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Thông điệp
từ Ban Lãnh đạo

Kính thưa các Cổ đông và Quý khách hàng,

Năm 2020 là năm khó khăn của toàn thế giới khi đại dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp và gây nên những tác động lớn đến tình hình 
kinh tế vĩ mô toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam đã hoàn thành 
mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo mục tiêu phòng 
chống dịch.

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam, Công ty Tài chính 
Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã trải qua một năm nhiều khó 
khăn và thách thức. Với tình hình đó,  EVNFinance đã đưa ra nhiều 
giải pháp, chính sách theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để 
hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo công ty cũng nhìn 
nhận những ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid 19 tác động để xác 
định phát triển với khẩu vị rủi ro an toàn, cơ cấu cho vay/đầu tư 
tập trung vào năng lượng xanh/năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hàm 
lượng công nghệ vào sản phẩm cùng nhiều giải pháp đồng bộ khác. 

Trong năm 2020, EVNFinance đã tập trung triển khai các hoạt động 
kinh doanh một cách thận trọng, bám sát các diễn biến của nền kinh 
tế vĩ mô, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà 
nước để tận dụng tối đa các cơ hội triển khai các hoạt động kinh 
doanh, trong đó tập trung vào mảng tài chính tiêu dùng ứng dụng 
nền tảng công nghệ số, triển khai thành công thương hiệu tín dụng 
tiêu dùng Easy Credit, đẩy mạnh hoạt động cho vay, đầu tư cho vay 
trong mảng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, tình 
hình dịch bệnh cũng là điều kiện để thúc đẩy tái cấu trúc cơ cấu 
tổ chức, bộ máy nhân sự, thực hiện ứng dụng chuyển đổi số, tăng 
cường triển khai các giải pháp công nghệ và tăng cường mở rộng 
các đối tác, khách hàng là các định chế tài chính, các tập đoàn lớn 
trong nước và đặc biệt là các đối tác là quỹ nước ngoài.

Sau 12 tháng nỗ lực bền bỉ và quyết liệt, EVNFinance đã đạt được 
những kết quả khả quan, hoàn thành kế hoạch kinh doanh Đại hội 
đồng cổ đông đã giao, cụ thể:

▪ Lợi nhuận trước thuế đạt 285,7 tỷ đồng, hoàn 
thành 102% kế hoạch năm.

▪ Nỗ lực thực hiện kế hoạch thu/xử lý nợ. Bám sát 
từng khách hàng, thực hiện kế hoạch thu hồi, xử lý 
nợ xấu/ nợ quá hạn. Kết quả năm 2020, đã thu/xử 
lý nợ xấu, nợ quá hạn, nợ tiềm ẩn rủi ro theo sát kế 
hoạch, tỷ lệ nợ xấu tại 31/12/2020 là 1,32%, thấp 
hơn 0,66% so với thực hiện tại 31/12/2019, đảm 
bảo < 2% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

▪ Duy trì hoạt động Dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ 
quản lý ủy thác và cho vay lại. Năm 2020, thu nhập 
từ các hoạt động dịch vụ đạt 105% kế hoạch đề ra.

▪ Vận hành triển khai hoạt động tín dụng tiêu dùng 
với thương hiệu Easy Credit theo hướng tập trung 
phát triển sản phẩm trên nền tảng di động và xu 
hướng kinh doanh nền tảng. Những kết quả, bước 
đi trong năm 2020 là những tiền đề để phát triển 
sản phẩm trên cơ sở ứng dụng công nghệ số trong 
năm 2021 và những năm tiếp theo. 

▪ Tái cơ cấu tổ chức nhân sự, thành lập Khối Công 
nghệ số phù hợp với định hướng phát triển của 
Công ty.

▪ Chú trọng công tác tạo dựng nền tảng hỗ trợ 
- củng cố văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm 
việc chuyên nghiệp, hiệu quả; các hoạt động kinh 
doanh và tác nghiệp hàng ngày của Công ty phù 
hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Năm 2021 bắt đầu với những khó khăn còn tồn 
đọng của nền kinh tế từ những trở ngại của năm 
2020 và cả những khó khăn, chông gai mới cho 
toàn dân tộc trong cuộc chiến trường kỳ chống 
dịch bệnh. Song, không phải vì thế mà Hội đồng 
Quản trị, Ban Điều hành cũng như toàn thể cán bộ 
nhân viên Công ty chùn bước, nản lòng. Trong khó 
khăn, EVNFinance vẫn nhìn thấy được những cơ 
hội khi biết tận dụng những lợi thế của công nghệ 
để phát triển bền vững, gắn liền với sự phát triển 
chung của cộng đồng và xã hội, đảm bảo lợi ích của 
cổ đông và khách hàng.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xác định năm 
2021 sẽ là năm bản lề với nhiều nhiệm vụ quan 
trọng để xây dựng nền tảng phát triển bền vững 
trong tương lai. Theo đó, mục tiêu trọng tâm phát 
triển của Công ty giai đoạn tới là phát triển số và 
ứng dụng số hóa trong hoạt động của mình. Xác 
định số hóa là xu thế tất yếu không chỉ trong 
lĩnh vực kỹ thuật mà còn đối với cả lĩnh vực kinh 
doanh, Công ty đã có chiến lược đầu tư công nghệ 
đồng thời thu hút nhân tài để xây dựng hệ thống 
lõi/công nghệ thông tin vững mạnh.

Những hoạt động phát triển sản phẩm mới mang hàm lượng công 
nghệ cao được EVNFinance đẩy mạnh triển khai song song với hoạt 
động kinh doanh truyền thống (tín dụng, đầu tư và dịch vụ quản lý 
ủy thác cho vay lại), tiếp tục kiên trì bám sát mục tiêu vì sự phát triển 
bền vững của ngành điện, ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, 
đồng hành với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị 
thành viên và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh điện năng. 

Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty chủ trương phát triển mạnh mẽ 
và định hình rõ nét thương hiệu, xây dựng hình ảnh EVNFinance 
năng động, quyết liệt trên thị trường tài chính, đồng thời định vị 
EVNFinance bằng hệ thống xếp hạng quốc tế. 

Bước sang năm 2021, chặng đường phía trước là những thách thức 
mới đối với EVNFinance khi bối cảnh kinh tế còn nhiều trở ngại do 
dịch bệnh. Song, EVNFinance xác định năm 2021 cũng là vận hội 
mới, mang lại nhiều cơ hội bứt phá cho chúng ta. Bằng tinh thần 
đồng lòng, bằng tình yêu công việc, bằng giá trị đạo đức đã xây 
dựng, bằng tinh thần tự lực tự cường, bằng tất cả sự quyết liệt và 
niềm tin vào sức mạnh của tập thể, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp 
những bước chắc chắn và vững chãi trên con đường dài phía trước.

Trân trọng cảm ơn!

Ông Nguyễn Hoàng Hải
Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Văn Ninh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Báo cáo thường niên 2020 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
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Thông tin chung

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được chính thức thành lập và hoạt 
động từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 với sứ mệnh là 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 13 năm hoạt động, 
Công ty đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với 
uy tín và vị thế ngày càng được khẳng định trên thị trường tài chính 
trong và ngoài nước.

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102806367, đăng 
ký lần đầu ngày 08/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 
26/06/2020.
Vốn Điều lệ (tại 31/12/2020): 2.649.812.650.000 đồng 
Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, 
Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại: 024. 22229999 |  Số fax: 024. 22221999
Website: www.evnfc.vn
Mã cổ phiếu: EVF

Cổ đông tổ chức

Cổ đông  cá nhân

84.,13%

15,87%

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
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Báo cáo thường niên 2020
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EVNFINANCE



Tầm nhìn Giá trị cốt lõiSứ mệnh

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.

Điểm tựa tài chính tin cậy, luôn 
đồng hành cùng sự phát triển của 
ngành điện và khách hàng.

