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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 

 

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông                                        

Kính thưa Đoàn chủ tịch 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Softech xin 

báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động trong năm 2018 như sau :  

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 : 

1. Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu 03 thành viên. 

2. Trong các cuộc họp, các ý kiến của các thành viên đưa ra đều được bàn 

bạc nhất trí trước khi gửi tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc. 

3. Xem xét Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc báo cáo hàng năm. 

4. Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán. 

6. Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát còn những tồn tại sau : Kiểm 

tra giám sát chưa đúng kỳ theo kế hoạch hoạt động của Ban. Hai thành viên do 

điều kiện ở xa nên không tham gia hoạt động kiểm soát cùng với ban kiểm soát. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

CỦA CTY 

- Trong năm 2018 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong 

hoạt động tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu 

cầu của hệ thống quản trị nội bộ. 

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính 

kế toán.  

- Chứng từ kế toán rõ ràng. 

- Qua các kỳ kiểm tra Ban kiểm soát xem xét báo cáo cơ bản đồng ý với 

đánh giá về tình hình hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính của Ban Tổng giám 

đốc đưa ra và báo cáo của Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.  

- Lưu ý:  

Khoản nợ phải trả Công ty CP Trung tâm Anh ngữ AMA là 1.016.756.375 

đồng và Công ty CP AMA Việt Nam là 286.424.800 đồng chưa được đối chiếu 

tại thời điểm 31/12/2017. Hiện AMA Việt Nam và Softech đang có tranh chấp 

về khoản nợ phí nhượng quyền thương hiệu, Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã 
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ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án này, do đó trách nhiệm và nghĩa vụ 

pháp lý của các bên liên quan còn tùy thuộc vào phán quyết của Tòa án. 

III BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN 

KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TGĐ VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.  

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cung cấp báo cáo về tình 

hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 cho 

Ban kiểm soát đúng quy định.  

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ : 

Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2018 đã 

được phòng Kế toán Công ty lập, được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC 

kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh 

trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm ngày 31/12/2018, kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 

cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp 

Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kiểm tra định kỳ 

hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.  

Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán.  

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát 

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  

Xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông Công ty. 

  

Nơi nhận  
- Cổ đông, HĐQT Cty; 

- Ban Tổng Giám đốc Cty; 

- Thành viên BKS; 

- Lưu BKS. 
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