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• Hoạt động Quản trị

• Hoạt độnh Kinh doanh

• Hoạt động của tổ chức Chính trị - Xã hội  
  và hoạt động Cộng đồng

• Báo cáo tài chính 2012

Định hướng hoạt Động năm 2013

giới thiệu về công ty
• Tầm nhìn

• Mô hình quản trị

• Thông tin cổ đông

• Cơ cấu tổ chức

• Quá trình phát triển

thông Điệp của chủ tịch hội Đồng quản trị

thư của tổng giám Đốc

Báo cáo của Ban Điều hành về
hoạt Động trong năm 2012

NộI duNG CHíNH
4

5

6

8
10
12

17

19

20

20

23

30

28

38



Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 7/7/2008 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102806367, đăng ký lần đầu ngày 08/7/2008, đăng ký thay đổi 
lần thứ nhất ngày 27/8/2012.

Địa chỉ trụ sở chính: 434 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.22229999 Fax: 04.22221999

WeBsite: www.evnfc.vn       www.taichinhdienluc.vn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Các cổ đông khác

Công ty Cổ phần Cơ 
điện lạnh

Ngân hàng Thương mại  
Cổ phần An Bình

GIớI THIệu về CôNG Ty

vốn Điều lệ: 2.500.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng)

Tên Công ty

Tên giao dịch

Tên tiếng Anh

công ty tài chính cổ phẦn Điện lỰc

công ty tài chính Điện lực

evn Finance Joint stocK company

cơ cấu cổ Đông

40%

49,8%

8,4%

1,8%



Đến năm 2020, EVNFinance là một trong những 
định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam; cung 
cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ cho mọi thành 

phần kinh tế; giữ vai trò chủ đạo về Thu xếp vốn, 
Quản lý ủy thác vốn vay Chính phủ; cung cấp các 
sản phẩm tài chính hữu ích cho Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam và đối tác, khách hàng khác.

Tầm NHìN
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Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình  
Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ông Cao Sĩ Nghị  
Ủy viên Hội đồng Quản trị

* Ông Hoàng Mạnh Hải, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai và bà Nguyễn Thị Mai Thanh thôi giữ chức Uỷ viên HĐQT từ tháng 5/2013.

Hội đồng
quản trị

Ông Hoàng Văn Ninh 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Hoàng Văn Tùy 
Ủy viên Hội đồng Quản trị 

Phó trưởng Ban Tài chính -  
Kế toán, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam

Ông Lương Hải Sinh 
Ủy viên Hội đồng Quản trị,  
Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hoàng Hải 
Ủy viên Hội đồng Quản trị



* Ông Hoàng Phương thôi giữ chức thành viên 
Ban Kiểm soát từ tháng 5/2013

Bà Ngô Tấn Lan Anh   
 Thành viên

ban
kiểm soát

ban tổng
giám đốc

Ông Nguyễn Hoàng Hải 
Ủy viên Hội đồng Quản trị

Bà Trương Thị Thanh Hoa 
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Phạm Việt Khánh 
Thành viên

Ông Lương Hải Sinh 
Ủy viên Hội đồng Quản trị,  
Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Mạnh Hải 
 Phó Tổng Giám đốc

Bà Cao Thị Thu Hà 
Phó Tổng Giám đốc

Ông Bùi Xuân Dũng 
Phó Tổng Giám đốc
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các dữ liệu thống Kê về cổ Đông

stt cổ Đông số cổ phẦn sở hữu
số lượng cổ 

Đông
tỷ lệ sở 

hữu

1 Cổ đông trong nước, trong đó : 250.000.000 63.004 100%

Tổ chức trong nước 125.500.000 04 50,2%

Cá nhân trong nước 124.500.000 63.000 49,8%

2 Cổ đông nước ngoài 0 0 0

Tổng cộng 250.000.000 63.004 100,0%

Tại 31/12/2012

THôNG TIN Cổ ĐôNG
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mô HìNH quảN Trị, Cơ Cấu Tổ CHứC

