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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Kính thưa quý khách hàng, quý doanh nghiệp và các bạn!
Năm 2009, kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước
như: nguy cơ lạm phát tái xuất hiện, cán cân thương mại thâm hụt lớn, bội chi ngân sách vượt ngưỡng cho phép... cùng
rất nhiều những tác động từ môi trường kinh doanh không thuận lợi. Điều này đã khiến cho các doanh nghiệp trong nước,
đặc biệt là các định chế tài chính gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và mục tiêu
phát triển của mình đề ra từ đầu năm.
Trong bối cảnh đó, dựa trên những kết quả đạt được của bốn tháng đầu hoạt động được xác định bởi điểm mốc
31/12/2008, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành EVNFinance bằng những đối sách thích hợp song hành với việc theo
sát diễn biến thị trường, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ tập thể từ nguồn nhân lực trình độ cao; mở rộng các mối quan
hệ đối ngoại, tìm kiếm khách hàng; mở rộng quy mô hoạt động trên cơ sở phát triển mạng lưới có chọn lọc; thực hiện
đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm
tra kiểm soát, qua đó đã tạo đà cho bước bứt phá, tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, gia tăng quy mô năng lực họat
động kinh doanh, tiến tới đạt được những thành công đáng khích lệ trong năm 2009.
Kết quả hoạt động của EVNFinance đã được các cấp, các ngành, đối tác ghi nhận đánh giá cao. Thể hiện qua việc liên
tục được trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng trong năm 2009 như: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ Công thương,
Bằng khen của EVN, Giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín - 2009”, TOP 30 “Công ty đại chúng chưa niêm yết
hàng đầu Việt Nam”, Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia năm 2009, 100 Doanh nghiệp tiêu biểu 1000 năm Thăng Long Hà Nội... và nhiều hình thức bình chọn quốc tế khác.
Trên bước đường xây dựng và trưởng thành, những kết quả nêu trên thật đáng tự hào, bước đầu đã ghi nhận những
cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên, từng bước khẳng định được vị thế, thương hiệu của EVNFinance trên thị trường
trong nước và quốc tế. Xác định chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn thử thách nhưng cũng ẩn chứa không
ít những cơ hội mới trong hoạt động kinh doanh, nhiệm vụ của EVNFinance là hết sức nặng nề bởi áp lực cạnh tranh,
những yêu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn quyết định cho quá trình công nghiệp hoá. Bằng những chương trình,
kế hoạch và giải pháp cụ thể, EVNFinance sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, an toàn hiệu quả, tăng
cường công tác quản trị rủi ro, phát triển khả năng liên kết và cung ứng các sản phẩm dịch vụ hiện đại, nâng cao năng
lực cạnh tranh để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh, khẳng định vị thế trên thị trường tài chính trong nước.
Tôi tin tưởng EVNFinance chắc chắn sẽ đạt được những mục tiêu phát triển đề ra, khẳng định là một trong những Công
ty tài chính đứng đầu Việt Nam, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, bảo toàn vốn và sử dụng vốn hiệu quả, tăng trưởng
doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo năng lực hội nhập và phát triển bền vững.
Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn sâu sắc tới quý đối tác, khách hàng đã
ủng hộ, giúp đỡ trong thời gian vừa qua. Chúng tôi mong muốn trong năm 2010 và những năm tiếp theo, EVNFinance
tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quý vị trên nền tảng cùng chia sẻ lợi ích, cùng hướng tới thành công.

									
Chủ tịch Hội đồng Quản trị


									
									

Đinh Quang Tri
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Thư của
Tổng Giám đốc
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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Thưa quý đối tác, quý khách hàng!
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng.
Ngày 01/9/2008 chính thức trở thành mốc son đánh dấu sự ra đời của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực với mục tiêu xác
định trở thành đầu mối quản trị vốn và thu xếp vốn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời gắn liền, mở rộng các hoạt
động đối ngoại, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ tài chính tới mọi đối tượng khách hàng trong cũng như ngoài nước.
Sau hơn một năm gia nhập hệ thống tài chính ngân hàng, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, thử thách trong bối
cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động lớn. Song, với định hướng phát triển rõ ràng, giải pháp
kinh doanh cụ thể, với nhiệt huyết cùng sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, Công ty Tài chính Cổ
phần Điện lực đã và đang tạo dựng những bước đi vững chắc để đạt được những kỳ vọng trong quá trình xây dựng vị
thế trên thị trường tài chính Việt Nam.
Năm 2009 là năm hứng chịu hậu quả của thời kỳ khủng hoảng, tiếp tục chứng kiến những khó khăn chung của nền
kinh tế thế giới và Việt Nam. Với những chính sách linh hoạt, Chính phủ đã điều hành tương đối hiệu quả kinh tế vĩ
mô, nổi bật trong những chính sách đó là chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất đã tháo gỡ rất nhiều khó khăn cho các tổ
chức doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động ngân hàng - tài chính phải đối mặt
với những thử thách từ hàng loạt các diễn biến xảy ra như: tăng trưởng tín dụng nhanh hơn tốc độ gia tăng nguồn vốn,
việc cân đối vốn và khả năng tích tụ vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh khó khăn, diễn biễn lãi suất, tỷ giá không ổn
định, hoạt động kinh doanh ngoại hối căng thẳng, cán cân thanh toán quốc tế còn nhiều diễn biến không thuận lợi…
Trong bối cảnh chung, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã có những quyết sách kịp thời, linh hoạt trong điều hành
hoạt động kinh doanh, đặc biệt là phát huy khả năng làm chủ, kiểm soát mọi tình hình bằng những nỗ lực lớn, thể hiện
bản lĩnh nghề nghiệp, sự chuyên nghiệp và trí tuệ tập thể tạo nên kết quả kinh doanh toàn diện trong năm 2009:
Thứ nhất: Hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2009, trong đó Tổng tài sản đạt 14.956
tỷ đồng, tăng 87 % so với kế hoạch năm. Doanh thu tăng trưởng 157 % kế hoạch năm đạt 853 tỷ đồng, lợi nhuận ròng
đạt 304 tỷ đồng, tăng 27% kế hoạch năm.
Thứ hai: Triển khai các hoạt động kinh doanh tập trung phục vụ các đơn vị trong ngành, thực hiện tốt vai trò là đầu
mối quản trị vốn, thu xếp vốn cho EVN và các đơn vị thành viên.
Thứ ba: Tập trung hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2015, thiết lập các kế hoạch triển
khai cụ thể, tạo nền tảng, đảm bảo để EVNFinance phát triển đúng hướng, đáp ứng mục tiêu, kỳ vọng của các cổ đông, đối
tác và khách hàng.
Kết quả đạt được của năm 2009 là tiền đề, động lực để EVNFinance tìm kiếm những thành công mới trong năm 2010được hứa hẹn hàm chứa không ít khó khăn từ việc khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế. Với phương châm: phát
triển bền vững, tối đa hoá lợi ích của khách hàng và cổ đông, chúng tôi xác định xây dựng cơ chế quản trị điều hành,
tác nghiệp hiện đại gắn với sử dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao hướng tới hoạt động
kinh doanh theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.
Thay mặt ban điều hành công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, sự tín nhiệm và
tin tưởng của các cổ đông, cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên EVNFinance đã làm việc vì một tập thể vững mạnh cả về
chất và lượng trong một năm qua. EVNFinance cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, sáng tạo, trở thành một trong những
đầu mối đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoạt động chuyên nghiệp,
hiện đại, tăng trưởng về quy mô, hiệu quả, an toàn, phấn đấu trở thành một trong những định chế tài chính đứng đầu
tại Việt Nam, nâng thương hiệu EVNFinance lên một tầm cao mới.
										

