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Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

           - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

Theo kết quả HĐKD năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 

(EVF) tăng 102.162 triệu VND so với năm 2020 tương đương tăng 45%. Công ty giải trình 

biến động HĐKD năm 2021 như sau: 

Đơn vị: triệu VND 

STT CHỈ TIÊU Năm 2021 Năm 2020 Chênh lệch

Tỷ lệ phần 

trăm 

tăng/(giảm)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6)=(5)/(4)

1 Thu nhập lãi thuần 786.127      713.211    72.916         10                 

2 Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 38.690        76.568      (37.878)        (49)                

3 (Lỗ)/Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (1.774)        2.672        (4.446)          (166)              

4 Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 93.026        17.434      75.592         434               

5 Lãi thuần từ hoạt động khác 242.098      92.097      150.001       163               

6 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 9.868          4.620        5.248           114               

7 Chi phí hoạt động 248.631      303.212    (54.581)        (18)                

8 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 507.786      317.670    190.116       60                 

9 Tổng lợi nhuận trước thuế 411.618      285.720    125.898       44                 

10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 81.047        57.311      23.736         41                 

11 Lợi nhuận sau thuế 330.571      228.409    102.162       45                  

Giải trình: 

1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 297.866 triệu VND do năm 2021 Công 

ty tăng trưởng hoạt động tín dụng đã làm cho thu nhập lãi tăng và Thu nhập lãi thuần tăng 

72.916 triệu VND. 

2. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 37.878 triệu VND do Thu nhập từ hoạt động dịch 

vụ giảm 7.917 triệu VND và Chi phí hoạt động dịch vụ tăng 29.961triệu VND.  

3. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 75.529 triệu VND. 

4. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 150.001 triệu VND do đẩy mạnh thu hồi nợ và các thu 

nhập khác. 

5. Chi phí hoạt động giảm 54.581 triệu VND do kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động. 

6. Chi phí dự phòng tín dụng tăng 190.116 triệu VND. Việc trích lập dự phòng được thực 

hiện trên cơ sở dư nợ tín dụng và phân loại nợ khách hàng theo quy định của Ngân hàng 

Nhà nước.  



Do các nguyên nhân trên, Tổng lợi nhuận trước thuế tăng 125.898 triệu VND, Chi phí thuế 

TNDN hiện hành tăng 23.736 triệu VND, Lợi nhuận sau thuế tăng 102.162 triệu VND 

(tương đương 45%). 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT; 

- Lưu Ban TCKH (bản mềm). 
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Nguyễn Hoàng Hải 
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