đại Hội đồng 
cổ đông

Hội đồng
quản trị

ban  
tổng 
giám 
đốc

ban 
kiểm 
soát

kiểm toán
nội bộ

văn 
pHòng

Hội đồng
quản trị



chi nhánh 
thành phố
hồ chí minh

văn
phòng

phòng 
kế hoạch và 
thị trường

phòng
kế toán

phòng
quản lý rủi ro  

và tái 
thẩm định

phòng
nguồn vốn
và quản lý
dòng tiền

phòng
quan hệ

khách hàng
phòng

tín dụng

phòng
đầu tư

phòng
quản lý

ủy thác và 
cho vay lại

phòng
thu xếp vốn

và tư vấn
tài chính

chi nhánh 
thành phố

đà nẵng

phòng
công nghệ
thông tin

phòng
tổ chức
nhân sự

văn
phòng

cdm 
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29/5/2008 07/7/2008 01/9/2008



04/2010
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Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động linh 
hoạt, theo hướng là định chế tài chính đa 
năng, hiện đại, đảm bảo nguyên tắc lấy khách 
hàng và lợi nhuận làm trung tâm. Nâng cao 
năng lực quản trị, vận hành hoạt động trên cơ 
sở phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.  

Xây dựng thể chế hoạt động minh bạch, đảm 
bảo tuân thủ luật pháp và phù hợp thông lệ. 

Nâng cao năng lực tài chính thông qua thực 
hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh; đề ra lộ 
trình tăng vốn điều lệ trên cơ sở tìm kiếm, lựa 
chọn đối tác chiến lược là các tổ chức tài chính 
trong nước và nước ngoài có tiềm lực tài chính 
mạnh và uy tín trên thị trường trong nước và 
quốc tế. 

Xây dựng năng lực cạnh tranh thông qua vận 
hành hiệu quả hệ thống công nghệ hiện đại, 
có khả năng ứng dụng trong nhiều môi trường, 
đạt hiệu quả cao, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho 
quá trình phát triển hoạt động kinh doanh của 
Công ty.

ĐịNH HƯớNG pHÁT TrIểN 

Xác định khách hàng mục tiêu là EVN, các 
đơn vị thành viên của EVN và các tổ chức 
hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh Điện năng. Phát triển quan hệ đối ngoại, 
tăng cường hợp tác đa dạng hoá nền khách 
hàng là các tổ chức và cá nhân trên thị trường 
trong nước và quốc tế.

Tăng cường tích tụ và tập trung vốn, đa 
dạng các hình thức huy động vốn trên cơ 
sở lựa chọn khách hàng là các tổ chức có 
tiềm năng trong nước và quốc tế; đảm bảo 
nền vốn ổn định để thực hiện cân đối vốn 
một cách hiệu quả vào các lĩnh vực kinh  
doanh chủ chốt. 

Tập trung các dịch vụ thu xếp vốn, quản lý 
uỷ thác, cho vay lại, tăng tỷ trọng nguồn thu 
nhập từ nhóm các hoạt động dịch vụ, góp phần 
nâng cao vị thế.

Cung cấp đồng bộ, hiệu quả các sản phẩm 
dịch vụ tài chính chuyên nghiệp kết hợp với 
công nghệ tiên tiến đảm bảo là đầu mối phục 
vụ hiệu quả hoạt động của EVN và các đơn vị 
thành viên của EVN, đáp ứng tốt nhất  nhu cầu 
của khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tập trung nâng cao năng lực quản trị rủi 
ro, gắn quản trị rủi ro với mọi hoạt động kinh 
doanh, phù hợp mô hình tổ chức và thông lệ 
quốc tế. Phát triển hoạt động kinh doanh trên 
nguyên tắc an toàn, hiệu quả; đảm bảo các tỷ 
lệ, cơ cấu đạt chuẩn quy định. Công khai minh 
bạch thông tin các hoạt động kinh doanh của 
Công ty theo quy định của Pháp luật.

Phát triển thương hiệu, văn hoá kinh doanh 
của Công ty.
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THôNG ĐIệp Của CHủ TịCH  
   HộI ĐồNG quảN Trị



Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý vị cổ đông, Quý khách hàng và 
Quý đối tác của Công ty Tài chính Cổ phần Đ iện lực!