Tin cậy Chuyên
biệt

Tận tâm Thấu hiểu Sáng tạo

Tầm nhìn, Sứ mệnh
& Giá trị cốt lõi

Báo cáo thường niên 2020 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
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Ông Hoàng Văn Ninh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Hoàng Hải                           
Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

•  Tiến sĩ Kinh tế - Học viện Tài chính

•  Ông Hoàng Văn Ninh có hơn 30 năm công tác trong ngành 
tài chính - kế toán và ngành điện, trong đó có 13 năm làm việc 
tại EVNFinance.

•  Ông Hoàng Văn Ninh đã vinh dự nhận được Huân chương 
Lao động hạng Ba của Chính phủ, Bằng khen của Chính phủ, 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích 
đóng góp trong phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy 
Thủy điện Lai Châu; Bằng khen của Bộ Công Thương. •  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế - Đại học Tổng hợp 

Radboud, Hà Lan

•  Cử nhân Kinh tế Đối ngoại - Đại học Ngoại thương Hà Nội

•  Cử nhân Kinh tế Marketing - Đại học Saxion, Hà Lan

•  Ông Nguyễn Hoàng Hải có nhiều năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực tài chính - ngân hàng, trong đó có gần 10 năm làm 
việc tại EVNFinance.

Hội đồng Quản trị

Báo cáo thường niên 2020 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
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Bà Cao Thị Thu Hà                                   
Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Lê Mạnh Linh                                            
Thành viên Hội đồng Quản trị

•  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Viện Công nghệ Châu Á (AIT)

•  Kỹ sư Kinh tế Năng lượng - Đại học Bách Khoa Hà Nội

•  Bà Cao Thị Thu Hà có 30 năm công tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và 
Kinh doanh trong ngành điện, trong đó có 12 năm làm việc tại EVNFinance.

•  Thạc sỹ Luật Thương mại Quốc tế – Đại học Francois Rabelais de Tours, 
Cộng hòa Pháp

•  Cử nhân Kinh tế và Quản lý – Đại học Pierre Mendes France, Cộng hòa Pháp

•  Ông Lê Mạnh Linh đã từng giữ nhiều vị trí quản lý quan trọng đơn vị trong 
các tổ chức và tài chính.

Bà Nguyễn Thúy Trang                   
Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

•  Cử nhân Ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Pháp - Đại học Tổng hợp Hà Nội

•  Bà Nguyễn Thúy Trang có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, 
kế toán, quản trị doanh nghiệp.

Báo cáo thường niên 2020 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
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Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Tuấn                           
Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Đỗ Thị Hà                                                            
Thành viên chuyên trách

•  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế 
Quốc dân Hà Nội

•  Ông Nguyễn Quốc Tuấn có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - kế 
toán/tài chính - ngân hàng, trong đó có 13 năm làm việc tại EVNFinance

•  Thạc sỹ Tài chính Lưu thông tiền tệ và Tín dụng - Đại học Kinh tế Quốc dân

•  Cử nhân Kế toán - Học viện Tài chính

•  Bà Đỗ Thị Hà có gần 30 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính - kế 
toán và ngành điện, trong đó có 13 năm làm việc tại EVNFinance

Ông Nguyễn Xuân Điệp                                          
Thành viên không chuyên trách

•  Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

•  Ông Nguyễn Xuân Điệp có 13 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tài chính 
- ngân hàng

Báo cáo thường niên 2020 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
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Ban Điều hành

Ông Nguyễn Hoàng Hải                           
Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Mạnh Hải                                                                          
Phó Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Mạnh Hải thôi giữ chức PTGĐ từ ngày 01/10/2020

•  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế - Đại học Tổng hợp Radboud, Hà Lan

•  Cử nhân Kinh tế Đối ngoại - Đại học Ngoại thương Hà Nội

•  Cử nhân Kinh tế Marketing - Đại học Saxion, Hà Lan

•  Ông Nguyễn Hoàng Hải có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính 
- ngân hàng, trong đó có gần 10 năm làm việc tại EVNFinance

•  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Northcentral University, Hoa Kỳ

•  Cử nhân ngành Ngân hàng - Học viện Ngân hàng

•  Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội

•  Ông Hoàng Mạnh Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - 
ngân hàng, trong đó có 11 năm làm việc tại EVNFinance.

Ông Lê Anh Tuấn                                                               
Phó Tổng Giám đốc 

•  Thạc sĩ Tài chính Lưu thông tiền tệ và Tín dụng - Đại học Kinh tế quốc dân

•  Cử nhân Quản trị Kinh doanh tổng hợp - Đại học Kinh tế quốc dân

•  Ông Lê Anh Tuấn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành điện và tài chính 
- ngân hàng, trong đó có 12 năm làm việc tại EVNFinance.

Báo cáo thường niên 2020 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
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Ông Đào Lê Huy                        
Phó Tổng Giám đốc
Ông Đào Lê Huy được bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ 
ngày 15/4/2020 

Ông Mai Xuân Đông                          
Giám đốc Chi nhánh TP. Đà Nẵng 

Ông Hoàng Thế Hưng                                                                     
Phó Tổng Giám đốc
Ông Hoàng Thế Hưng được bổ nhiệm và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
từ ngày 15/6/2020

Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn                                                                         
Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 
Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn được bổ nhiệm và giữ chức vụ Giám đốc 
chi nhánh Tp Hồ Chí Minh từ ngày 01/7/2020

•  Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Tổng hợp Delhi

•  Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương Trường Đại học Ngoại thương 
Hà Nội

•  Ông Đào Lê Huy có 17 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng, 
trong đó có 11 năm làm việc tại EVNFinance.

•  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Duy Tân

•  Cử nhân Thống kê trường Bách khoa Đà Nẵng

•  Ông Mai Xuân Đông có hơn 28 năm kinh nghiệm trong ngành điện và tài 
chính - ngân hàng, trong đó có gần 12 năm làm việc tại EVNFinance.

•  Thạc sĩ Khoa học máy tính Trường Đại học Nottingham Vương quốc Anh

•  Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà nội

•  Ông Hoàng Thế Hưng có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, và bắt đầu làm việc tại EVNFinance từ tháng 6/2020.

•  Cử nhân Luật học Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

•  Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn có hơn 14 năm kinh nghiệm trong ngành tài 
chính - ngân hàng, trong đó bắt đầu làm việc tại EVNFinance từ 1/7/2020.

Ông Mai Danh Hiền                                                                
Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng 
Ông Mai Danh Hiền được bổ nhiệm và giữ chức vụ Giám đốc Tài chính từ 
ngày 15/6/2020

•  Thạc sĩ Kế toán Học viện Tài chính 

•  Cử nhân Kiểm toán Học viện Tài chính

•  Ông Mai Danh Hiền có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế 
toán, kiểm toán ngân hàng, trong đó có gần 10 năm làm việc tại EVNFinance.
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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 
ngày 01 tháng 9 năm 2008. Ngay lập tức xác định và thực hiện những bước đi đúng đắn 
hướng tới mục tiêu đã đặt ra, EVNFinance đã ghi nhận những kết quả trong quá trình 
13 năm vừa qua:

•  Hoạt động hiệu quả, an toàn, đảm bảo thanh 
khoản trong mọi thời điểm. Kết quả hoạt động 
kinh doanh có lợi nhuận ổn định qua từng 
năm. Các chỉ tiêu tỷ lệ về an toàn hoạt động 
tuân thủ theo quy định.

•  Nguồn nhân lực ổn định và phát triển, là yếu 
tố cốt lõi để triển khai hoạt động kinh doanh 
đạt hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững.

•  Cổ phiếu của Công ty được đăng ký giao 
dịch trên sàn của Sở Giao dịch chứng khoán 
Hà Nội, đặt mục tiêu niêm yết trên sàn giao 
dịch của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí 
Minh.

•  Các hoạt động dịch vụ tài chính luôn được 
xác định là hoạt động trọng yếu, tập trung 
phục vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn 
vị thành viên và các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực điện năng.