Tổng Giám đốc

										
										

Hoàng Văn Ninh
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Giới thiệu về công ty
Thông tin chung

Ngày 01/09/2008, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
(EVNFinance) chính thức khai trương và đi vào hoạt động
theo Quyết định số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Giấy chứng nhận ĐKKD
số 0103025629 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà
Nội cấp ngày 08/7/2008. Thị trường tài chính Việt Nam đã
có thêm một định chế tài chính mới với sứ mệnh và mục
tiêu thu xếp vốn, quản lý nguồn vốn chuyên nghiệp cho
Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Với đặc thù là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng,
EVNFinance, sở hữu số vốn điều lệ 2.500.000.000.000
đồng, là một trong ba Công ty Tài chính có vốn điều lệ lớn
nhất tại Việt Nam. EVNFinance thực hiện chức năng chủ
yếu là huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong và ngoài
nước để thu xếp vốn cho các dự án đầu tư vào ngành điện
Việt Nam, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính hữu
ích cho ngành Điện và các thành phần kinh tế khác; đảm
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bảo khả năng đóng góp hiệu quả cho việc xây dựng và phát
triển ngành Điện cũng như các ngành kinh tế khác, góp
phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện
đại hoá đất nước.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Giới thiệu về công ty

Đáp ứng
yêu cầu
phát triển Điện
năng, phát triển
kinh tế - xã hội, tối
đa hoá lợi ích của
Khách hàng và Cổ
đông

Song song với hoạt động thu xếp vốn, cấp tín dụng,
EVNFinance đồng thời định hướng phát triển trở thành
một định chế tài chính chuyên nghiệp trong các hoạt
động đầu tư tài chính và tư vấn tài chính. Với lợi thế về
tiềm lực tài chính và hệ thống thông tin kinh tế, tài chính
thuộc lĩnh vực đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng,
EVNFinance thực hiện vai trò tham mưu, tư vấn cho Tập
đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng các nguồn vốn phục vụ
các dự án đầu tư về Điện đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời
qua quá trình hoạt động, tích luỹ kinh nghiệm và tận dụng
lợi thế chuyên biệt, EVNFinance sẽ trở thành một tổ chức
tư vấn hàng đầu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước
quan tâm đầu tư vào lĩnh vực phát triển Điện Việt Nam.
EVNFinance không ngừng phấn đấu, cung cấp hệ thống
các sản phẩm, dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ
hiện đại, đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của
khách hàng trong và ngoài nước; đảm bảo mục tiêu ổn
định, phát triển bền vững.
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Tầm nhìn, chiến lược

Đến năm 2015, EVNFinance là một
trong hai Công ty Tài chính đứng đầu
Việt Nam; hoạt động theo mô hình một
định chế tài chính đầu tư hiện đại, hội
nhập về quy mô, chất lượng và hiệu quả,
tăng trưởng bền vững; giữ vai trò chủ
đạo trong Thu xếp vốn và cung cấp các
sản phẩm dịch vụ tài chính hữu ích cho
Tập đoàn Điện lực Việt Nam; góp phần
phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Phấn đấu trở thành một
định chế tài chính hiện đại
theo hướng hội nhập về quy mô,
chất lượng và hiệu quả
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mô hình tổ chức
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đại hội đồng cổ đông

ban kiểm soát

hội đồng quản trị

kiểm toán nội bộ

Ban tổng giám đốc

phòng thu xếp vốn
và tín dụng

phòng nguồn vốn
và quản lý dòng tiền

phòng đầu tư
và tư vấn

phòng kế hoạch
và thị trường

phòng kế toán

phòng pháp chế
và kiểm soát nội bộ

phòng quản lý rủi ro
và tái thẩm định

phòng công nghệ
thông tin

Chi nhánh Thành phố
Hồ Chí Minh

phòng tổ chức nhân sự

Chi Nhánh Thành phố
Đà Nẵng

văn phòng

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

báo cáo tài chính

Đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp,
năng động, tự chủ và sáng tạo,
giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực
Tài chính - Ngân hàng, đặc biệt là kinh
nghiệm trong ngành Điện lực - một
trong những thế mạnh nền tảng cho sự
phát triển của Công ty.
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Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Sinh năm 1959
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Ông Hoàng Văn Ninh		

Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
Sinh năm 1965
Thạc sĩ Tài chính Kế toán

3. Ông Mai Quốc Hội		

Ủy viên Hội đồng Quản trị
Sinh năm 1962
Kế toán trưởng Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Cử nhân Tài chính Kế toán - Thạc sĩ Quản trị
kinh doanh
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Ông Hoàng Văn Ninh

1. Ông Đinh Quang Tri

5

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh

3

2

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ông Đinh Quang Tri
Ông Mai Quốc Hội

Hội đồng quản trị

1

4

4. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh

Ủy viên Hội đồng Quản trị
Sinh năm 1952
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công
ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE
Kỹ sư Công nghiệp

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ủy viên Hội đồng Quản trị
Sinh năm 1974
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ
phần An Bình
Tiến sỹ Kinh tế

Bà Trương Thị Thanh Hoa

Ông Phạm Việt Khánh

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

7

Ông Hoàng Phương

8

Ban kiểm soát

6

6. Bà Trương Thị Thanh Hoa
Trưởng Ban Kiểm soát
Sinh năm 1961
Cử nhân Kế toán

7. Ông Phạm Việt Khánh
Thành viên
Sinh năm 1962
Cử nhân Kinh tế

8. Ông Hoàng Phương

Thành viên
Sinh năm 1978
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
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Ông Lương Hải Sinh

10

Ông Hoàng Mạnh Hải

Bà Cao Thị Thu Hà

Ban tổng giám đốc

9

11

9. Bà Cao Thị Thu Hà

Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm 1968
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

10. Ông Hoàng Mạnh Hải
Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm 1972
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

11. Ông Lương Hải Sinh

Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm 1975
Thạc sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

báo cáo tài chính

Cung cấp đa dạng
sản phẩm, dịch vụ
tài chính một cách chuyên
nghiệp, chất lượng với giá
cạnh tranh.
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giải thưởng, danh hiệu