Năm 2012 chứng kiến tốc độ phục hồi chậm của nền kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, mặc dù việc 
thực thi chính sách tài khóa chặt chẽ đã góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp 
tục đối mặt với những khó khăn nhất định. Công tác tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng gặp không 
ít thách thức, đặt ra những áp lực không nhỏ trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh. 
Nợ xấu toàn hệ thống tăng cao. Đ ánh giá những khó khăn, thách thức từ bên ngoài, nhìn nhận năng 
lực cũng như những tồn tại từ bên trong, Hội đồng Quản trị và Ban Đ iều hành EVNFinance đã chỉ đạo 
sát sao, thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh song song với mục tiêu lợi nhuận, 
duy trì cơ sở vững chắ c cho việc xây dựng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong những giai đoạn 
sau.

Kết thúc năm 2012, tổng tài sản đạt 18.830 tỷ  đồng, doanh thu 2.106 tỷ  đồng, lợi nhuận trước 
thuế đạt 165,2 tỷ  đồng. Việc duy trì hoạt động kinh doanh có lãi trong bối cảnh hệ thống tài chính 
ngân hàng có nhiều biến động là động lực để EVNFinance xây dựng và phấn đầu hoàn thành kế 
hoạch giai đoạn 2013 - 2017.

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và những yêu cầu của nền kinh tế trong giai đoạn mới, xác định 
chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng cũng tiềm ẩn không ít những cơ hội 
mới, Hội đồng Quản trị Công ty đã yêu cầu Ban điều hành xây dựng Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 
5 năm 2013-2017, với mục tiêu và giải pháp cho từng nghiệp vụ kinh doanh cũng như hoạt động hỗ 
trợ. 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.

Với uy tín, năng lực hoạt động đã và đang tiếp tục được gây dựng, tích lũy, với chiến lược phát 
triển hoạt động kinh doanh rõ ràng, chế độ đãi ngộ hợp lý thu hút nhân tài, sự năng động, sáng tạo 
của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Đ iều hành, của đội ngũ cán bộ nhân viên, được sự cổ vũ, 
ủng hộ của quý vị đối tác, khách hàng, của Đ ại hội đồng cổ đông, tôi tin tưởng EVNFinance chắ c chắ n 
sẽ tiếp tục khẳng định được vị thế của mình 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 và 
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 sắ c tới quý vị 
đối tác, khách hàng đã ủng hộ và giúp đỡ trong thời gian vừa qua và bày tỏ mong muốn trong năm 
2013 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

Hoàng Văn Ninh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hoàng Văn Ninh
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THƯ Của TổNG GIÁm ĐốC



Kính thưa Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên EVNFinance!

Trước tiên tôi xin thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty Tài chính Cổ phần Đ iện lực trân trọng gửi lời cảm ơn 
chân thành đến Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty đã đồng hành cùng 
chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Hoạt động của ngành tài chính ngân hàng tiếp tục diễn biến không thuận lợi trong năm 2012. Những 
biến động đối với nền kinh tế, tình trạng nợ xấu gia tăng đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc đạt mục tiêu kỳ 
vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp nói chung, các định chế tài chính nói riêng, trong đó có EVNFinance. 
Ngay từ những ngày đầu năm, xác định, dự báo tình hình, EVNFinance đã lựa chọn các giải pháp đảm bảo 
an toàn hoạt động, đẩy mạnh phát triển dịch vụ, tìm kiếm đối tác, khách hàng chất lượng, cung cấp sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu vốn với lãi suất ở mức hợp lý, điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường. Bằng 
bản lĩnh nghề nghiệp, lòng nhiệt huyết, trí tuệ sáng tạo của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, 
EVNFinance đã đạt được những kết quả nhất định trong năm 2012.

Thứ nhất, Duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, có chất lượng. Tổng tài sản đến 31/12/2012 đạt 18.830 
tỷ  đồng, tăng trưởng 104% so với thực hiện 31/12/2011. Doanh thu đạt 2.106 tỷ  đồng, lợi nhuận trước thuế 
165,2 tỷ  đồng. 