Quá trình hình thành và phát triển
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Ngành nghề và
Địa bàn kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh: Địa bàn kinh doanh: 

� Dịch vụ huy động vốn (nhận tiền gửi, phát 
hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, 
trái phiếu…);

� Dịch vụ cho vay: Các kỳ hạn ngắn hạn, trung 
hạn và dài hạn; cho vay trả góp; cho vay tiêu 
dùng; cho vay theo ủy thác…;

� Dịch vụ bảo lãnh;

� Dịch vụ chiết khấu, tái chiếu khấu, cầm cố 
giấy tờ có giá;

� Dịch vụ ngoại hối;

� Dịch vụ bao thanh toán;

� Dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh 
nghiệp, trái phiếu Chính phủ; mua bán trái 
phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ;

Từ năm 2010, bên cạnh Hội sở chính tại Hà 
Nội, Công ty có 02 Chi nhánh tại Thành phố 
Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài hoạt động tại địa bàn đặt trụ sở và 02 
Chi nhánh, Công ty đã tiếp cận, cung cấp 
dịch vụ tới các tỉnh trên toàn quốc. 

Tháng 9/2020, Công ty Tài chính Cổ phần 
Điện lực – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã 
hoàn tất chuyển trụ sở về địa điểm mới tại 
Lô H (ii) và I (i), Tầng 9 Toà nhà Sunwah Tow-
er, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

� Dịch vụ đại lý phát hành, tư vấn phát hành 
trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá 
cho các doanh nghiệp;

� Dịch vụ quản lý ủy thác và cho vay lại nguồn 
vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho các dự 
án ngành điện;

� Dịch vụ tư vấn về ngân hàng, tài chính, tiền 
tệ, đầu tư cho khách hàng; tư vấn quản lý tài 
sản; tư vấn đàm phán ký kết các hợp đồng vay 
vốn trong và ngoài nước cho các tổ chức và 
cá nhân;

� Dịch vụ cho thuê tài chính;

� Các dịch vụ khác theo Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh.
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Các cột mốc phát triển

2008 2009 2010 2012 2018 2020
• 29/5/2008:

Đại hội đồng cổ đông đầu tiên của 
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
 

• 01/9/2008:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 
chính thức khai trương và đi vào 
hoạt động với sứ mệnh và mục tiêu 
thu xếp vốn và quản lý nguồn vốn 
chuyên nghiệp cho Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam. Vốn điều lệ của Công 
ty đạt 2.500 tỷ đồng, một trong 
những công ty tài chính có quy mô 
lớn trong hệ thống các công ty tài 
chính tại Việt Nam.

• Tháng 4/2010: 

02 Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí 
Minh và thành phố Đà Nẵng chính 
thức hoạt động, đánh dấu sự có mặt 
của EVNFinance tại 02 vùng kinh tế 
trọng điểm của đất nước.
 

• Tháng 7/2010:  

Cột mốc đầu tiên đối với hoạt động 
dịch vụ Quản lý ủy thác Cho vay lại, 
kiểm soát chi - được Chính phủ giao 
là Cơ quan cho vay lại khoản vay ưu 
đãi cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2. 

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 
do Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (British 
Standard Institution), một tổ chức hàng 
đầu quốc tế đánh giá và cấp chứng nhận. 

• Ra mắt thương hiệu Easy Credit, cung 
cấp sản phẩm cho vay tiêu dùng.

• Chính thức đăng ký giao dịch trên sàn 
giao dịch UPCOM, tháng 8/2018.

•  Tăng vốn điều lệ lên
    2.649.812.650.000 đồng

Văn kiện ghi nhớ hợp tác triển khai cơ 
chế phát triển sạch (CDM) cho các dự án 
năng lượng tại Việt Nam với Đại sứ quán 
Đan Mạch, cột mốc đầu tiên cho quá 
trình triển khai hoạt động dịch vụ CDM.

NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công 
ty Truyền tải Điện Quốc gia, Ban Quản 
lý Dự án Thủy điện Sơn La, Công ty 
Nhiệt điện Uông Bí, Công ty Cổ phần 
Thủy điện Thác Mơ, Công ty TNHH 
MTV Điện lực Ninh Bình, Công ty Cổ 
phần Nhiệt điện Phả Lại, Công ty Cổ 
phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, 
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, 
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc…
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Định hướng
  Phát triển

�  Tìm kiếm cơ hội, nâng cao năng lực vốn chủ 
sở hữu. 

�  Phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính 
gắn liền với lợi thế cạnh tranh của Công ty, tập 
trung trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng 
lượng tái tạo; đặt trọng tâm đầu tư nền tảng 
công nghệ số.

�  Đảm bảo nền vốn ổn định nhằm thực hiện 
điều phối vốn một cách hiệu quả vào các lĩnh 
vực kinh doanh chủ chốt, đảm bảo thanh khoản.

�  Tái cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty 
phù hợp với chiến lược phát triển.

�  Thực hiện tốt trách nhiệm đối với môi 
trường, xã hội và cộng đồng.



ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

VĂN PHÒNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

BAN TỔNG
GIÁM ĐỐC

KHỐI TÍN DỤNG
TIÊU DÙNG

KHỐI 
CÔNG NGHỆ SỐ

PHÒNG TỔ CHỨC
NHÂN SỰ

VĂN PHÒNG

KHỐI TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO 
VÀ TÁI THẨM ĐỊNH

PHÒNG 
PHÁP CHẾ

CHI NHÁNH
TP.ĐÀ NẴNG

CHI NHÁNH
TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG
XỬ LÝ NỢ

PHÒNG QUẢN LÝ ỦY 
THÁC VÀ CHO VAY LẠI

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ 
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

PHÒNG HỖ TRỢ
VẬN HÀNH

KHỐI
NGUỒN VỐN

PHÒNG 
TÍN DỤNG

PHÒNG
ĐẦU TƯ

BAN
KIỂM SOÁT

KIỂM TOÁN
NỘI BỘ

Sơ đồ Tổ chức
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02.
BÁO CÁO 

QUẢN TRỊ CÔNG TY



Hoạt động của
Hội đồng Quản trị

Quá trình chỉ đạo định hướng các hoạt động kinh doanh 
của Công ty trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 89 
Nghị quyết, 51 Quyết định để kịp thời xử lý và điều hành 
các công việc của Công ty; thực hiện họp giao ban hàng 
tháng, họp Hội đồng Quản trị hàng quý để kịp thời xử lý, 
triển khai các công việc điều hành. Trong đó, Hội đồng 
Quản trị tập trung chỉ đạo với các nhiệm vụ cho Ban Điều 
hành, bao gồm:

Tập trung công tác kiện toàn nhân sự, đặc biệt là đối với 
nhân sự cấp cao; từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2021, 
Hội đồng Quản trị đã thực hiện kiện toàn nhân sự Ban 
Điều hành trong năm 2021; Hội đồng Quản trị đã phê 
duyệt đề án để tổ chức thành lập Khối Công nghệ số, 
Khối Tài chính Kế toán và Khối Nguồn vốn phù hợp với 
định hướng đưa Công ty trở thành một công ty tài chính 
công nghệ trên nền tảng ứng dụng công nghệ số.

Kiện toàn hoạt động tín dụng, đầu tư, đảm bảo chất lượng 
tài sản tín dụng, đầu tư duy trì ở mức tốt, tỷ lệ nợ xấu ở 
mức thấp so với trung bình ngành, trong đó tận dụng tối 
đa các lợi thế cạnh tranh của Công ty ở các lĩnh vực như 
cấp tín dụng trong hoạt động năng lượng, quan hệ với 
các định chế tài chính quốc tế để tài trợ vốn các dự án 
năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời; nghiên cứu 
và thúc đẩy các hoạt động đầu tư, đặc biệt là các hoạt 
động đầu tư góp vốn và mua cổ phần để đem lại giá trị gia 
tăng cao cho Công ty.

Trong năm 2020 đã cơ bản xử lý triệt để các tồn tại, các 
khoản nợ xấu, nợ phải thu, nợ khó thu hồi được tập trung 
xử lý triệt để. Chỉ tiêu nợ xấu và nợ tiềm ẩn nợ xấu ở 
mức đảm bảo tích cực. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 
31/12/2020 đạt mức 1,32%, là điều kiện vô cùng tích cực 
để thực hiện các công tác huy động vốn và mở rộng phát 
triển kinh doanh trong giai đoạn tới.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm việc 
chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và kỷ cương; chỉ 
đạo và triển khai kiện toàn tổng thể từ cơ cấu tổ chức cho 
đến văn hóa doanh nghiệp, một không gian mới, không 
khí mới được cảm nhận bởi từng CBNV cho tiềm năng 
tăng trưởng của Công ty trong tương lai rất gần. 