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

giải thưởng,
danh hiệu
•
•
•
•
•

Giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín - 2009”
TOP 30 “Công ty đại chúng chưa niêm yết hàng đầu Việt Nam”
Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia năm 2009
100 Doanh nghiệp tiêu biểu chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ Công thương.
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Nâng cao năng
lực quản trị,
điều hành.
Minh bạch thể chế
hoạt động gắn với
năng lực, đạo đức
nghề nghiệp. Đẩy
mạnh quản trị rủi ro,
kiểm soát hoạt động
trên nền tảng công
nghệ hiện đại
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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Công tác quản trị điều hành, hỗ trợ hoạt động kinh doanh
được triển khai thực hiện hỗ trợ kịp thời, hiệu quả hoạt động
kinh doanh đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra:
• Phát triển nguồn nhân lực: Xác định rõ phát triển hoạt
động trên nền tảng nguồn nhân lực trình độ cao, EVNFinance
xây dựng hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp đồng hành với tổ
chức đánh giá hiệu quả công việc, căn cứ nhu cầu triển khai
hoạt động kinh doanh để tuyển dụng, đào tạo có trọng tâm,
đảm bảo tăng cường đội ngũ cán bộ mạnh về chuyên môn,
có kinh nghiệm, hội đủ các yếu tố đạo đức đáp ứng tốt yêu
cầu cho từng nghiệp vụ. Đến 31/12/2009, EVNFinance có
đội ngũ nhân sự đạt chất lượng cao, trình độ đại học và trên
đại học chiếm 99%, trong đó 39 người đạt trình độ Thạc sĩ,
chiếm 40% tổng cán bộ nhân viên toàn Công ty.
• Phát triển mạng lưới: Với định hướng phát triển mạng lưới
có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hội đủ các yếu tố trong
việc cung cấp đa dạng sản phẩm tài chính tới khách hàng tại
các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, trong năm 2009
EVNFinance đã hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ trình Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thành lập 02 Chi nhánh
tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ chính thức
khai trương hoạt động trong Quý II năm 2010.
• Tổ chức xây dựng Kế hoạch kinh doanh theo từng thời
kỳ và diễn biến thực tế hoạt động: Công tác Kế hoạch, định
hướng hoạt động kinh doanh được triển khai thực hiện đồng
bộ, khoa học, sát thực tiễn; Đảm bảo kế hoạch kinh doanh
hàng kỳ (ngắn hạn, dài hạn) song hành với việc nghiên cứu,
phân tích diễn biến thị trường, đánh giá những điều kiện
đặc thù của Công ty để tham mưu bổ sung điều chỉnh phù
hợp. Công tác giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực
hiện kế hoạch luôn đảm bảo kịp thời, phản ánh đúng hiệu
quả từng bộ phận kinh doanh, hỗ trợ đưa ra những giải pháp
phù hợp, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
• Nền tảng Công nghệ: Được xác định là công cụ quan
trọng trong chiến lược phát triển của EVNFinance. Thời
gian qua, toàn bộ các mặt hoạt động nghiệp vụ, quản lý tại
EVNFinance liên tục được triển khai vận hành trên cơ sở hạ
tầng công nghệ thông tin hiện đại, chuẩn mực; luôn được
bổ sung, đổi mới định kỳ. Công nghệ thông tin đã trở thành
mắt xích đặc biệt quan trọng trong các hoạt động nguồn
vốn, thanh toán điện tử, là đầu mối hỗ trợ hoạt động phát
triển sản phẩm mới. Chiến lược phát triển Công nghệ thông
tin đang từng bước được xây dựng gắn với Chiến lược phát
triển của Công ty.
• Quản trị rủi ro: Ngay từ những ngày tháng đầu tiên triển
khai hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã
xác định quản trị rủi ro là yếu tố đặc biệt quan trọng, gắn
liền với sự phát triền bền vững của EVNFinance. Hoạt động
quản trị rủi ro đã từng bước đáp ứng yêu cầu đảm bảo hoạt
động kinh doanh đạt chất lượng, an toàn và phù hợp với
thông lệ. Hoạt động của các Hội đồng Tín dụng, Hội đồng

Đầu tư, Uỷ ban quản trị tài sản Nợ - Có được vận hành hiệu
quả; giới hạn và mức độ xác định các yếu tố rủi ro về thanh
khoản, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động… được đặt ra trên
cơ sở tham mưu, đánh giá của bộ phận quản lý rủi ro độc
lập, trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ hoạt động quản trị điều
hành, góp phần vào hiệu quả kinh doanh của Công ty.
• Kiểm tra kiểm soát nội bộ: Được triển khai song hành
với hoạt động kinh doanh, có chương trình, kế hoạch tổ chức
triển khai cụ thể. Qua đó, kiểm tra tính tuân thủ, phát hiện
bổ sung, điều chỉnh những thiếu sót nội bộ đảm bảo chấn
chỉnh, quản lý vận hành hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu
quả. Hoạt động kiểm tra nội bộ đã từng bước khẳng định
được vai trò và chức năng hỗ trợ phòng ngừa rủi ro từ yếu tố
chủ quan của con người và các quy tắc vận hành hệ thống.
• Công tác pháp chế đang từng bước thể hiện vai trò là
đầu mối hỗ trợ pháp lý thông qua các hoạt động tư vấn xây
dựng các thoả thuận, hợp tác phát triển kinh doanh, xây
dựng bộ mẫu tiêu chuẩn về Hợp đồng kinh tế, các mẫu vận
hành tác nghiệp của từng bộ phận nghiệp vụ…đảm bảo vận
hành kinh doanh theo tiêu chí tuân thủ luật pháp, phòng
tránh tối đa các rủi ro pháp lý, nâng cao khả năng nhận thức
và ứng dụng chuẩn mực quy phạm pháp luật trong đội ngũ
cán bộ nhân viên, đồng hành tạo hiệu quả cao nhất.
• Cơ sở vật chất, môi trường làm việc được tổ chức chuyên
nghiệp, hiện đại; quyền và lợi ích của cán bộ nhân viên
được đảm bảo trên cơ sở thu nhập cạnh tranh, tổ chức hoạt
động chuyên môn hoá, thực hiện nguyên tắc dân chủ tập
trung, khích lệ động viên trên nền tảng tổ chức hiệu quả
công tác thi đua khen thưởng; qua đó phát huy tối đa trí
tuệ, khả năng sáng tạo và ý thức tổ chức kỷ luật trong toàn
Công ty.
• Minh bạch tài chính trên cơ sở tổ chức vận hành hiệu
quả, chuẩn mực công tác hạch toán kế toán, đảm bảo phản
ánh đầy đủ nghiệp vụ phát sinh, quyết toán theo kỳ, theo
niên độ; tuân thủ nguyên tắc báo cáo thống kê của NHNN,
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.
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Hoạt động Quản trị - điều hành