Thứ hai, hoạt động kinh doanh được triển khai trên cơ sở đảm bảo các tỷ  lệ an toàn trong hoạt động của 
các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định. 

Thứ ba, cơ cấu các sản phẩm, dịch vụ được duy trì ổn định theo hướng phát triển các dịch vụ tài chính, 
tích cực đẩy mạnh, tăng trưởng nguồn thu thông qua các sản phẩm dịch vụ như thu xếp vốn, quản lý ủy thác 
cho vay lại, tư vấn cơ chế phát triển sạch CDM, v.v...

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo góp phần duy trì yếu tố cạnh tranh trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế thông qua các chương trình tự đào tạo và đào tạo bên ngoài.

Thứ năm, hoạt động của hai chi nhánh tại thành phố Đ à Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được 
duy trì, hướng tới cung cấp đồng bộ các gói sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đối tác, 
khách hàng tại các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

Vượt qua những thời khắ c khó khăn của các đợt suy thoái kinh tế toàn cầu, biến động kinh tế trong nước, 
EVNFinance đã đứng vững, từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam. 
Năm 2013, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt 
qua những thử thách từ dự báo năm 2013 là năm Việt Nam tiếp tục đối mặt với các vấn đề nợ xấu, lượng 
hàng hóa tồn kho lớn, rủi ro tỷ  giá,…  tạo ra nhiều hệ lụy kinh tế tài chính khác. Với phương châm phát triển 
bền vững, tối đa hóa lợi ích của khách hàng, cổ đông, bằng việc định hướng hoạt động kinh doanh trong 5 
năm tới (2013 - 2017), chúng tôi xác định mục tiêu lấy khách hàng và lợi nhuận làm trung tâm, xây dựng cơ 
chế quản trị điều hành, tác nghiệp hiện đại gắ n với sử dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn lực trình 
độ cao hướng tới hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

EVNFinance cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, duy trì vai trò là đầu mối quan trọng trong hoạt 
động tài chính của Tập đoàn Đ iện lực Việt Nam, mở rộng quan hệ hợp tác với khách hàng trong nhiều lĩnh 
vực kinh tế, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững. EVNFinance mong muốn tiếp tục được 
đồng hành cùng Quý khách hàng, Quý đối tác, cùng vượt qua thử thách, hướng tới những thành công mới 
trong năm 2013 và trong tương lai.
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HOạT ĐộNG quảN Trị
“Xây dựng cơ chế quản trị điều hành, tác nghiệp hiện đại gắn với đầu tư, phát triển nguồn nhân lực 

trình độ cao, củng cố mô hình tổ chức phù hợp, hiệu quả, tăng cường năng lực quản trị rủi ro, khai 
thác ứng dụng công nghệ tiên tiến hướng tới hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực và thông lệ 

quốc tế” - đây là những chính sách cơ bản, xuyên suốt trong hơn 4 năm hoạt động vừa qua và trong những 
năm tiếp theo. Vượt qua những khó khăn trong năm 2012, song song thực hiện mục tiêu cấu trúc lại danh 
mục tài sản, nguồn vốn, cơ cấu sản phẩm, dịch vụ, EVNFinance đã từng bước kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ 
chức thông qua xây dựng và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu tổ chức quản trị, phù hợp với điều kiện mới.

BÁO CÁO Của BaN ĐIều HàNH  
về HOạT ĐộNG TrONG Năm 2012



phát triển nguồn nhân lỰc, tổ chức và nhân sỰ 
Trước những biến động của ngành tài chính ngân hàng, cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh nhiều rủi ro, 
EVNFinance xác định nhiệm vụ ổn định và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền 
vững. Công tác quản trị nhân sự được thực hiện đúng chuẩn mực thông qua việc bổ nhiệm, luân chuyển, 
tuyển dụng mới nhân sự, đáp ứng yêu cầu tăng cường đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, khích lệ tinh thần 
sáng tạo, yêu nghề của mỗi cán bộ nhân viên. 

