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Về việc lựa chọn công ty kiểm toán

I N L A C O - H P

INLACO HAIPHONG
Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Theo quy định của Pháp luật, đối với các công ty đại chúng, báo cáo tài
chính năm phải được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán độc lập
Để chủ động trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty,
Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội chấp thuận việc lựa chọn Công ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - IFC.
Chi tiết về Công ty Kiểm toán như sau :
 Địa chỉ
 Tel
 Email
 Webside

: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
: 84 (4) 666 42 777 ; Fax : 84 (4) 666 43 777
: ifc@ifcvietnam.com.vn
: www.ifcvietnam.com.vn

Công ty được thành lập năm 2001, có các chi nhánh và văn phòng đại diện
tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam như TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng.
chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành bao gồm kiểm toán, tư vấn thuế,
tài chính, tư vấn giải pháp doanh nghiệp, ghi sổ sách kế toán, định giá tài
sản, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho nhiều loại hình khách hàng từ
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nhà nước,
công ty cổ phần…
Công ty là thµnh viªn cña Hng KiÓm to¸n Quèc tÕ Agn International vµ lµ
công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho thực hiện việc kiểm toán
B¸o c¸o Tµi chÝnh c¸c c«ng ty niªm yÕt trªn Së Giao dÞch Chøng kho¸n tõ
n¨m 2007.
Năm 2016 Báo cáo Tài chính của Công ty đã được IFC kiểm toán
Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty
KÝnh tr×nh