Hoạt động
Quản trị - điều hành

Hoạt động kinh doanh
Hoạt động Nguồn vốn

•Huy động vốn
Năm 2009 đã đánh dấu những bước tiến mạnh mẽ trong
công tác huy động vốn của EVNFinance. Trước bối cảnh
thị trường tài chính trong nước và quốc tế đầy biến động,
EVNFinance với chính sách mở rộng quan hệ đối ngoại, đa
dạng đối tượng khách hàng đã nỗ lực tìm kiếm, chú trọng
tạo quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế có tiềm lực tài
chính mạnh, trong năm đã duy trì số dư bình quân huy
động từ các tổ chức kinh tế đạt mức kế hoạch đặt ra, coi đây
là một trong những nguồn vốn đảm bảo yếu tố dài hạn và ổn
định, đồng thời duy trì tạo dựng cơ sở, uy tín để nâng cao số
dư huy động vốn tại các đối tượng này, cũng như tạo tiền
đề, căn cứ để đẩy mạnh huy động vốn tại các tổ chức kinh tế
khác trong những năm tiếp theo.
Bằng cơ chế lãi suất phù hợp, mang tính cạnh tranh cao và lợi
ích vượt trội, sản phẩm Uỷ thác quản lý dòng tiền thông qua
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hệ thống Tài khoản trung tâm của EVNFinance cung cấp đến
khách hàng là công cụ tài chính hữu ích, tạo cơ hội cho khách
hàng sử dụng sản phẩm có thể khai thác, tối ưu hóa dòng tiền.
Sản phẩm này đã mở rộng khả năng bán chéo sản phẩm, dịch
vụ khác, qua đó hướng tới mục tiêu EVNFinance cung cấp trọn
gói các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
•Kinh doanh tiền tệ
Song song với hoạt động huy động vốn, EVNFinance đã
chủ động lựa chọn các hình thức kinh doanh vốn nhằm
đảm bảo luân chuyển nguồn vốn hiệu quả, cân đối, đáp
ứng kịp thời cho nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo khả năng
thanh khoản trong hoạt động. Nắm bắt nhu cầu và diễn
biến thị trường vốn, linh hoạt triển khai hoạt động kinh
doanh tiền tệ trên thị trường liên ngân hàng, đây là một
trong những hoạt động chính mang lại doanh thu cho
EVNFinance trong năm 2009.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Hoạt động Tín dụng

Hoạt động Kinh doanh

Hoạt động Tín dụng được triển khai theo định hướng tập
trung phục vụ khách hàng mục tiêu là EVN và các đơn vị
thành viên, đồng thời duy trì phát triển khách hàng tại
các thành phần kinh tế khác đảm bảo tối ưu hoá cơ cấu
tín dụng theo ngành nghề. Xác định triển khai hoạt động
Tín dụng theo hướng bán buôn, có xét đến Tín dụng tiêu
dùng trên cơ sở phục vụ khách hàng là cán bộ nhân viên
ngành điện.
Trước những biến động phức tạp của nền kinh tế,
EVNFinance đã lựa chọn các giải pháp cấp tín dụng thận
trọng, tìm đối tác, khách hàng chất lượng, lãi suất cho vay
ở mức hợp lý. Tổng dư nợ tín dụng đạt 100% kế hoạch
đề ra, trong đó dư nợ tín dụng đối với nhóm khách hàng
ngành điện chiếm gần 70% tổng dư nợ. Cơ cấu tín dụng
được duy trì ổn định trong suốt năm theo hướng tích cực.
Tỷ trọng cho vay trung dài hạn đạt mức 58%. Dư nợ tín
dụng đảm bảo yếu tố an toàn, không phát sinh nợ xấu.
Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định. Giải
ngân tín dụng căn cứ trên khả năng đáp ứng của nguồn
vốn, doanh thu hoạt động đạt mục tiêu kế hoạch đã đặt
ra, kiểm soát hiệu quả rủi ro từ đó duy trì chỉ tiêu nợ xấu
ở mức 0%.
Diễn biến nguồn vốn và lãi suất căng thẳng trong nửa cuối
năm 2009 đã phản ánh khó khăn của các tổ chức tín dụng
trong việc đảm bảo khả năng thanh khoản và duy trì tỷ
lệ chênh lệch lãi suất đạt kỳ vọng. Song, EVNFinance với
mục tiêu ban đầu đã xác định rõ: tăng trưởng Tín dụng
có kiểm soát, đảm bảo tính tuân thủ và duy trì nền tảng
khách hàng tốt, đồng thời mở rộng hệ thống khách hàng
mới, tạo tiền đề phát triển Tín dụng cho những giai đoạn
tiếp theo.
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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Hoạt động Kinh doanh

Hoạt động đầu tư

Được xác định là hoạt động chủ đạo, hoạt động Đầu tư được
triển khai trên cơ sở lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp,
quyết định đầu tư thận trọng, đúng thời điểm, đảm bảo
gắn kết yếu tố dài hạn, an toàn và mang lại nguồn doanh
thu chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đầu tư ngắn hạn được linh hoạt triển khai theo thời điểm
và diễn biến thị trường, đảm bảo khả năng sinh lợi trong
bối cảnh tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế, biến động
mạnh của thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ.
Đầu tư góp vốn được xác định: Tập trung vào các doanh
nghiệp hoạt động hiệu quả trong ngành điện; Đáp ứng
khả năng sinh lợi trong dài hạn; Đảm bảo đánh giá sát
thực, chính xác tình hình hoạt động, hiệu quả đầu tư các
dự án của doanh nghiệp góp vốn, bên cạnh đó, đảm bảo
mục tiêu giải quyết kịp thời nhu cầu vốn đầu tư cho các
đơn vị. EVNFinannce đã thực hiện đầu tư góp vốn vào
một số Công ty phát điện là Công ty CP Thủy điện Thác
Bà, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty CP Nhiệt
điện Hải Phòng,...
Đầu tư chứng khoán nợ được nhận định là hoạt động có
rủi ro cao trong điều kiện thị trường trái phiếu trong năm
2009 có nhiều diễn biến không thuận lợi. Trên cơ sở đánh
giá tình hình thị trường, EVNFinance xác định đầu tư cần
sự tính toán kỹ lưỡng, dự phòng những rủi ro phát sinh từ
nhu cầu thị trường, đặc biệt là rủi ro lãi suất, đảm bảo hoạt
động đầu tư trái phiếu đạt được hiệu quả nhất định, duy
trì doanh thu từ đầu tư trái phiếu chiếm một tỷ trọng lớn
trong tổng doanh thu hoạt động đầu tư. Trong 06 tháng
đầu năm, đầu tư trái phiếu được đánh giá là giải pháp kinh
doanh phù hợp, vừa mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo khả
năng thanh khoản và ổn định nguồn thu trong dài hạn cho
Công ty.
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Hoạt động dịch vụ