EVNFinance đã thực hiện linh hoạt chính sách đãi ngộ, chăm sóc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho 
cán bộ nhân viên. Hoạt động đào tạo của EVNFinance được tổ chức hiệu quả thông qua việc cử cán bộ đi 
tham gia các khóa học do các đơn vị chuyên môn tổ chức, và mời chuyên gia hướng dẫn, giảng dạy nội bộ, 
đáp ứng yêu cầu ứng dụng kịp thời, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ của EVNFinance đang dần tích lũy các yếu 

tố, phẩm chất của những chuyên gia tài chính ngân 
hàng hiện đại, về cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động 
nghiệp vụ kinh doanh của EVNFinance.

Bộ máy tổ chức của Công ty tính đến 31/12/2012 
bao gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 
Giám đốc, 2 Chi nhánh và 14 Phòng thuộc 2 khối 
Kinh doanh và Quản lý hỗ trợ, với tổng số cán bộ 
nhân viên của Công ty là 140 người, trong đó 38% 
đạt trình độ trên đại học và 59% đạt trình độ đại học, 
đây là nguồn lực cốt lõi tạo nên những giá trị bền 
vững cho Công ty trong những ngày tháng vừa qua 
và trong những giai đoạn tiếp theo.
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chú trọng công tác  
quản trị rủi ro
Xác định rõ mục tiêu hàng đầu là hoạt động an toàn, hiệu quả, trong 
năm 2012, EVNFinance đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro thông 
qua đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các Hội đồng Tín dụng, Hội đồng 
Đầu tư, Ủy ban quản trị tài sản Nợ - Có (ALCO), thành lập Tổ xử lý nợ; định 
kỳ đánh giá rủi ro ở mọi phạm vi từ rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động đến 
các rủi ro trong từng nghiệp vụ kinh doanh của công ty.  

nâng cao năng lỰc hệ thống 
công nghệ thông tin
Trong định hướng phát triển chung, hướng tới khai thác ứng dụng công 
nghệ tiên tiến phục vụ hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực và thông 
lệ quốc tế, EVNFinance đã liên tục phát triển hệ thống công nghệ ngân 
hàng phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty. Năm 
2012, EVNFinance đã triển khai ứng dụng công nghệ hệ thống Ngân 
hàng lõi (Corebank), hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu, xây dựng các 
modules, vận hành ổn định trong năm 2013. Theo định hướng phát triển 
chung, EVNFinance sẽ tiếp tục phát triển, ứng dụng các module hữu 
hiệu nhằm hỗ trợ đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ tài chính, xác định đây 
là một trong những công cụ trọng yếu, hỗ trợ đắc lực trong chiến lược 
phát triển bền vững của EVNFinance. 

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, nhân sự của Hội đồng Quản trị có sự thay đổi, gồm 
có: Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách và 03 thành viên được bầu mới, giữ nguyên 02 thành viên 
không chuyên trách.  

Tháng 8 năm 2012, nhân sự Ban Điều hành Công ty có sự thay đổi: Tổng Giám đốc mới được đề bạt. Tính 
đến ngày 31/12/2012, Ban điều hành gồm Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc và 16 Trưởng Phòng 
nghiệp vụ/Chi nhánh. Trong năm 2012, Ban điều hành đã thực hiện đảm bảo các lĩnh vực hoạt động 
được thực hiện tuân thủ quy định của cơ quản lý nhà nước và quy định nội bộ của Công ty.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện chuẩn hóa mô hình tổ chức nhằm nâng cao tính năng chuyên môn hóa của 
mỗi đơn vị nghiệp vụ, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ. Theo định hướng đó, tiến hành tái cơ cấu tổ chức, 
thành lập mới các Phòng Quan hệ khách hàng, Thu xếp vốn và Tư vấn tài chính, Quản lý ủy thác và Cho 
vay lại nhằm sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý quan hệ khách hàng; xây dựng đội ngũ chuyên biệt trong 
hoạt động Thu xếp vốn và Quản lý cho vay lại, đảm bảo cơ sở cốt lõi phát triển các hoạt động dịch vụ, 
hướng tới cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng điều kiện phát triển theo mô hình định chế tài 
chính đầu tư.



