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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua 

ngày 26/11/2014. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - 

Vinacomin và các quy định của Nhà nước về công tác kiểm soát; 

Căn cứ Báo cáo tài chính (BCTC)  năm 2018 do Công ty cổ phần Tư vấn 

đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin lập đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Hañg  Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán đôc̣ lâp̣ số 

120419.091/BCTC.KT3  về kiểm toán BCTC hợp nhất của Công ty cho năm 

tài chính kết thúc 31/12/2018. 

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 

của Công ty, kết quả  thẩm điṇh như sau: 

- Báo cáo tài chính năm 2018 đươc̣ lâp̣ theo Chuẩn mưc̣ và chế đô ̣Kế 

toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực , hơp̣ lý tình 

hình tài chính tại ngày 31/12/2018. 

- Báo cáo tài chính  được lập đầy đủ , kịp thời, các thông tin về tình hình 

tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu 

cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư; 

- Kết quả hoaṭ đôṇg kinh doanh năm 2018 của Công ty đư ợc thể hiện 

đầy đủ , rõ ràng trong báo cáo tài chính . Trong báo cáo tài chính không  có 

ngoại trừ của Công ty kiểm toán. 

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhâṇ xét và đánh giá về hoaṭ đôṇg 

tài chính, báo cáo năm 2018 của Công ty kiểm toán. 
 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về việc thẩm định Báo 

cáo tài chính năm 2018. 

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

 
Nơi nhận: 
- Đại hội đồng cổ đông; 

- Ban Kiểm soát nôị bô ̣TKV; 

- HĐQT Công ty; 

- Các thành viên BKS; 

- Lưu VT, BKS Công ty. 
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