Từ mục tiêu trở thành một định chế tài chính chuyên nghiệp,
hội nhập, EVNFinance đã nhanh chóng triển khai xây dựng
tạo cơ sở, nền móng cho việc phát triển các hoạt động dịch
vụ, chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ hữu ích.
•Hoạt động Thu xếp vốn
Với thành công của hoạt động Thu xếp vốn cho Dự án “Đầu
tư xây dựng mạng thông tin di động 3G” của EVNTelecom,
tham gia cùng EVN thu xếp khoản bảo lãnh cho vay của ADB

cho các dự án điện tại Việt Nam, triển khai thu xếp vốn cho
dự án Nhà máy Phong điện Phú Lạc,… EVNFinance đã bước
đầu khẳng định thực hiện vai trò thu xếp và quản trị vốn cho
Tập đoàn Điện lực và các đơn vị thành viên. Đồng thời hoạt
động thu xếp vốn đã bước đầu tạo ra nguồn thu từ phí dịch
vụ, tạo tiền đề phát triển mạnh hoạt động này trong các năm
tiếp theo.
•Hoạt động Bảo lãnh
Trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, EVNFinance đã từng
bước triển khai hiệu quả hoạt động bảo lãnh thông qua việc
đẩy mạnh tiếp xúc khách hàng, tập trung thực hiện cấp
bảo lãnh nhóm các doanh nghiệp trong ngành, các doanh
nghiệp là đối tác của ngành Điện. Phí dịch vụ thu được từ
hoạt động chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng nguồn thu từ
các hoạt động dịch vụ, là tín hiệu tốt, đánh giá mức độ hiệu
quả và nền tảng để mở rộng hoạt động trong những năm
tiếp theo.
•Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Trong bối cảnh thị trường ngoại hối bộc lộ những khó khăn
rất lớn trong năm 2009, nguồn ngoại tệ khan hiếm, tỷ giá
tăng cao, hoạt động ngoại hối bước đầu được xác định triển
khai theo hướng tập trung phục vụ nhu cầu ngoại tệ thanh
toán cho các đơn vị thuộc EVN. Qua việc chủ động thực hiện

26
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2009

Hoạt động Kinh doanh

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

duy trì, cân đối trạng thái ngoại tệ, tìm kiếm nguồn ngoại
tệ từ các tổ chức kinh tế và qua hệ thống liên ngân hàng,
EVNFinance chủ động cân đối thời hạn, yếu tố giá để đảm
bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát sinh.
•Hoạt động Tư vấn Tài chính
Hoạt động Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp được
xác định là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm
2009. Tâm điểm của hoạt động này là kết quả thực hiện tư
vấn thành công hai đợt phát hành trái phiếu của EVN với
tổng giá trị phát hành thành công 4.000 tỷ đồng; bên cạnh
đó đã tư vấn phát hành thành công cho các đợt phát hành
trái phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
kinh doanh bất động sản, sản xuất kinh doanh thương mại
trên địa bàn toàn quốc - thông qua các đợt tư vấn phát hành
nêu trên, đã khẳng định được tính chuyên nghiệp, hiện đại
trong khâu tổ chức triển khai hoạt động tư vấn, xây dựng
được phương thức và mối quan hệ hợp tác với các định chế
tài chính khác triển khai hiệu quả hoạt động, khẳng định vị
thế trên thị trường tài chính và được tổ chức uy tín quốc tế
đánh giá là một trong những tổ chức tư vấn hàng đầu tại Việt
Nam về phát hành trái phiếu nội địa.
Đồng thời, từng bước đẩy mạnh hoạt động Tư vấn tài chính doanh
nghiệp thông qua nghiên cứu xác định sản phẩm tư vấn, tiếp
xúc mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp có nhu cầu.

Hoạt động tư vấn CDM - cơ chế phát triển sạch là hoạt động
mới và đang có tiềm năng phát triển tại Việt Nam; trong
năm 2009, hoạt động CDM được EVNFinane nghiên cứu và
đẩy mạnh, bước đầu đã đạt được những thành công nhất
định, được chấp thuận là đầu mối cung cấp dịch vụ CDM
cho EVN, tổ chức hợp tác với các đối tác là tổ chức tài chính,
tư vấn nước ngoài (Mỹ, Đan Mạch, Nhật Bản, Úc...), triển
khai ký kết cung cấp sản phẩm tư vấn CDM tới các dự án
thủy điện, phong điện. Qua những nỗ lực tìm kiếm dự án,
tiếp cận cơ quan chức năng và liên kết hợp tác đã tạo tiền đề
và là cơ sở quan trọng trong việc đẩy mạnh hoạt động này vào
năm 2010.
•Hoạt động tư vấn đầu tư, nhận ủy thác đầu tư
Phát huy lợi thế trong ngành điện, trong năm 2009, EVNFinance
trên cơ sở thực hiện đánh giá cơ hội đầu tư, làm đầu mối nhận
uỷ thác đầu tư từ các nhà đầu tư là các doanh nghiệp, cá nhân
đầu tư vào doanh nghiệp trong ngành là Công ty CP Thủy
điện Thác Bà, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty
CP Nhiệt điện Hải Phòng. Hoạt động đã tạo hiệu quả rõ rệt
khi nguồn phí thu được từ uỷ thác đầu tư ngày một gia tăng,
đã góp phần tạo dựng uy tín cho Công ty trong ngành điện và
trên thị trường tài chính.
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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Ngay trong những ngày tháng đầu tiên đi vào hoạt động,
tổ chức Đảng trong EVNFinance được thành lập và hoạt
động theo chuẩn mực. Vai trò của tổ chức Đảng trong
Công ty cổ phần được thể hiện rõ nét, đáp ứng tốt yêu
cầu nhiệm vụ được giao. Đảng đã thực sự trở thành trung
tâm gắn kết Chính quyền - Công đoàn - Đoàn thanh niên
thành 01 khối thống nhất. Tổ chức Công đoàn và Đoàn
Thanh niên được tổ chức hoạt động đúng với vai trò là nơi
thu hút tập hợp 100% người lao động tham gia các hoạt
động phong trào chung, chăm sóc bảo về quyền và lợi ích
hợp pháp cho người lao động. Các hoạt động tiêu biểu:

• EVNFinance tham gia Hội diễn chào mừng kỷ niệm “Ngày
Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam” 21 tháng 12 tại
Thành phố Vinh – Nghệ An.
• Đoàn Thanh niên EVN Finance đã tổ chức chuyến tham
quan học tập tại khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông (Ba Vì Hà Nội), hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

• Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, BCH Công đoàn
và Ban Nữ Công Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã
phối hợp tổ chức Chương trình tham quan và tập huấn
cho toàn thể cán bộ lao động nữ của Công ty tại Sa Pa.
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Hoạt động
cộng đồng
Bên cạnh tổ chức hiệu qủa hoạt động kinh doanh, phục vụ
mục tiêu phát triển điện năng, phát triển kinh tế đất nước;
hoạt động cộng đồng, xã hội từ thiện cũng được EVNFinance
chú trọng đặt ra, coi đây là mục tiêu thực hiện tổng thể
nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Từ
chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng các
tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên EVNFinance - hai
đầu mối quan trọng trong các triển khai các hoạt động cộng
đồng đã cụ thể hoá thành các chương trình hành động cụ
thể. Trong năm qua Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã đề
xuất với Chính quyền đồng thời thực tổ chức phát động tới
toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty nhiệt tình tham gia
các hoạt động xã hội từ thiện, các hoạt động phát triển cộng
đồng: ủng hộ hỗ trợ đồng bào tại Sơn La tái định cư ổn định,
thăm và ủng hộ trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Chùa Bồ Đề

- Long Biên – Hà Nội; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp
nghĩa thông qua hoạt đông thăm hỏi các gia đình thương
binh, liệt sỹ ….; qua các đợt quyên góp ủng hộ đã xây dựng
và hình thành nên một nếp sinh hoạt đối với cộng đồng
trong toàn thể cán bộ nhân viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ
trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân tương
ái, chung tay xây dựng cộng đồng.
Từ tổ chức hiệu quả hoạt động kinh doanh, thường xuyên
đổi mới phương thức giao dịch văn minh, lịch sự, chuyên
nghiệp; môi trường làm việc lành mạnh; quy tắc ứng xử
được chú trọng, đồng hành với các hoạt động xã hội từ thiện,
phát triển cộng đồng là những yếu tố quan trọng từng bước
hình thành nét văn hoá doanh nghiệp trong EVNFinance.
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nợ ngắn hạn,
tăng cường
huy động
nguồn vốn dài
hạn, đồng thời
tập trung gia
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động của lãi
suất

Tỉ lệ lãi biên (NIM)

Tỷ lệ lãi biên của EVNFinance đạt 2,8%. Với tỷ lệ lãi biên trung bình của toàn ngành ước
đạt 2-3%, trong điều kiện EVNFinance ra đời và đi vào hoạt động trong bối cảnh kinh tế khó
khăn, ảnh hưởng áp lực cạnh tranh và những hạn chế của rào cản pháp lý so với khối các
NHTM, kết quả đạt được đã thể hiện những nỗ lực của EVNFinance trong việc kiểm soát
chặt chẽ tài sản sinh lời, song song với việc theo đuổi các nguồn vốn có chi phí thấp.

Tỷ lệ dư nợ/Vốn huy động (LDR)

LDR năm 2009 đạt 21,4%. Mức trung bình ngành là 60-70%. Với việc duy trì LDR ở mức
21,4%, EVNFinance đã thực hiện chính sách tín dụng khá thận trọng trước những bất lợi
của diễn biến kinh tế dự báo ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp; Thực hiện hoạt
động kinh doanh với dự phòng mức độ rủi ro cao, cấn đối kỹ lưỡng nguồn vốn huy động
tương ứng, đảm bảo tính thanh khoản của Công ty trong suốt kỳ hoạt động.

Tỷ lệ nợ xấu NPL

Tỷ lệ nợ xấu NPL = 0%.Trong năm 2009, hoạt động Tín dụng chưa để phát sinh nợ quá hạn,
nợ xấu. So với tỷ lệ NPL trung bình ngành 2,5%, mức độ quản trị rủi ro của EVNFinance đã
được thực hiện rất chặt chẽ, công tác quản trị rủi ro đã được thực hiện triệt để phục vụ hoạt
động điều hành của Ban Lãnh đạo, hoạt động đánh giá rủi ro đã đưa ra những khuyến nghị
kịp thời, hữu hiệu cho bộ phận nghiệp vụ triển khai thực hiện hoạt động tín dụng an toàn,
duy trì hiệu quả.

Hệ số an toàn vốn (CAR)

Hệ số CAR ở mức 24,1%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là
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8%, thể hiện mức độ an toàn tương đối so với mức trung bình
ngành hiện nay là 13-14%.

Tính thanh khoản

Thanh khoản của Công ty thường xuyên ở mức tốt do Công
ty đã chủ động cân đối, thực hiện hiệu quả công tác huy động
vốn, dự báo mức độ rủi ro và khủng hoảng thanh khoản, ổn
định các hoạt động sử dụng vốn trên cơ sở tăng trưởng tín
dụng hợp lý đi kèm với cơ cấu đầu tư linh hoạt, duy trì kinh
doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng. Đặc biệt, trong
trạng thái căng thẳng của thị trường vào những tháng cuối
năm 2009, Công ty vẫn đáp ứng đủ vốn cho hoạt động, góp
phần duy trì thanh khoản chung của toàn hệ thống.

gắn liền với chu kỳ biến động của lãi suất (cho vay ngắn
hạn, đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn,…) kỳ vọng duy trì
và gia tăng lợi nhuận cho Công ty trong bối cảnh dự báo các
chính sách thắt chặt tiền tệ được thực thi.
ROA đạt 2,03% so với mức trung bình ngành 1,2%, đây là tỷ
lệ phù hợp với quy mô phát triển của một TCTD mới thành
lập. Chỉ tiêu ROE đạt 12,17%, đây là tỷ lệ thể hiện kết quả
đáng khích lệ trong năm đầu tiên chính thức hoạt động, các
chỉ tiêu đều vượt kế hoạch kinh doanh năm 2009 được Đại
hội Cổ đông giao phó.

Khả năng sinh lợi

Năm 2009, EVNFinance lựa chọn và thực hiện các giải pháp
kinh đoanh tập trung mở rộng cho vay và đầu tư, chú trọng
tăng quy mô tài sản có sinh lời; mở rộng các hoạt động dịch
vụ; quản lý rủi ro có hiệu quả và kiểm soát chi phí. Trong
những tháng cuối năm, trên cơ sở thực hiện tốt công tác dự
báo về diễn biến lãi suất theo xu hướng tăng, Công ty đã
thực hiện hạn chế tài sản nợ ngắn hạn, tăng cường huy động
nguồn vốn dài hạn, đồng thời tập trung gia tăng tài sản có
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kết quả kinh doanh

tổng tài sản

Tín dụng
Đầu tư
Kinh doanh liên ngân hàng
Khác

14.956

Đơn vị: tỷ đồng
Kế hoạch
Thực hiện

8.009

2.500 2.500
544

Vốn điều lệ

Tổng tài sản

853

Doanh thu

320

365

Lợi nhuận trước thuế
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Chia sẻ các thông
tin kinh tế, tài chính
cập nhật, đáng tin cậy, hỗ
trợ các đối tác trong việc ra
các quyết định kinh doanh
chính xác, kịp thời
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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Số: 47/Deloitte-AUDHN-RE

báo cáo tài chính

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN
Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 cùng với các báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo của Công ty
Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt là “Công ty”) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Báo cáo tài chính kèm
theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ
theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.
Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên
Như đã trình bày trong báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 2, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập các
báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả
của cuộc kiểm toán.
Cơ sở của ý kiến
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này
yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng
báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn
mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thuyết minh báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng
thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám
đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công
việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.
Ý kiến
Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính kèm theo 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 2009 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 các Chuẩn
mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam áp dụng cho các tổ chức tín dụng và các quy định hiện
hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Đặng Chí Dũng
Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số Đ.0030/KTV

Ngô Trung Dũng
Kiểm toán viên
Chứng chỉ kiểm toán viên số 0784/KTV

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
Ngày 08 tháng 02 năm 2010
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009


STT

Chỉ tiêu

A

TÀI SẢN

I.