hoạt Động huy Động vốn
Thực hiện phương châm “Khách hàng là trung tâm”, trong năm 2012, EVNFinance đã thành lập và đưa vào 
hoạt động Phòng Quan hệ khách hàng, thực hiện chuyên trách công tác chăm sóc và phát triển khách hàng, 
tập trung hoạt động huy động vốn, mở rộng đối tượng khách hàng là các tổ chức hoạt động trong nhiều 
thành phần kinh tế khác nhau.

Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2012 đạt 15.299 tỷ đồng. Xác định hoạt động Huy động vốn là hoạt 
động chủ chốt, đảm bảo thanh khoản và duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty, EVNFinance cân đối, 
quản lý dòng tiền một cách khoa học, hiệu quả; Thiết lập, tăng cường quan hệ, cung cấp các sản phẩm huy 
động vốn truyền thống kết hợp triển khai các sản phẩm đặc thù. Từ đó, vừa tạo sự chủ động và ổn định trong 
nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, vừa duy trì được nền tảng khách hàng truyền thống, mở rộng 
các đối tượng khách hàng.

HOạT ĐộNG kINH dOaNH
Năm 2012 trước bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng trong nước có nhiều biến động, Ngân hàng Nhà 

nước triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2012-2015”, EVN-
Finance chủ động định hướng năm 2012 là năm tập trung bảo đảm an toàn, không mở rộng quy mô, cơ 

cấu lại tài sản, đẩy mạnh phát triển cung cấp các dịch vụ tài chính, nâng cao giá trị gia tăng. 

cơ cấu nguồn huy Động vốn 31/12/2012

TCTD

TCKT
61%

39%

hoạt Động sỬ dụng vốn
Tổng Tài sản của Công ty đến 31/12/2012 đạt 18.830 tỷ đồng. 

Các hoạt động sử dụng vốn được triển khai ở mức độ phù hợp, theo hướng thận trọng, tăng cường kiểm soát 
chất lượng tài sản, đảm bảo các yếu tố an toàn, hạn chế rủi ro ở mức độ cao nhất.
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hoạt động Đầu tư
Chiếm 49% Tổng Tài sản, hoạt động đầu tư có tỉ trọng lớn nhất trong Tổng Tài sản. Trong bối cảnh diễn biến 
thị trường không thuận lợi, hoạt động Đầu tư được triển khai với phương châm an toàn, hiệu quả, đảm bảo 
thanh khoản. Danh mục đầu tư được tập trung cấu trúc, dự phòng những rủi ro phát sinh; các khoản gốc, 
lãi đến hạn được tập trung thu hồi triệt để; hạn chế các khoản đầu tư dài hạn, giảm thiểu tối đa rủi ro. Danh 
mục đầu tư cấu trúc theo hướng  đảm bảo thanh khoản và ổn định nguồn thu trong dài hạn cho Công ty. 

Tổng dư hoạt động Đầu tư đến ngày 31/12/2012 đạt 9.712 tỷ đồng.

cơ cấu tài sản 31/12/2012

Tín dụng

Đầu tư

Liên Ngân hàng

Khác

17%

2% 32%

49%

hoạt động tín dụng
Trong bối cảnh xác định các điều kiện kinh tế vĩ mô khó ổn định, EVNFinance lựa chọn giải pháp cấp tín dụng 
thận trọng. Định hướng tập trung phục vụ nhóm khách hàng EVN và khách hàng đang có quan hệ truyền 
thống, có hoạt động kinh doanh ổn định, hoạt động tín dụng tiếp tục được triển khai dưới nhiều hình thức 
trực tiếp, cho vay uỷ thác, góp vốn đồng tài trợ, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển điện năng 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xác định xử lý nợ xấu là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tập 
trung nguồn lực bám sát tình hình sản xuất, dòng tiền của doanh nghiệp để thu hồi gốc, lãi các khoản cho 
vay đến hạn.