Cũng trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành công tác 
chi trả cổ tức năm 2017 với mức chi trả là 6% bằng hình 
thức chi trả bằng cổ phiếu. 
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Hoạt động của
các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Các hoạt động về chính sách quản lý rủi ro, quản lý tài sản 
nợ và có, chính sách nhân sự được các Ủy ban chuyên 
trách của Hội đồng Quản trị thực hiện theo dõi và chỉ 
đạo kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế theo 
từng thời kỳ.

Hoạt động của
Ủy ban Quản lý rủi ro

Ủy ban Quản lý rủi ro theo dõi sát các diễn biến về tình hình thị 
trường tài chính, lãi suất, ngành nghề kinh doanh để tham mưu 
cho Hội đồng Quản trị trong việc xây dựng chính sách rủi ro và 
khẩu vị rủi ro; tham mưu xây dựng, sửa đổi các quy định nội bộ. 
Đồng thời, tham mưu ý kiến đối với các khoản cấp tín dụng, các 
khoản đầu tư mà Hội đồng Quản trị cần ý kiến tham mưu đánh 
giá rủi ro.

Hoạt động của
Ủy ban Quản lý tài sản Nợ - Có*

Ủy ban Quản lý tài sản Nợ - Có (ALCO) thực hiện tham mưu, tư 
vấn cho Hội đồng Quản trị trong việc ra quyết định về cấu trúc 
Tài sản Có – Tài sản Nợ; tham mưu cho Ban Điều hành trong 
công tác quản lý bảng cân đối tài sản, phù hợp với chính sách 
quản lý rủi ro. Giám sát hoạt động tuân thủ hạn mức rủi ro và 
thanh khoản, hạn mức rủi ro lãi suất và đảm bảo tuân thủ các tỷ 
lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Công ty.

(*) Từ ngày 16/03/2021, UBQL Tài sản Nợ - Có thay đổi thành Hội 
đồng Quản lý Tài sản Nợ - Có.

Hoạt động của
Ủy ban Nhân sự

Ủy ban Nhân sự thực hiện tham mưu cho Hội đồng Quản trị về 
quy mô, cơ cấu nhân sự, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành 
viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành; tham 
mưu, đề xuất mức lương, thưởng, chế độ thu hút nhân sự cho 
các mảng nhân sự theo từng thời kỳ.
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Hoạt động của Ban Kiểm soát

Kiểm toán nội bộ

Năm 2020, Kiểm toán nội bộ đã thực hiện 20 cuộc kiểm 
toán (bao gồm 12 cuộc tại Hội sở và 8 cuộc tại Khối Tín 
dụng tiêu dùng) hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán 
năm và các cuộc kiểm toán đột xuất được giao.

Các cuộc kiểm toán thực hiện kiểm toán chuyên đề về 
các mặt hoạt động nghiệp vụ: Tín dụng, Đầu tư, Quản lý 
ủy thác & Cho vay lại, Nguồn vốn, Kế toán, hoạt động 
kiểm toán nội bộ đã đảm bảo hoạt động kiểm tra kiểm 
toán thực hiện toàn diện trên toàn bộ hệ thống của 
EVNFinance. 

Kiểm toán nội bộ đã rà soát, đánh giá độc lập, khách quan 
về tính thích hợp, đầy đủ hiệu lực của hệ thống kiểm soát 
nội bộ, chỉ ra các thay đổi cần thiết của hệ thống kiểm 
soát nội bộ để xử lý, khắc phục.

Giám sát tình hình hoạt động và tình 
hình tài chính, việc thực hiện tái cơ 
cấu gắn với xử lý nợ

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát Hội đồng Quản 
trị và Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu 
kinh doanh của EVNFinance được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua.

Công tác lập báo cáo giám sát định kỳ của Ban Kiểm soát 
về tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội 
đồng Quản trị đã giúp cho Hội đồng Quản trị nắm bắt 
được tiến độ triển khai công việc theo mục tiêu và kế 
hoạch đặt ra, nhằm có sự chỉ đạo kịp thời đối với các đơn 
vị và Ban Điều hành. Báo cáo của Ban Kiểm soát đã thực 
sự hỗ trợ cho việc quản trị điều hành của Hội đồng Quản 
trị.

Thực hiện quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Ban 
Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính giữa 

niên độ và báo cáo tài chính năm của EVNFinance nhằm 
đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo 
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định 
của pháp luật và nội bộ EVNFinance. 

Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng 
Quản trị theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn 
và người có liên quan tới Thành viên Hội đồng Quản trị, 
Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các thành 
viên khác theo quy định và thực hiện công bố thông tin 
mua/bán cổ phiếu EVF theo quy định trên thị trường 
chứng khoán. 

Thông qua kết quả giám sát, Ban Kiểm soát đã chỉ ra 
những tồn tại trong quá trình hoạt động, kịp thời đưa ra 
đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành 
các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/ hoàn thiện 
quy định nội bộ nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro đảm 
bảo theo quy định pháp luật nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của EVNFinance.

Trong năm, Ban Kiểm soát thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, đánh giá trao đổi công việc, nhận định, đánh giá các hoạt 
động của Công ty trong quý để thực hiện triển khai kiểm tra, kiểm soát, ban hành các báo cáo kiểm soát định kỳ. Thông qua 
các hoạt động kiểm soát, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành về các biện pháp 
tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của EVNFinance. Một số kết quả chính: 
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03.
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 2020



Những điểm nổi bật 
trong năm 2020

Tổng tài sản đạt

28.804,8 tỷ đồng
Nguồn vốn đạt

24.767 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế đạt

285,7 tỷ đồng
Tỷ lệ nợ xấu ở mức

1,32%
Tỷ lệ nợ xấu, nợ tiềm ẩn nợ xấu ở mức 

2,71%
Hệ số CAR đạt

11,04%

Top 5 sự kiện
Nổi bật năm 2020

01.
Đẩy mạnh tái cơ cấu công ty: 

Trong năm 2020, EVNFinance đã đẩy mạnh tái cơ cấu công 
ty như: tái cấu trúc phương thức quản lý Khối CFD, thành lập 
Khối Công nghệ số (bao gồm các ban chức năng)… Việc tái 
cơ cấu nằm trong định hướng, chủ trương của Ban Lãnh đạo 
Công ty nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và năng suất làm việc, 
phối hợp công việc của các phòng, ban, đơn vị.

02.
Đạt thỏa thuận hợp tác và tiếp nhận 
nguồn vốn ngoại từ các tổ chức uy tín 
nước ngoài: 

Đầu năm 2020, EVNFinance đạt được thỏa thuận gói tài trợ 
tín dụng trị giá 10 triệu USD từ Quỹ GCPF và tiếp nhận 2 đợt 
tài trợ theo đúng quy trình đánh giá của GCPF. Đến tháng 
12/2020, EVNFinance tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và 
đánh giá của rA và đạt được thỏa thuận tài trợ trị giá 3,4 triệu 
USD từ tổ chức này.

05.
Ra mắt sản phẩm Easy Solar và ký kết 
hợp tác với các đơn vị ngành điện:

Tháng 10/2020, EVNFinance ra mắt sản phẩm Easy Solar- 
giải pháp tài chính cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt điện 
mặt trời mái nhà. Việc ra mắt sản phẩm đồng thời đánh dầu 
bước tiến mới trong việc hợp tác giữa EVNFinance với Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty thành viên trực 
thuộc Tập đoàn. Theo đó, EVNFinance đã ký kết thỏa thuận 
hợp tác với Công đoàn EVN và các Tổng Công ty bao gồm 
EVNSPC, EVNHCMC, mang lại giá trị tích cực cho CBCNV 
ngành điện.