Đơn vị tính: VND
31/12/2009

31/12/2008

Tiền mặt, vàng bạc, đá quý

1.529.442.305

561.717.386

II.

Tiền gửi tại NHNN

9.422.629.257

-

III.

Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và
cho vay các tổ chức tín dụng khác

3.997.401.113.384

2.109.141.246.760

1.

Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác

3.618.656.668.940

1.927.441.246.760

2.

Cho vay các tổ chức tín dụng khác

378.744.444.444

181.700.000.000

IV.

Chứng khoán kinh doanh

13.039.483.636

657.474

1.

Chứng khoán kinh doanh

13.039.483.636

657.474

V.

Cho vay khách hàng

2.197.583.897.121

1.198.449.465.907

1.

Cho vay khách hàng

2.213.499.856.991

1.206.634.416.513

2.

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng

(15.915.959.870)

(8.184.950.606)

VI.

Chứng khoán đầu tư

5.271.656.459.294

320.244.856.476

1.

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

5.271.656.459.294

80.244.856.476

2.

Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

-

240.000.000.000

881.790.016.900

610.000.000.000

Đầu tư dài hạn khác

881.790.016.900

610.000.000.000

Tài sản cố định

7.609.514.379

8.165.232.778

Tài sản cố định hữu hình

7.019.692.870

7.402.263.591

9.933.718.387

8.114.883.833

(2.914.025.517)

(712.620.242)

589.821.509

762.969.187

956.346.131

835.768.800

(366.524.622)

(72.799.613)

2.576.943.775.493

328.896.657.846

1.504.526.053.936

2.381.140.065

VII.
1.
VIII.
1.

Góp vốn, đầu tư dài hạn

- Nguyên giá TSCĐ
- Hao mòn TSCĐ
2.

Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá TSCĐ
- Hao mòn TSCĐ

IX.

Tài sản Có khác

1.

Các khoản phải thu

2.

Các khoản lãi, phí phải thu

309.752.814.307

124.274.242.431

3.

Tài sản Có khác

762.664.907.250

202.241.275.350

14.956.976.331.769

4.575.459.834.627

TỔNG TÀI SẢN CÓ
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C ô ng t y Tà i c h í n h C ổ p h ầ n Đ i ệ n l ự c

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Chỉ tiêu

31/12/2009

31/12/2008

6.625.490.621.363

1.547.000.000.000

B

NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

I

Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác

1

Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác

5.067.866.621.363

1.202.000.000.000

2

Vay các tổ chức tín dụng khác

1.557.624.000.000

345.000.000.000

II

Tiền gửi của khách hàng

902.703.733.818

-

III

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng
chịu rủi ro

3.709.022.478.862

297.041.073.417

IV

Các khoản Nợ khác

885.796.170.102

125.096.037.522

1

Các khoản lãi, phí phải trả

155.943.871.442

16.796.857.616

2

Các khoản phải trả và công nợ khác

725.644.691.868

108.299.179.906

3

Dự phòng rủi ro khác

4.207.606.792

-

12.123.013.004.145

1.969.137.110.939

Tổng Nợ phải trả
V

Vốn và các quỹ

2.833.963.327.624

2.606.322.723.688

1

Vốn của tổ chức tín dụng

2.500.000.000.000

2.500.000.000.000

- Vốn điều lệ

2.500.000.000.000

2.500.000.000.000

81.577.629.568

15.976.383.583

252.385.698.056

90.346.340.105

14.956.976.331.769

4.575.459.834.627

2

Quỹ của tổ chức tín dụng

3

Lợi nhuận chưa phân phối
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

báo cáo tài chính

STT

Đơn vị tính: VND

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
STT

Chỉ tiêu

31/12/2009

31/12/2008

595.091.238.948

-

I.

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn

1.

Bảo lãnh khác

595.091.238.948

-

1.1

Bảo lãnh thanh toán
Cam kết cho vay không hủy ngang

375.789.431.664

-

1.2
1.3

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

79.475.447.491

-

1.4

Bảo lãnh dự thầu

16.722.136.200

-

1.5

Bảo lãnh khác

122.575.150.957

-

529.072.635



Trịnh Bá Hưng
Phó trưởng phòng Kế Toán
Ngày 08 tháng 02 năm 2010
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

STT

CHỈ TIÊU

Năm 2009

Từ ngày 7/7/2008
đến 31/12/2008

756.174.795.170

209.770.438.641

1.

Thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự

2.

Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự lãi

342.298.465.668

43.591.760.946

I.

Thu nhập lãi thuần

413.876.329.502

166.178.677.695

1.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

48.707.013.608

-

2.
II.
III.
IV.

Chi phí hoạt động dịch vụ

19.781.142.906
28.925.870.702
(15.235.165.694)
(18.749.342.178)

1.331.275.714
(1.331.275.714)
(606.960.988)

1.

Thu nhập từ hoạt động khác

21.553

11.500.000

2.

Chi phí hoạt động khác

3

-

V.

Lãi thuần từ hoạt động khác

21.550

11.500.000

VI.

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

VII.

Chi phí hoạt động

VIII.

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

Lãi/(Lỗ) thuần từ hoạt động dịch vụ
(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
(Lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

8.421.000.000 39.910.447.562

20.116.915.782

377.328.266.320

144.135.025.221

11.938.616.055

8.184.950.606

365.389.650.265

135.950.074.605

IX.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

X.

Tổng lợi nhuận trước thuế

1.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

61.157.506.606

29.660.262.717

XI.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

61.157.506.606

29.660.262.717

XII.

