






Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỘC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần EĐầu tư - Kinh doanh Nhà ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo
cáo tài chính hợp nhẳt của Công ty và công ty con ("Nhôm Công ty") cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2021.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐÓC ĐÓI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNHHỌỢPNHÁT

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đầm bảo báo cáo tải chính họp nhất cho từng kỳ kế toán phàn ánh
trung thực và hợp lý tinh hinh tài chính hợp nhất, kết quà hoạt động kinh doanh hợp nhat và tinh
hinh lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài
chính hợp nhất này, Ban Giám đốc cần phải:

► lya chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nht quán;

► thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng:

nêu rõ các chuản mực kể toán áp dụng cho Nhóm Công ty có được tuân thủ hay không và tất
cả những sai lệch trọng yều so với những chuẳn mực này đã được trình bày và giải thích trong

►

báo cáo tài chính hợp nhàt; và

lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sờ nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không
thể cho rằng Nhóm Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đåm bào việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản
ánh tình hinh tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời
điểm nào và đảm bào rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán được áp dụng. Ban
Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Nhóm Công ty và do đó phải thực
hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm
khác.

Ban Giám đốc cam kết đả tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp
nhất kèm theo.

CÔNG BÓ cỦA BAN GIÁM ĐÓC

Theo ý kiểến của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và
hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả
hoạt động kinh doanh hợp nhắt và tình hinh lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc
cùng ngày phù hợp với các Chuản mực kế toán Việt Nam và 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 chinh hợp nhất.
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