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V/v Kết quả kinh doanh Quý 

II, 6 tháng đầu năm 2020

Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng 
dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Khoản 1 Điều 11 Quy chế 
Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành theo Quyết định số 
606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016, liên quan đến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, 
Quý II năm 2020 có sự chênh lệch so với cùng kỳ năm trước, Công ty Tài chính Cổ phần 
Điện lực (EVN Finance) kính giải trình nguyên nhân như sau:

Trong 6 tháng đầu năm, Quý II năm 2020, Công ty đã thực hiện theo kế hoạch các 
hoạt động kinh doanh đầu tư và tín dụng, kiểm soát chi phí huy động vốn, tăng lợi nhuận 
từ nhập lãi ròng; Tiết giảm chi phí các hoạt động dịch vụ nhằm tăng thu nhập ròng từ hoạt 
động dịch vụ; Thực hiện trích lập dự phòng rủi ro, tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ 
đảm bảo có kết quả trong kỳ Quý III, Quý IV năm 2020, bám sát mục tiêu kế hoạch lợi 
nhuận đã đề ra. Trong kỳ Quý II năm 2020, Công ty đã tạm nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp trên kết quả kinh doanh Quý I năm 2020. Việc quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp năm tài chính 2020 sẽ thực hiện sau khi ban hành Báo cáo tài chính năm 2020 đã 
được kiểm toán. 

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Lưu: VT, KHTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Hải

Số: 342/CV-TCĐL-KH Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020