03.
Tăng vốn điều lệ lên 2.649 tỷ đồng: 

Năm 2020 đánh dấu một bước phát triển quan trọng của 
EVNFinance khi tăng vốn điều lệ của Công ty từ 2.500 tỷ đồng 
lên 2.649 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ giúp EVNFinance 
khẳng định uy tín và củng cố năng lực tài chính trên thị trường.  

04.
Di chuyển và khai trương văn phòng mới 
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: 

Sau 10 năm hoạt động tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và đạt 
được những hiệu quả nhất định, tháng 9/2020, EVNFinance 
chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã di chuyển và khai trương văn 
phòng mới nhằm phục vụ tốt hơn cho các khách hàng thuộc 
khu vực phía Nam. Việc thay đổi địa điểm văn phòng không 
chỉ nằm trong định hướng đẩy mạnh phát triển mảng năng 
lượng khu vực phía Nam của Công ty mà còn thể hiện sự thay 
đổi của Chi nhánh trong tư duy và chiến lược kinh doanh.
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Hoạt động Kinh doanh

1. Dịch vụ Khách hàng doanh nghiệp

Huy động vốn

Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 31/12/2020 là 24.767 tỷ đồng, 
tăng 35% so với năm 2019, đảm bảo thanh khoản và an toàn hoạt 
động, tuân thủ nghiêm ngặt các tỷ lệ, chỉ số theo quy định của Ngân 
hàng Nhà nước. 

Năm 2020, nền kinh tế chung bị ảnh hưởng tương đối mạnh mẽ do 
tác động của dịch bệnh Covid-19. 6 tháng đầu năm 2020, Công ty 
đã nỗ lực cân đối nguồn vốn thị trường 1 và thị trường 2 đảm bảo 
hoạt động kinh doanh. Trong 6 tháng cuối năm, Công ty đã tiếp cận, 
mở rộng danh mục khách hàng, phát triển quan hệ giao dịch với các 
Tập đoàn/ Công ty lớn, có tiềm lực kinh tế mạnh, tạo dựng tập khách 
hàng ổn định. Ngoài các đối tác trong nước, EVNFinance đã tiếp cận, 
làm việc với các Quỹ nước ngoài. Trong Quý II/2020, sau nhiều vòng 
thẩm định khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế, Công ty đã huy động vốn 
thành công từ Quỹ Hợp tác khí hậu toàn cầu (GCPF), Quý IV/2020, 
Công ty tiếp tục huy động vốn thành công từ Quỹ rA. Việc huy động 
vốn thành công từ các Quỹ nước ngoài đã khẳng định mức tín nhiệm 
của Công ty đối với các Quỹ nước ngoài, là khởi đầu để Công ty mở 
rộng hoạt động với các đối tác trên toàn thế giới.

Tín dụng doanh nghiệp

Tại 31/12/2020, Tổng dư nợ cho vay đạt 12.029 tỷ đồng. Năm 2020, 
Công ty tiếp tục đa dạng hóa lĩnh vực cho vay, đặc biệt dư nợ cho vay 
với mục đích đầu tư các dự án năng lượng, năng lượng tái tạo tăng 
gấp 5 lần so với cuối năm 2019. Công ty thực hiện thúc đẩy phát triển 
các kênh sản phẩm có tiềm năng trên cơ sở hợp tác với nhiều đối tác 
lớn; ưu tiên triển khai các sản phẩm mới, mức độ kiểm soát rủi ro tốt 
hơn, triển khai các kênh ứng dụng kết nối nhằm tăng tính cạnh tranh 
và cung cấp sản phẩm dịch vụ nhanh chóng tới khách hàng… 

Cùng với việc tăng trưởng tài sản, những nỗ lực xử lý nợ xấu tồn đọng 
trong năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu của Công ty về 1,32%, giảm 0,66% 
so với năm 2019, đảm bảo <2% theo quy định của Ngân hàng Nhà 
nước. Bên cạnh đó, EVNFinance tiếp tục triển khai hoạt động nhận 
ủy thác quản lý các khoản vay của Chính phủ đối với các dự án ngành 
điện, đóng góp vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy các dự án đầu tư, 
xây dựng, phát triển hệ thống điện quốc gia. 

2. Đầu tư tài chính

Danh mục đầu tư của Công ty được đa dạng hóa, triển khai 
linh hoạt phù hợp với từng thời kỳ từ trái phiếu Chính phủ, 
trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh đến giấy tờ có giá của các tổ 
chức tín dụng khác, trái phiếu doanh nghiệp, góp vốn mua cổ 
phần… Việc tích cực tham gia đầu tư trái phiếu Chính phủ và 
trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh một mặt đã đóng góp vào sự 
phát triển chung của đất nước, mặt khác đảm bảo khả năng 
thanh khoản và mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Hoạt động đầu tư tài chính luôn tuân thủ chặt chẽ các quy 
định, quy trình nghiệp vụ của Công ty và quy định của các Cơ 
quan Quản lý Nhà nước. Tổng số dư đầu tư tại 31/12/2020 
đạt 7.237 tỷ đồng. 

4. Kinh doanh tiền tệ trên thị trường liên 
ngân hàng

Hoạt động kinh doanh tiền tệ trên thị trường liên ngân hàng 
đạt những kết quả cụ thể:
•  Duy trì, đảm bảo thanh khoản tuyệt đối trong mọi thời điểm.
• EVNFinance có quan hệ giao dịch tốt, chặt chẽ, thường 
xuyên với hầu hết các tổ chức tín dụng trong nước tại thị 
trường Việt Nam cũng như một số Chi nhánh Ngân hàng 
nước ngoài. EVNFinance đã chủ động cân đối nguồn vốn 
thông qua việc dự báo dòng tiền đầu ra và dòng tiền đầu vào, 
từ đó triển khai thực hiện linh hoạt hoạt động kinh doanh vốn 
trên thị trường liên ngân hàng, xây dựng các mối quan hệ bền 
vững, tốt đẹp với nhiều tổ chức tín dụng trong nước, các Chi 
nhánh của Ngân hàng nước ngoài, thực hiện đánh giá và trao 
đổi hạn mức với các định chế tài chính, tạo sự chủ động về 
nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

5. Hoạt động quản trị rủi ro

Công tác quản trị rủi ro của EVNFinance trong các năm qua 
luôn tập trung quản trị vào các nhóm rủi ro chính gồm: rủi 
ro tín dụng, rủi ro đầu tư, rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động, rủi 
ro thanh khoản và rủi ro thị trường. Thông qua các quy định 
cụ thể của Ngân hàng Nhà nước đối với các nhóm rủi ro nêu 
trên và xuất phát từ thực tiễn quản trị rủi ro, EVNFinance 
đã xây dựng các quy chế, quy định phù hợp để kiểm soát 
các rủi ro có thể xảy ra cũng như đưa các kịch bản phù hợp 
nhằm giảm thiểu các rủi ro này. Hiện nay, việc áp dụng các 
văn bản quy định nội bộ, bao gồm Quy chế Quản lý rủi ro 
hoạt động, Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn, Quy chế 
về xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng là tổ chức tín 
dụng, doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, Quy chế quản lý 
rủi ro tín dụng, Quy chế quản lý rủi ro hoạt động đầu tư… đã 
góp phần ổn định hoạt động của EVNFinance và phát huy vai 
trò kiểm soát, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của 
EVNFinance.

Năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, Công 
ty đã thành lập Ban chỉ đạo Phương án ứng phó dịch bệnh 
Covid-19 và tăng cường kiểm soát các rủi ro tín dụng, rủi ro 
thanh khoản, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường, duy trì hoạt 
động an toàn, ổn định của Công ty. Trong thời gian tới, Công 
ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro thông qua hoạt 
động của Hội đồng Quản lý tài sản nợ có, đẩy mạnh các phân 
lớp quản trị rủi ro, đồng thời tăng cường nguồn nhân lực về 
quản trị rủi ro.

