hi~n dây du cac quy chê, quy dinh vê quàn tri Công ty theo Lu~t

doanh nghi~p và cac quy dinh khac cua Nhà nuÜ'cban hành./.
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VI. Bao cao tài chinh
1. y kiên cùa kiêm toàn dôc lâp (Công ty TNHH Kiêm toàn và Thâm dinh gia Viêt Nam)

sé : 405 IBCKTITCINV8

BAo cAo KIÉM TOAN D(>C L~P
Cac CÔ dông và Ban TÔng Giàrn dôc Công ty CÔ phân Xây dung sÔ 5Kinh gir;:

Chùng tôi dâ thire hiên công tac kiêm toàn Bao cao tài chinh cùa Công ty C6 phân Xây

dung s6 5 duce lâp ngày 19/02/2017 tù trang 6 dên trang 33 kèm theo, bao gôm: Bàn~ Câl~dôi
kê toàn tai ngày 31/12/2016, Bào cao kêt qua hoat dông kinh doanh, Bào cao luu chuyên tiên ,t~
cho nam tài chinh kêt thuc cùng ngày và Thuyêt minh bào cao tài chinh da duoc Ban Giàrn dôc
phê duyêt.

Trâch nhiêm cûa Ban Giàm dÔc

Ban Giàm dôc Công ty chiu trach nhiêm vê viêc lâp và trinh bày trung thire và hop ly
B{1Ocao tài chinh cùa Công ty theo Chuân mire kê toan, chê dô kê toàn doanh nghiêp Viêt

Nam và cac quy dinh phàp ly c6 liên quan dên viêc lâp và trinh bày Bào cao tài chinh và chiu

trach nhi~m vê kiêm soat nQi bQmà Ban Giâm dÔc xac dinh là dn thiêt dê dam bao cho vi~c

l~p và trirÙ1bày Bao cao tài chinh không c6 sai s6t trQng yêu do gian l~n ho~c nhâm lân.

Trach nhi~m cua Kiêm toan

Trach nhi~m cùa chùng tôi là dua ra y kiên vê Bao cao tài chinh dva trên kêt qua cùa

cUQckiêm toan. Chùng tôi da tiên hành kiêm toan theo cac Chuân mvc kiêm toan Vi~t Nam.

Cac chuân mvc này yêu du chung tôi tuân thù chuân mvc và cac quy dinh vê di;lOdùc nghê

nghi~p, l~p kê hOi;lChvà thvc hi~n cUQCkiêm toan dê di;ltduQ'c sv dam bao hgp 1yvê vi~c li~u
Bao cao tài chinh cùa Công ty c6 côn sai s6t trQng yêu hay không.

Công vi~c kiêm toan bao gÔm thvc hi~n cac thù Wc nhfun thu th~p cac bâng chùng kiêm
toan vê cac s6 li~u và thuyêt minh trên Bao cao tài chinh. Cac thù t\lC kiêm toan duQ'c lva chQn

dva trên xét doan cua kiêm toan viên, bao g6m danh gia rùi ro c6 sai s6t trQng yêu trong Bao cao

tài chinh do gian l~n ho~c nhâm lân. Khi thvc hi~n danh gia cac mi ro này, kiêm toan viên dà
xem xét kiêm soat nQi bQcua Công ty liên quan dên vi~c l:jipvà trinh bày Bao cao tài chinh trung

tlwc, hQ'ply nhâm thiêt kê cac thu t\lCkiêm toan phu hgp v6i tinh hinh th\fC tê, tuy nhiên không

nhâm m\lc dich dua ra y kiên vê hi~u qua cùa kiêm soM nQibQcua Công ty. Công vi~c kiêm toan

cùng bao gÔm danh gia tinh thich hgp cua cac chinh sach kê toan duQ'c ap d\lng và tinh hQ'p1)'
cua cac u6c tinh kê toan cùa Ban Giam dÔc cùng nhu dânh gia vi~c trinh bày t6ng thê Bao cao tài
chinh.

Chùng tôi tin tUOng râng cac bâng chùng kiêm toan mà chùng tôi dà thu th:jipduQ'Clà dây
du và thich hgp làm cO'scycho y kiên kiêm toan cua chung tôi.

y kiên kiêm toan

Theo y kiên chung tôi, Bao cao tài chinh dà phan anh trung thvc và hgp 1y trên cac khia
c(;lnhtrQng yêu vê tinh hinh tài chinh cua Công ty C6 phân Xây dVng s6 5 t(;lingày 31/12/2016,
cùng nhu kêt qua kinh doanh và cac lu6ng luu chuyên tiên t~ cho nam tài chinh kêt thùc cùng
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ngày, phù hop voi chuân mue kê toàn Viêt Nam và chê dô kê toan Viêt Nam hiên hành và cac

quy dinh phap 1yco 1iên quan trong viêc lâp và trinh bày Bào cao tài chinh.

Ths.Nguyên Bâo Trung
PM Tông Giàm dÔc
Gidy Chûng nhân KfJKNH kiim toàn:
0373 - 2014 - 126 - 1

LU'u Quoc Thâi
Phô TÔng Giâm dÔc
Gidy Chûng nhân KfJKNH kidm toân:
0155 - 2014 - 126 - 1
Thay mât và dai diên cho

CÔNG TV TNHH KIÊM TOÀN VÀ THÂM DINH GIA VI~T NAM (AVA)

Hà N(Ji, Ngày 24 thang 4 nàm 2017

2. Bào cao tài chinh da duce kiêm toân

- Bao cao tài chinh da duoc kiêm toan. Công ty da dàng tài thông tin trên Website:
www.vina5.vn và da gùi công bô thông tin dên Sa giao dich chïrng khoàn Hà Nôi (HNX), cac
thông tin dai chùng theo quy dinh cùa phàp luât./.
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