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"V/v:giài trinh tinh trang c6phiêu VC5bi kdm soât"

C(>NGHOA XÂ H(>I CHU NGHÏA VI~T NAM
DQc l~p - Tt}'do - H~nh phûc

Hà nôi, ngày 28 thang 08 nàm 2015

Kinh gui: - sa GIAO DJCH CHÛNG KHoAN HÀ N(H
- UY BAN CHÛNG KHoAN NHÀ xrroc

Thire hiên công van sô 1533/SGDHN-QLNY ngày 24/08/2015 cùa Sa giao dich chïrng
khoân Hà NQi vê viêc giài trinh nguyên nhân và biên phàp khâc phuc khi clnrng khoân VC5 bi
dira vào diên bi kiêm soât theo quy dinh cùa Quy chê niêm yêt chïrng khoân do Tông giàm dôc

Sa GDCK Hà NQi ky Quyêt dinh ban hành.
Tnréc hêt, Công ty CP xây dung sô 5 (mâ chïmg khoân VC5), xin giài trinh vê viêc gui

van bàn giài trinh châm so véi thèi gian quy dinh tai công van sô: 1533/SGDHN-QLNY. Màc
dù công van cùa SGDCK Hà NQi ky ngày 24/08/2015 và yêu câu giài trinh châm nhât ngày

27/08/2015, tuy nhiên dên nay Công ty CP xây dung sô 5 mai nhân duçc công van trên. Do
vây Công ty không thê giài trinh và công b6 thông tin theo dung thèi gian yêu du cùa Sa
GDCKHàNQi.
* Nguyên nhân cûa viêc lçi nhuân sau thuê chua phân phêi t~i ngày 30/06/2015 trên Bâo

cao tài chinh ban niên nam 2015 da dtrQ'csoât xét là sÔâm nhir sau:
+ Doanh thu thire hiên 6 thang dâu 2015 Công ty chi dat diroc 21% nhu kê hoach dât ra

dân dên Igi nhu~n gQPcua sàn xuât kinh doanh 6 thang dâu nam 2015 giàm so vai kê ho~ch.
+ Hàng t6n kho và du ng cac t6 chuc tin d\lng Ian, ng phài thu a muc cao dân tai chi

phi tài chinh và chi phi khac cao.

+ Công ty dà xu Iy dUt diêm y kiên ngo~i trir trên Bao cao tài chinh nam 2014 mà Công
ty TNHH Deloitte Viçt Nam dà dua ra và trich I~p dVphèmg ng phài thu kh6 düi 02 dQitruang
dà mât.

Trên dây là nhiing nguyên nhân chinh dân tai kêt quà trên bao cao tài chinh 6 thang
dâu nam 2015 cua Công ty âm.

* PhtrO'Dgan khi\c ph\lc tinh tr~ng chfrng khoan VC5 bi kiêm soM.
+Kiçn toàn bQmay diêu hành: Phù hqp vai diêu kiçn hiçn t~i cua Doanh nghiçp.

+ Ca câu I~i ngu6n Ivc tài chinh, thiêt bi và nh~n Ivc thi công phù hqp vai dinh hu6ng
phat triên cua Công ty trong nhUng nam tai, tiêt giàm mQi chi phi dê nâng cao hiçu sua sàn

xuât kinh doanh.
+ Giài quyêt dUt diêm cac t6n t~i liên quan tai cac khoàn công ng kéo dài: Quyêt tâm

dây nhanh công tac thanh quyêt toan vai cac Chu dâu tu và thu h6i công ng nQibQ.



+ Tang cirèng công tâc tâc thu no, giàm no vay nhàm giàm chi phi tài chinh.
- xé hoach san xuât kinh doanh 6 thang cuôi nam 2015 véi câc chi tiêu chu yêu nhtr

sau:
+ Gia tri san hrong 6 thang cuôi nam 2015
+Doanh thu kê hoach 6 thang cu6i nam 2015

160.737 triêu dông
277.015 triêu dông

+ LQ'inhuân kê hoach 6 thang cuôi nam 2015 4.731 triêu dông
Công ty CP xây dung sô 5 (ma chïrng khoân Vc5) tin nrông ràng Công ty se hoàn thành

kê hoach san xuât kinh doanh 6 thang cuôi nam 2015 và chïrng khoàn VC5 se dirçc dira ra
khôi diên kiêm soât trong thèi gian sam nhât.

* Phât hành l~i Bâo cao tài chfnh ban niên soât xét nam 2015
Chi tiêu Liru chuyên tir hoat dông tài chinh- Ma sô 40 cùa CQtKy tnréc bi công sot chi

tiêu sô 36 trên Bâo câo hru chuyên tiên tê, Màc dù không ành hirông 16n dên câc chi tiêu chu

yêu trên Bâo câo tài chinh kY này, nhirng dây là mQt sai sot dâng tiêc cua Công ty. Công ty

TNHH kiêm toân và thâm dinh giâ Vi~t Nam da phât hành l~i Bâo câo tài chinh bân niên soât
xét nam 2015 và Công ty CP xây d\ffig s6 5 da công b6 thông tin theo dung quy dinh.

Trên dây là bâo câo giai trinh nguyên nhân chinh dân dên vi~c ch(mg khoân VC5 nâm
trong di~n kiêm soât cua Sà giao dich chung khoân Hà NQi.

Chung tôi cam kêt câc thông tin công b6 trên dây là dung sv th~t và hoàn toàn chiu trâch
nhi~m truac phâp lu~t vê nQidung câc thông tin da công b6.

Xin trân trQng cam an.!.
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