Lợi nhuận sau thuế

304.232.143.659

106.289.811.888

XIII.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.217

425

Trịnh Bá Hưng
Phó trưởng phòng Kế Toán
Ngày 08 tháng 02 năm 2010
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C ô ng t y Tà i c h í n h C ổ p h ầ n Đ i ệ n l ự c

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

STT

Chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1.
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận
được
2.
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả
3.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được
4.
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động
kinh doanh (ngoại tệ, chứng khoán)
5.
Thu nhập khác
6.
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công
vụ
7.
Tiền thuế thu nhập thực nộp trong năm/kỳ
Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động kinh doanh trước
những thay đổi về tài sản và vốn lưu động
Những thay đổi về tài sản hoạt động
8.
(Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các
TCTD khác
9.
(Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán
10. (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng
11. (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động
Những thay đổi về công nợ hoạt động
12. Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức
tín dụng
13. Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng
14. Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà
tổ chức tín dụng chịu rủi ro
15. Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động
16. Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng
I.
Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.
Mua sắm tài sản cố định
2.
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
3.
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khỏan
đầu tư, góp vốn dài hạn
II.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Năm 2009

570.696.223.294

85.496.196.210

(203.151.451.842)
28.925.870.702

(26.794.903.330)
(1.331.275.714)

(33.984.507.872)

(606.960.988)

21.553

11.500.000

(29.540.673.924)

(8.257.453.914)

(29.397.021.686)

(263.241.031)

303.548.460.225

48.253.861.233

(530.632.284.571)

(1.801.700.000.000)

(4.944.745.285.455)
(1.006.865.440.478)
(2.062.568.545.771)

(339.950.657.474)
(1.206.634.416.513)
(204.622.415.415)

5.078.490.621.363

1.547.000.000.000

902.703.733.818

-

3.411.981.405.445

297.041.073.417

548.216.462.624
(1.713.381.323)
1.698.415.745.877

87.566.171.531
(1.573.046.383.221)

(1.939.411.885)
(271.790.016.900)

(8.950.652.633)
(610.000.000.000)

8.421.000.000

-

(265.308.428.785)

(618.950.652.633)

báo cáo tài chính

Đơn vị tính: VND

Từ ngày 7/7/2008
đến ngày 31/12/2008
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP THEO)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU

Năm 2009

Từ ngày 7/7/2008 đến
ngày 31/12/2008

-

2.500.000.000.000

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.

Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành
cổ phiếu

2.

Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia

(74.512.010.120)

-

III.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài
chính

(74.512.010.120)

2.500.000.000.000

IV.

Lưu chuyển tiền thuần trong năm/kỳ

1.358.595.306.972

308.002.964.146

V.

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời
điểm đầu năm/kỳ

308.002.964.146

-

VI.

Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá
hối đoái

-

-

VII.

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời
điểm cuối năm/kỳ

1.666.598.271.118

308.002.964.146

									
31/12/2009
									
VND
Chi các khoản tiền và tương đương tiền
Tiền mặt và tương đương tiền
1.529.442.305
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
9.422.629.257
Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác
1.655.646.199.556
- Tiền, vàng gửi không kỳ hạn
289.830.399.556
- Tiền, vàng gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng
1.365.815.800.000

Trịnh Bá Hưng
Phó trưởng phòng Kế Toán
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31/12/2008
VND
561.717.386
307.441.246.760
197.441.246.760
110.000.000.000

Ngày 08 tháng 02 năm 2010

C ô ng t y Tà i c h í n h C ổ p h ầ n Đ i ệ n l ự c

Phát triển mở
rộng quy mô,
đảm bảo chất lượng và
tăng trưởng theo kế
hoạch đề ra
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Phát huy hiệu
qủa vai trò phục
vụ ngành Điện; Nâng
cao khả năng tích tụ
vốn, cung cấp đa dạng
sản phẩm, dịch vụ tới
khách hàng, tạo đà bứt
phá trong năm 2010
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				 Định hướng
		 hoạt động 2010
Năm 2010 được dự báo là năm tiếp tục bộc
lộ những hậu quả của khủng hoảng kinh
tế, ẩn chứa nhiều khó khăn và thử thách
đối với hoạt động kinh doanh. Song, với
những thành tích trong việc ngăn chặn
suy giảm, kiểm soát lạm phát trong năm
2009, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm
xây dựng và thực thi đồng bộ các công
cụ điều tiết vĩ mô, quyết tâm thực hiện
đồng thời 2 mục tiêu - kiềm chế lạm phát
và phục hồi tăng trưởng kinh tế hơn 6,5%
trong năm 2010. Các chính sách ổn định
vĩ mô được thực hiện thành công sẽ là nền
tảng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp
củng cố, bổ sung phương thức tổ chức
hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà bứt
phá trong năm 2010.

Mục tiêu

Nhận thức được những khó khăn, thách
thức đặt ra, song với những kết quả đáng
khích lệ trong năm 2009 - động lực tăng
thêm sự quyết tâm để EVNFinance đặt
ra những mục tiêu định hướng phát triển
trong năm 2010:
Tiếp tục phát huy hiệu quả sứ mệnh, vai
trò là đầu mối trong việc quản trị vốn và huy
động vốn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam
trên cơ sở tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của
các cấp các ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo, ủng
hộ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Xây dựng đổi mới và ổn định mô hình tổ
chức hoạt động theo hướng là Định chế tài
chính đầu tư hiện đại.
Nâng cao khả năng tích tụ vốn và cân
đối vốn, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu tăng
trưởng và phát triển hoạt động kinh doanh.
Xây dựng cơ chế quản trị điều hành,
tác nghiệp gắn liền đầu tư, khai thác
ứng dụng công nghệ tiên tiến; nâng cao

năng lực quản trị rủi ro các mặt hoạt động
theo diễn biến tình hình môi trường kinh
doanh, hướng tới chất lượng và hiệu quả
trong hoạt động kinh doanh theo chuẩn
mực và thông lệ quốc tế.
Phục vụ đa dạng các đối tượng khách
hàng; Tăng cường hoạt động đối ngoại,
phát triển mối quan hệ với các định chế
tài chính, các tổ chức kinh tế mạnh trong
nước và quốc tế.
Quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ
tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 đề ra.
Phấn đấu các chỉ tiêu tăng trưởng đạt từ
10% -15%.
Khẳng định là một trong những Công ty
tài chính hàng đầu Việt Nam; hoạt động
chuyên nghiệp, hiện đại, bảo toàn vốn và
sử dụng vốn hiệu quả, tăng trưởng doanh
thu và lợi nhuận; đảm bảo năng lực hội
nhập và phát triển bền vững.

Một số chỉ tiêu chủ yếu

Vốn điều lệ đạt 2.500 tỷ đồng.
Tổng Tài sản đạt hơn 16.000 tỷ đồng.
Tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 11.000
tỷ đồng.
Dư nợ Cho vay đạt gần 4.000 tỷ đồng.
Dư Đầu tư đạt gần 8.000 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu tài chính:
•Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) > 8%.
•Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ
bình quân > 13%.
•Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản
bình quân > 2%.
•Tỷ lệ nợ quá hạn < 1%.
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Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Địa chỉ Trụ sở: 434 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 22229999 — Fax: (84-4) 22221999
• Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng
ĐỊa chỉ Chi nhánh: 78A Duy Tân, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 2229999 — Fax: (84-511) 2222240
• Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 383 Bến Chương Dương – Phường Cầu Kho – Quận I – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 22229999 — Fax: (84-8) 22228999

