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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DẦU KHÍ PHÚ ĐẠT VÀ CÔNG TY CON  

Lầu 7, Tòa nhà Saigon Prime, số 107-109-111 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3  

Thành phố Hồ Chí Minh, CHXNCN Việt Nam  

 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt (gọi tắt là “Công ty mẹ”) và công ty con (Công ty 
mẹ và công ty con sau đây gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập 

báo cáo này gồm: 

Hội đồng Quản trị:  

Ông Nguyễn Trung Trí    Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 13 tháng 5 năm 2014) 

Ông Nguyễn Chí Hiếu    Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 13 tháng 5 năm 2014) 

Ông Đinh Văn Hưng    Ủy viên (bổ nhiệm ngày 13 tháng 5 năm 2014) 

Ông Phạm Việt Bằng    Ủy viên (miễn nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014) 

Ông Lê Chuyển     Ủy viên (bổ nhiệm ngày 20 tháng 11 năm 2014) 

Ông Nguyễn Đức Thuận   Ủy viên 

 

Ban Giám đốc 

Ông Nguyễn Chí Hiếu   Giám đốc (bổ nhiệm ngày 13 tháng 5 năm 2014) 

Ông Đinh Văn Hưng   Giám đốc (miễn nhiệm ngày 13 tháng 5 năm 2014) 

Ông Nguyễn Đức Thuận    Phó Giám đốc (bổ nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2014) 

Ông Lê Quốc Túy   Phó Giám đốc 

Ông Trần Văn Khánh    Phó Giám đốc 

Ông Nguyễn Quang Hưng   Phó Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 8 năm 2014) 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC  

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình 
tài chính hợp nhất cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty 
trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Giám đốc được yêu cầu 
phải: 

• Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; 
• Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 
• Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được 

công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay không; 
• Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục 

hoạt động kinh doanh; và 

• Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính 
hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận. 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách 
hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản cùa Công ty và thực hiện các biện pháp 
thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. 

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất 

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Hiếu   

Giám đốc 

Ngày 19 tháng 3 năm 2015 
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