3. Dịch vụ kiểm soát chi và quản lý ủy 
thác & cho vay lại 

Đến 31/12/2020, EVNFinance đang quản lý giải ngân, thực 
hiện cho vay lại các dự án với tổng giá trị cam kết tài trợ hơn 
5 tỷ USD (quy đổi). Các hoạt động kiểm soát chi, giải ngân 
nhận nợ, các nghiệp vụ quản lý sau cho vay được triển khai 
đúng tiến độ yêu cầu. Tính đến cuối năm 2020, lũy kế giải 
ngân các chương trình, dự án được giao đạt 90,5% tổng giá 
trị cam kết tài trợ. Công tác thu, trả nợ được thực hiện theo 
đúng quy định tại các văn kiện tín dụng, không phát sinh nợ 
xấu, nợ quá hạn.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ triển khai các dự án đã được 
giao, EVNFinance đã chú trọng đầu tư nhân lực, nâng cao 
năng lực cho các đơn vị nghiệp vụ để cung cấp dịch vụ tốt 
nhất đến khách hàng.
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Tình hình tài chính

1. Tổng tài sản

Tổng tài sản tại 31/12/2020 đạt 28.804,8 tỷ đồng tăng 
30% so với 31/12/2019. Song song với việc tăng trưởng 
về quy mô, EVNFinance vẫn luôn duy trì một bảng tổng 
kết tài sản vững mạnh với khả năng thanh khoản tốt tại 
toàn bộ thời điểm. 

3. Chất lượng tài sản

Chất lượng tài sản của EVNFinance luôn được đảm bảo 
và cải thiện qua từng thời kỳ. EVNFinance bám sát, thực 
hiện theo đề án cơ cấu lại Công ty gắn với xử lý nợ xấu giai 
đoạn 2016-2020 đã được Ngân hàng Nhà nước thông 
qua, thực hiện các biện pháp xử lý, thu hồi các khoản nợ 
xấu, nợ quá hạn. Tỷ lệ nợ xấu của EVNFinance duy trì dưới 
2% đúng theo quy định của NHNN. Đối với các khoản tín 
dụng mới, để kiểm soát rủi ro tín dụng xảy ra, EVNFinance 
đã xây dựng, áp dụng hệ thống các văn bản quy định nội 
bộ gồm quy chế, quy định, quy trình nhằm xây dựng hành 
lang kiểm soát, giám sát tính tuân thủ của khoản cấp tín 
dụng đã được phê duyệt. Từ đó, EVNFinance xác định 
chính xác mức độ rủi ro tín dụng để có biện pháp quản lý, 
phòng ngừa kịp thời và biện pháp xử lý thích hợp nhằm 
giảm thiểu rủi ro tín dụng có thể xảy ra. 

2. An toàn vốn

Đối với mảng an toàn vốn, EVNFinance kiểm soát tỷ lệ 
an toàn vốn thông qua nhiều biện pháp, chủ động theo 
dõi quản lý danh mục cho vay từ nhiều mặt như kỳ hạn, 
ngành nghề cho vay với mục tiêu cải thiện hệ số tài sản 
có rủi ro, hệ số an toàn vốn tiếp tục vượt yêu cầu tối thiểu 
9% của NHNN theo quy định tại Thông tư số 36/2014/
TT-NHNN và các văn bản sửa đổi bổ sung. Tỷ lệ an toàn 
vốn tối thiểu tại 31/12/2020 là 11,04%.

Tổ chức và vận hành

1. Nhân sự và văn hoá doanh nghiệp

Năm 2020, Công ty có 531 cán bộ nhân viên (CBNV). Công ty 
luôn tạo điều kiện làm việc để người lao động yên tâm công 
tác. 100% CBNV đều được đảm bảo việc làm, bố trí sắp xếp 
công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của 
CBNV và yêu cầu công tác kinh doanh của Công ty. Lãnh đạo 
Công ty luôn tạo đủ điều kiện cần thiết để CBNV hoàn thành 
công việc được giao.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Với mục tiêu xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự có trình 
độ chuyên môn, kỹ năng tốt, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh 
doanh, EVNFinance đã thường xuyên thực hiện các chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho 
CBNV.  Các hoạt động tọa đàm, hội thảo, trao đổi nội bộ 
được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội chia sẻ kiến thức, 
kinh nghiệm của cán bộ nhân viên trong nội bộ Công ty. Các 
khóa học đào tạo, tọa đàm nội bộ của Công ty tập trung mục 
tiêu trang bị kỹ năng, kiến thức cần thiết, sát với nhu cầu công 
việc của cán bộ nhân viên.

Chính sách nhân sự và chế độ phúc lợi

Với mục tiêu con người là cốt lõi của doanh nghiệp, Lãnh đạo 
Công ty luôn quan tâm đến các chế độ chính sách cho người 
lao động nhằm đảm bảo việc làm và đời sống của người lao 
động được ổn định. Công tác nghiên cứu, tham gia hoàn thiện 
các cơ chế, chính sách được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, 
đảm bảo việc công khai các nội dung thông tin cho người lao 
động như: Điều lệ Công ty, các chế độ chính sách của Nhà 
nước liên quan đến người lao động, các quy chế quy định 
của Công ty liên quan đến người lao động, việc trích lập và sử 
dụng các quỹ liên quan người lao động, báo cáo tài chính, kế 
hoạch kinh doanh của Công ty… 

Trên cơ sở Thỏa ước lao động tập thể được ký kết, Ban chấp 
hành Công đoàn đã cử cán bộ thuộc Ủy ban kiểm tra công 
đoàn chuyên theo dõi tình hình thực hiện chế độ đối với 
người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Thỏa 
ước đã được duy trì thường xuyên liên tục, kết quả kiểm tra 
cho thấy người sử dụng lao động đã nghiêm túc thực hiện 
các quyền của người lao động, chế độ người lao động được 
hưởng đã được thực hiện đầy đủ.

Định kỳ hàng năm, EVNFinance tổ chức khám sức khỏe cho 
toàn bộ người lao động góp phần xây dựng đội ngũ CBNV 
khỏe về thể chất, đảm đương và hoàn thành tốt mọi công 
việc.

Công ty luôn kịp thời thăm hỏi động viên cán bộ đoàn viên 
lúc ốm đau, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách dành cho 
người lao động do Nhà nước ban hành như tham gia đóng bảo 
hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ… Ngoài ra, Công ty quan tâm 
chăm sóc, nâng cao sức khoẻ người lao động với các gói dịch 
vụ bảo hiểm đặc biệt cho CBNV, duy trì chế độ thăm hỏi đối 
với người lao động và con em, gia đình của người lao động ốm 
đau, các dịp hiếu, hỉ, ngày lễ lao động.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Cùng với việc đẩy mạnh hiệu quả công tác điều hành, quản 
lý, các chính sách, chế độ đãi ngộ CBNV, trong năm 2020, 
EVNFinance đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, phát động 
các chương trình nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, rèn 
luyện đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc, góp phần đảm 
bảo sự phát triển ổn định an toàn và bền vững của Công ty.
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2. Đẩy mạnh phát triển công nghệ số

Với sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0, các sản phẩm 
dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ đang dần thay thế 
các sản phẩm, dịch vụ truyền thống. Nhằm bắt kịp xu hướng 
phát triển của thị trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
khách hàng, cũng như nâng cao chất lượng trải nghiệm của 
khách hàng, EVNFinance đã xây dựng và triển khai thực hiện 
Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2020-2021. Theo đó, 
EVNFinance triển khai nâng cấp tổng thể các hệ thống lõi 
(Core), thực hiện chuyển đổi số tập trung bằng việc cải tiến 
quy trình, những hệ thống hiện có xoay quanh 4 vấn đề: phân 
tích xử lý dữ liệu lớn (Big Data), ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 
công nghệ mobile và mở rộng dịch vụ kinh doanh nền tảng 
(Platform).

