CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài
chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán.
Khái quát về Công ty
Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo
hình thức chuyển nhượng toàn bộ giá trị vốn Nhà nước hiện có tại Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và
Xếp dỡ Vật tư thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng theo Quyết định số 71/2000/QĐ-BCN ngày 18
tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000033 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2001. Trong quá trình hoạt động, Công ty
được cấp bổ sung 11 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi. Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh thay đổi lần thứ 11 số 0200412681 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 05
tháng 8 năm 2015.
Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 11: 52.000.000.000 VND
Vốn thực góp tại thời điểm 31/12/2017: 52.000.000.000 VND
Trụ sở hoạt động:
Địa chỉ
: Số 6, đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại
: 0225 382 6832
Fax
: 0225 382 6832
Email
: Ptramesco@hn.vn
Mã số thuế
: 0200412681
Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh
Tình hình tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính
kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 38).
Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính
Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm
2017 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Hội đồng quản trị và Ban điều hành quản lý
Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo
cáo tài chính này bao gồm:
Hội đồng quản trị
Họ và tên
Ông Đào Trọng Khôi
Ông Đoàn Trung Hà
Ông Phạm Văn Miên
Ông Phạm Hữu Nha
Ông Vũ Kông Trứ

Chức vụ
Chủ tịch
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên

2

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban Tổng Giám đốc
Họ và tên
Ông Đào Trọng Khôi
Ông Đoàn Trung Hà
Ông Phạm Hữu Nha

Chức vụ
Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát
Họ và tên
Bà Vũ Thị Hồng Liên
Bà Bùi Thị Non
Bà Phạm Thị Minh Hạnh

Chức vụ
Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

Bổ nhiệm ngày 04 tháng 4 năm 2017

Kế toán trưởng
Bà Mạc Thị Nhung
Kiểm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý
tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài
chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải:


Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;



Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;



Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những
sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài
chính;



Lập và trình bày BCTC trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp
Việt nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.



Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công
ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.



Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót
trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày BCTC.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài
chính; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ
chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các chuẩn
mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định có liên quan đến việc lập và
trình bày BCTC.
Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã
thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm
khác.
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Cam kết khác
Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định
tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố
thông tin trên Thị trường chứng khoán.
Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc

________________________
Đào Trọng Khôi
Ngày 29 tháng 3 năm 2018
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