THƯ MỜI CHÀO GIÁ KIỂM TOÁN
BCTC NĂM 2022 CHO EVNFINANCE
Kính gửi: Các công ty kiểm toán,
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) là một tổ chức tín dụng, được thành lập
ngày 01/09/2008 với sứ mệnh đầu mối thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc
Tập đoàn Điện lực Việt nam và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch
vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị thuộc các thành
phần kinh tế khác. Trải qua hơn 13 năm hoạt động, EVNFinance đã không ngừng lớn mạnh,
mở rộng cung cấp thêm nhiều dịch vụ tới khách hàng, với uy tín và vị thế ngày càng được
khẳng định trên thị trường tài chính trong và ngoài nước. EVNFinance hướng tới tầm nhìn
trở thành một định chế tài chính tổng hợp cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất trên
nền tảng công nghệ hiện đại.
Một số thông tin cơ bản của EVNFinance:
Tổng tài sản dự kiến 2021:

>30.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận dự kiến 2021: > 300 tỷ đồng.
Nhân sự dự kiến 2021:

<500 người.

Để có thêm thông tin chi tiết về EVNFinance, vui lòng truy cập website https://www.evnfc.vn
EVNFinance kính mời các Công ty cung cấp dịch vụ tham gia chào giá dịch vụ kiểm toán báo
cáo tài chính năm 2022 với phạm vi kiểm toán như sau:
Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng 2022.
Kiểm toán báo cáo tài chính 2022.
Các nội dung khác theo quy định.
Trong trường hợp cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ lại đầu mối nhận thông tin
phản hồi: Ông Tống Nhật Linh – Kế toán trưởng Công ty (Email: linhtn@evnfc.vn – Điện
thoại: 024.2222.9999). Tầng 14, tháp B, tòa nhà EVN,11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Quận
Ba Đình, TP Hà Nội.
Rất mong nhận được phản hồi từ Quý đơn vị tham gia trước ngày 15/12/2021.

Trân trọng thông báo