Đến năm 2020, EVNFinance đã kết nối, hợp tác với nhiều 
đối tác là tổ chức trung gian thanh toán, công nghệ tài chính 
(Fintech) để cùng khai thác thị trường, phát triển mô hình kinh 
doanh nền tảng, hướng tới ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 
số cung cấp các sản phẩm dịch vụ thân thiện, chi phí thấp, 
tiện lợi an toàn cho khách hàng. Kế hoạch chuyển đổi số của 
EVNFinance không chỉ dừng lại ở các ứng dụng lõi phục vụ 
các nghiệp vụ tài chính, mà còn ứng dụng sâu rộng vào các 
mặt kinh doanh, quản lý, quản trị nội bộ và đến tất cả cán bộ 
nhân viên của Công ty. 

Công ty kỳ vọng việc phát triển các sản phẩm gắn với công 
nghệ số mới sẽ mang tới kết quả, sẽ là những cấu phần quan 
trọng trong quá trình phát triển của Công ty trong những năm 
tiếp theo theo đúng định hướng, lộ trình đã đề ra, trở thành 
một định chế tài chính tổng hợp vững mạnh, tiên phong trong 
việc ứng dụng công nghệ số.

Đơn vị: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU 2020 2019

Vốn điều lệ 2.649,8 2.500

Tổng tài sản 28.804,8 22.123

Doanh thu 1.747,7 1.703,7

Lợi nhuận trước thuế 285,7 285,4

Lợi nhuận sau thuế 228,4 229,4

Tỷ lệ nợ xấu 1,32% 1,98%

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 11,04% 12,2%

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
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Đồng hành cùng Giờ Trái đất 

EVNFinance đã đồng hành cùng Chương trình Giờ 
Trái đất do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp 
cùng Bộ Công Thương tổ chức hàng năm từ năm 
phát động đầu tiên với mong muốn góp phần nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, 
ứng phó biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng 
hướng tới nền kinh tế các-bon thấp trong khu vực. 

Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội hàng năm 
đã góp phần giúp hệ thống điện quốc gia tiết kiệm 
được hàng trăm nghìn kilowatt giờ điện trong một giờ 
diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. Chiến dịch Giờ Trái đất có 
ý nghĩa to lớn góp phần thay đổi nhận thức của cộng 
đồng, tiết kiệm năng lượng, giữ gìn nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của đất nước.

Ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Công ty đã triển khai và tham gia nhiều 
chương trình hoạt động có ý nghĩa tốt đẹp với cộng đồng và xã hội.

Chương trình Hiến máu cứu người 

Song song với các chương trình từ thiện, hàng năm, 
cán bộ nhân viên Công ty nhiệt tình hưởng ứng tham 
gia Chương trình Tuần lễ hồng “Vạn trái tim, một tấm 
lòng” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động hoặc 
các chương trình phát động hiến máu tại Viện Huyết 
học truyền máu Trung ương… nhằm chia sẻ giọt máu 
nghĩa tình, góp phần đem lại sự sống cho người bệnh.

Hoạt động cộng đồng – xã hội
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Các chương trình từ thiện hướng tới 
tăng cường an sinh xã hội 

Theo truyền thống của Công ty, hàng năm, EVNFinance 
triển khai nhiều chương trình từ thiện trong các lĩnh vực 
như giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, đền ơn 
đáp nghĩa… Các chương trình có thể do Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên Công ty tổ chức hoặc phối kết hợp tham 
gia chương trình do đơn vị khác tổ chức như kết hợp 
với Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 
các chuyến công tác tình nguyện tại các tỉnh vùng cao, 
vùng xa với những phần quà từ thiện đến với đồng bào; 
chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung... Tháng 10 
và 11/2020 vừa qua đồng bào miền Trung đã phải gánh 
chịu liên tiếp những trận bão lớn kèm theo lũ quét, sạt lở, 
Đoàn Thanh niên EVNFinance đã thực hiện chương trình 
từ thiện hướng tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng 
bởi lũ lụt tại Quảng Trị và Hà Tĩnh kêu gọi toàn thể cán 
bộ nhân viên chung tay góp sức chia sẻ thiệt hại với đồng 
bào miền Trung. Các chương trình từ thiện của Công ty 
có ý nghĩa lớn trong việc hình thành nếp sống tương thân 
tương ái cho CBNV trẻ của Công ty, đồng thời góp phần 
chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội trên tinh thần “Lá 
lành đùm lá rách”.

Cũng trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã chung tay hỗ trợ 
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương II – Cơ sở Đông Anh số 
tiền là 100 triệu đồng cùng với nhiều nhu yếu phẩm cần 
thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh.
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04.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 

ĐÃ KIỂM TOÁN



Ban Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với báo cáo 
tài chinh của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày 
lập báo cáo này bao gồm:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hoàng Văn Ninh Chủ tịch

Ông Bùi Xuân Dũng
Phó Chủ tịch
(Miễn nhiệm từ ngày 10 tháng 6 năm 2020)

Bà Cao Thị Thu Hà Thành viên

Ông Nguyễn Hoàng Hải Thành viên

Ông Lê Mạnh Linh
Thành viên
(Bổ nhiệm từ ngày 10 tháng 6 năm 2020)

Ông Hoàng Mạnh Hải
Thành viên
(Miễn nhiệm từ ngày 10 tháng 6 năm 2020)

Bà Nguyễn Thúy Trang Thành viên độc lập

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Hoàng Hải
Tổng Giám đốc
(Bổ nhiệm từ ngày 06 tháng 1 năm 2020)

Ông Lê Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc

Ông Đào Lê Huy
Phó Tổng Giám đốc 
(Bổ nhiệm từ ngày 15 tháng 4 năm 2020)

Ông Hoàng Thế Hưng
Phó Tổng Giám đốc 
(Bổ nhiệm từ ngày 15 tháng 6 năm 2020)

Ông Lý Mạnh Hà
Phó Tổng Giám đốc
(Miễn nhiệm từ ngày 15 tháng 1 năm 2020)

Ông Hoàng Mạnh Hải
Phó Tổng Giám đốc
(Miễn nhiệm từ ngày 01 tháng 10 năm 2020)

Ông Mai Danh Hiền
Giám đốc Tài chính 
(Bổ nhiệm từ ngày 15 tháng 6 năm 2020)

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách 
trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công 
ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế 
toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 
quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập báo cáo tài chính 
này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

• Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách 
nhất quán;
• Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
• Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những 
áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính 
hay không;
• Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho 
rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
• Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích 
lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi 
chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công 
ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực 
kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy 
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám 
đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện 
các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm 
khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong 
việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc.

Nguyễn Hoàng Hải
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021
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Kính gửi: Các Cổ đông
  Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
  Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Số: 0701/VN1A-HN-BC

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt là “Công 
ty”), được lập ngày 15 tháng 3 năm 2021, từ trang 05 đến trang 56, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 
tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 
thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn 
mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác 
định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc 
nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi 
đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ 
chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự 
đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và 
thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, 
bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện 
đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của  Công ty liên quan đến việc lập và trình 
bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy 
nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán 
cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính 
kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm 
cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình 
hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp 
dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo 
cáo tài chính.

Trần Huy Công
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 
0891-2018-001-1

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
Ngày 15 tháng 3 năm 2021
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam
 

Mai Thị Thúy Loan
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 
3837-2021-001-1
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Bảng cân đối kế toán
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT CHỈ TIÊU THUYẾT MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM

A. TÀI SẢN

I. Tiền mặt 5 1.977 3.872

II. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 6 100.855  5.398 

III. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác 7 8.255.119 3.209.032

1 Tiền gửi tại các TCTD khác 5.457.019 1.471.594

2 Cho vay các TCTD khác 2.798.100 1.737.438

IV. Cho vay khách hàng 11.883.573 9.719.246

1 Cho vay khách hàng 8 12.029.785 9.874.143

2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 9 (146.212) (154.897)

V. Chứng khoán đầu tư 10 6.456.403 6.982.557

1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 6.378.484 6.861.279

2
Chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 
hạn

230.788 315.252

3 Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư (152.869) (193.974)

VI. Góp vốn, đầu tư dài hạn 11 446.784 479.443

1 Đầu tư dài hạn khác 447.573 480.022

2 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (789) (579)

VII. Tài sản cố định 77.900 91.410

1 Tài sản cố định hữu hình 12 35.021 43.104

a. Nguyên giá TSCĐ 99.097 99.671

b. Hao mòn TSCĐ (64.076) (56.567)

