Công ty Cổ phần In Số 7
Báo cáo của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đệ trình các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phù hợp với các chuẩn mực
Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2015.

Ngày thành lập
Công ty được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là công ty cổ phần vào ngày 10 tháng 6 năm 2004.

Trụ sở đăng ký

Lô 26-28 Khu công nghiệp Tân Tạo
Đường Tân Tạo, Phường Tân Tạo A
Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Các hoạt động chính
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là in gia công các loại sách, báo, nhãn bao bì, lịch, cataloque, vé số và
các loại văn hóa phẩm cao cấp khác. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao. Dịch vụ trò chơi điện tử. Cắt tóc,
làm đầu, gội đầu. Cán láng các loại mặt hàng in. Mua bán vật tư, hóa chất ngành in, mực giấy in (trừ kinh doanh
hóa chất sử dụng trong nông nghiệp). Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử
dụng hoặc đi thuê. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải
trí. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (trừ tái chế phế thải, sản xuất bột giấy tại trụ sở).

Kết quả kinh doanh
Kết quả kinh doanh của công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 được trình bày trong
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp
Các khoản mục

Đơn vị tính

Năm 2015

Năm 2014

%
%

47.81%
52.19%

57.35%
42.65%

%
%

48.39%
51.61%

54.38%
45.62%

2.1 Tỉ lệ tổng tài sản so với tổng nợ phải trả

Lần

2.07

1.84

2.2 Tỉ lệ tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn

Lần

1.26

0.96

2.3 Tỉ lệ tiền mặt so với nợ ngắn hạn

Lần

0.43

0.23

2.4 Tỉ lệ tài sản cố định so với nợ dài hạn

Lần

6.83

5.703

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
1.1 Cơ cấu tài sản
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
1.2 Cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản
Khả năng thanh toán

Tỉ lệ lợi nhuận
3.1 Lợi nhuận/doanh thu
a.

Lợi nhuận trước thuế/doanh thu

%

7.62%

8.36%

b.

Lợi nhuận sau thuế/doanh thu

%

5.94%

6.49%

12.77%

12.27%

3.2 Lợi nhuận/tổng tài sản
a.

Lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản

%

b.

Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản

%

9.95%

9.52%

%

19.27%

20.88%

3.3 Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu
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Hội đồng quản trị
Hội đồng thành viên trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 và đến thời điểm lập báo cáo này
gồm:
Ông Trần văn Tấn

Chủ tịch

Ông Nguyễn Minh Trung
Ông Lê Văn Khanh

Thành viên
Thành viên

Bà Lê Thị Bích Hằng

Thành viên

Bà Huỳnh Thanh Tường Khanh

Thành viên

Ban Giám đốc
Ban Giám đốc trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:
Ông Nguyễn Minh Trung

Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng

Phó Giám đốc

Ông Âu Hoàng Hà

Phó Giám đốc

Kiểm toán
Công ty TNHH Kiểm toán CPA là kiểm toán viên của công ty.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với các báo cáo tài chính
Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài
chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và các kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015. Trong việc soạn lập các báo cáo tài chính này,
Ban Giám đốc được yêu cầu phải:
• Chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
• Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
• Soạn lập các báo cáo tài chính trên cơ sở đơn vị hoạt động liên tục trừ khi không thích hợp để cho là
Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.
Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và
duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở soạn
lập các báo cáo tài chính tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh số 3 của các báo cáo tài
chính. Ban Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện
các biện pháp hợp lý để phòng ngừa và phát hiện các gian lận và các sai sót khác.
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Phê duyệt các báo cáo tài chính
Theo đây, chúng tôi phê chuẩn các báo cáo tài chính đính kèm. Các báo cáo tài chính này phản ánh trung thực
và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh
doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn
mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày
báo cáo tài chính tại Việt Nam.

Ngày 10 tháng 3 năm 2016
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