2 Tài sản cố định vô hình 13 42.879 48.306

a. Nguyên giá TSCĐ 72.377 71.453

b. Hao mòn TSCĐ (29.498) (23.147)

VIII. Tài sản có khác 14 1.582.282 1.632.854

1 Các khoản phải thu 1.065.806 1.117.376

2 Các khoản lãi, phí phải thu 658.740 826.096

3 Tài sản Có khác 52.890 60.689

4
Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản 
Có nội bảng khác

(195.154) (371.307)

TỔNG TÀI SẢN CÓ 28.804.893 22.123.812

B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Tiền gửi và vay các TCTD khác 15  12.965.360  9.277.288 

1 Tiền gửi của các TCTD khác  4.648.860  3.225.000 

2 Vay các TCTD khác  8.316.500  6.052.288 

II. Tiền gửi của khách hàng 16  6.773.022  4.642.451 

III.
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD 
chịu rủi ro

17  4.528.715  4.358.543 

IV. Phát hành giấy tờ có giá 18  500.000  10.000 

V. Các khoản nợ khác 19  371.911  384.979 

1 Các khoản lãi, phí phải trả  226.078  250.132 

2 Các khoản phải trả và công nợ khác  145.833  134.847 

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ  25.139.008  18.673.261 

VI. Vốn chủ sở hữu 20  3.665.885  3.450.551 

1 Vốn của TCTD  2.652.141  2.502.328 

a. Vốn điều lệ  2.649.813  2.500.000 

b. Vốn đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định  2.328  2.328 

2 Quỹ của TCTD  370.987  336.569 

3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  642.757  611.654 

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU  28.804.893  22.123.812 

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT CHỈ TIÊU THUYẾT MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM
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Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT CHỈ TIÊU THUYẾT MINH NĂM NAY NĂM TRƯỚC

1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 21  1.473.666  1.361.597 

2 Chi phí lãi và các chi phí tương tự 22  (760.455)  (808.491)

I. Thu nhập lãi thuần  713.211  553.106 

3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ  146.060  186.601 

4 Chi phí hoạt động dịch vụ  (69.492)  (128.596)

II. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 23  76.568  58.005 

III. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 24  2.672  4.336 

IV. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 25  17.434  51.410 

5 Thu nhập từ hoạt động khác  93.350  74.561 

6 Chi phí hoạt động khác  (1.253)  (519)

V. Lãi thuần từ hoạt động khác 26  92.097  74.042 

VI. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 27  4.620  7.180 

VII. Chi phí hoạt động 28  (303.212)  (361.262)

VIII.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi 
phí dự phòng rủi ro tín dụng

 603.390  386.817 

IX. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 29  (317.670)  (101.351)

X. Tổng lợi nhuận trước thuế  285.720  285.466 

7 Chi phí thuế TNDN hiện hành 30  (57.311)  (56.014)

XI. Chi phí thuế TNDN 30  (57.311)  (56.014)

XII. Lợi nhuận sau thuế  228.409  229.452 

XIII. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 20  813  817 

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT CHỈ TIÊU THUYẾT MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM

1 Cam kết giao dịch hối đoái 35  -    5.219 

Cam kết mua ngoại tệ 35  -    2.598 

Cam kết bán ngoại tệ 35  -    2.621 

2 Bảo lãnh khác 35  26.751  26.053 

Người lập biểu Người phê duyệt Người phê duyệt

Nguyễn Thị Quỳnh Mai Danh Hiền Nguyễn Hoàng Hải

Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

Người lập biểu Người phê duyệt Người phê duyệt

Nguyễn Thị Quỳnh Mai Danh Hiền Nguyễn Hoàng Hải

Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 3 năm 2021
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Người lập biểu Người phê duyệt Người phê duyệt

Nguyễn Thị Quỳnh Mai Danh Hiền Nguyễn Hoàng Hải

Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT CHỈ TIÊU NĂM NAY NĂM TRƯỚC

LƯU CHUYỂN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được  1.636.089  1.143.340 

2 Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả  (784.509)  (773.466)

3 Thu nhập từ các hoạt động dịch vụ nhận được  81.501  61.602 

4
Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh 
(ngoại tệ, chứng khoán)

 16.261  15.845 

5 Thu nhập/ (Chi phí) khác  5.219  (426)

6 Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro  86.217  74.467 

7 Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ  (271.502)  (298.422)

8 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong năm  (54.288)  (45.012)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những 
thay đổi về tài sản và vốn lưu động

 714.988  177.928 

Những thay đổi về tài sản hoạt động  (1.147.623)  (769.574)

9 Giảm các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD khác  918.365  419.914 

10 Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán  567.259  131.875 

11 Tăng các khoản cho vay khách hàng  (2.155.642)  (1.024.522)

12 (Giảm) nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản  (539.843)  (159.002)

13 Giảm/ (Tăng) khác về tài sản hoạt động  62.238  (137.839)

Những thay đổi về công nợ hoạt động  6.459.812  1.792.405 

14 Tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD  3.688.072  2.386.908 

15 Tăng tiền gửi của khách hàng  2.130.571  1.318.123 

16
Tăng phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành 
được tính vào hoạt động tài chính)

 490.000  10.000 

17
Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi 
ro

 170.172  (1.928.333)

18 (Giảm)/Tăng khác về công nợ hoạt động  (8.177)  12.889 

19 Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng  (10.826)  (7.182)

I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh  6.027.177  1.200.759 

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1 Mua sắm tài sản cố định  (5.557)  (26.344)

2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định  660 -

3 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác  (42.121)  (369.070)

4 Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác  74.955 -

5
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp 
vốn dài hạn

 4.235  7.180 

II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư  32.172  (388.234)

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1 Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia  (1.335)  (2.478)

III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính  (1.335)  (2.478)

IV. Lưu chuyển tiền thuần trong năm  6.058.014  810.047 

V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm  2.092.036  1.281.989 

VI.
"Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 
(Xem Thuyết minh số 31)"

 8.150.050  2.092.036 

Đơn vị: Triệu VNĐ

STT CHỈ TIÊU NĂM NAY NĂM TRƯỚC
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05.
KẾ HOẠCH KINH DOANH 

NĂM 2021



ĐỊNH HƯỚNG
MỤC TIÊU

01.
Tăng trưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh trên tất cả các 
kênh hoạt động kinh doanh. Tăng trưởng lợi nhuận 12%.

02.
Tăng nhận diện quốc tế thông qua tiếp cận và giao dịch 
thành công với các tổ chức tài chính quốc tế.

04.
Xây dựng kế hoạch, từng bước thực 
hiện để đưa cổ phiếu EVF niêm yết 
trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. 
Hồ Chí Minh.

03.
Tái cấu trúc mạnh mẽ bộ 
máy tổ chức.

05.
Kiểm soát chặc chẽ, tuân thủ tuyệt đối các chỉ 
số an toàn theo yêu cầu của các cơ quan quản 
lý nhà nước – Cân đối với mục tiêu an toàn, 
hiệu quả của Công ty để có những điều hành 
linh hoạt, phân bổ hoạt động phù hợp giữa 
các lĩnh vực kinh doanh, giữa các đơn vị kinh 
doanh. Đối với tỷ lệ nợ xấu, đặt mục tiêu tỷ lệ 
nợ xấu nội bảng <2%, thấp hơn mức quy định 
của Ngân hàng Nhà nước (3%).

Năm 2021, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức trong môi 
trường kinh tế thế giới chưa ổn định, khi sự tái bùng phát của dịch Covid-19 
tại nhiều nước đi kèm với các biện pháp phong tỏa, ảnh hưởng đến kỳ vọng 
kết nối giao thương… Mặc dù vậy, với sự ổn định vĩ mô, kỳ vọng tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam đã được dự báo ở mức 6 - 7 %. Cùng với những kết 
quả đạt được trong năm 2020 đã nêu, EVNFinance xác định các mục tiêu 
cho năm 2021 như sau:

Báo cáo thường niên 2020 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

72 73
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