Công tác thẩm định, đánh giá năng lực khách hàng, tính khả thi của các phương án vay vốn và các biện pháp 
quản lý rủi ro khác luôn được đặt lên hàng đầu và thực hiện với tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo mục tiêu 
kinh doanh an toàn. Lãi suất cho vay ở mức hợp lý, điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thị trường. Hoạt 
động tín dụng, vì vậy, đảm bảo các tỷ lệ quản trị rủi ro theo quy định hiện hành.

EVNFinance đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, giảm lãi suất các khoản cho vay 
cũ, cơ cấu một số khoản nợ giúp giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn hoạt động khó 
khăn; Tăng tỷ trọng dư  nợ tín dụng ngắn hạn trong tổng dư nợ. Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn/Tổng dư nợ đạt 50%.

Dư nợ cho vay đến 31/12/2012 đạt 3.230 tỷ đồng, chiếm 17% Tổng Tài sản.  

2012 2011

tổng dư hoạt Động ĐẦu tư 9.172 12.167

Đơn vị: Tỷ đồng



hoạt Động dịch vụ
Với mục tiêu trở thành một định chế tài chính chuyên nghiệp, hội nhập, EVNFinance đã triển khai nghiên 
cứu 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 hỗ trợ phát triển ngành điện.

chỉ tiêu 2012 2011

tổng dư nợ cho vay

trong đó:
3.230 3.402

Ngắn hạn 1.619 1.581

Trung & dài hạn 1.610 1.821

Đơn vị: Tỷ đồng

hoạt động thu xếp vốn
Hoạt động Thu xếp vốn - đánh giá là hoạt động chủ lực trong lĩnh vực dịch vụ, được phát triển cả về quy mô 
và hiệu quả. Đến ngày 31/12/2012, EVNFinance đã thu xếp thành công cho nhiều dự án ngành điện như Dự 
án thủy điện Sprepok 4a của Công ty CP thủy điện Buôn Đôn,... Hiện đang tiếp tục triển khai thu xếp vốn cho 
một số dự án lưới điện truyền tải, các dự án nguồn điện, các dự án thủy điện vừa và nhỏ,… của các công ty 
trong và ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam.  
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hoạt động tư vấn tài chính
Hoạt động tư vấn tài chính triển khai cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, và đặc biệt ưu 
tiên cho các doanh nghiệp thuộc EVN, triển khai trên nhiều sản phẩm như Tư vấn đầu tư, Tư vấn và bảo lãnh 
phát hành chứng khoán... Năm 2012, nhiều doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, nên nhu cầu tư vấn tài 
chính giảm, hoạt động tư vấn tài chính chưa mang lại những kết quả như kỳ vọng. Mặc dù vậy, EVNFinance 
không ngừng chú trọng xây dựng các phương thức triển khai, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các 
đối tác, khách hàng lớn, duy trì và phát huy lợi thế trong ngành, tạo điều kiện và chuẩn bị cơ sở, tạo đà phát 
triển cho những năm tiếp theo, góp phần tạo dựng uy tín, thương hiệu trên thị trường.   

tư vấn triển khai cơ chế phát triển sạch - cdm
Đây là một trong những dịch vụ EVNFinance thực hiện tư vấn hiệu quả cho các dự án điện, là dịch vụ vừa 
mang lại lợi ích kinh tế, giá trị gia tăng cho chủ dự án, vừa mang yếu tố bảo vệ môi trường. Với danh mục 
trên 20 dự án tiếp cận, đến cuối năm 2012, EVNFinance đã tư vấn và đăng ký thành công, 6 dự án với Ủy ban 
điều hành quốc tế về CDM. Với kết quả đạt được, hoạt động Tư vấn CDM đã từng bước khẳng định vai trò 
EVNFinance là đầu mối kết nối và phát triển CDM cho các dự án trong ngành điện, khẳng định vai trò đồng 
hành với các nhà đầu tư, các đối tác trong quá trình phát triển kinh doanh hướng đến hoạt động kinh tế 
xanh (green business), góp phần giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, là một trong những tổ chức đứng 
đầu về tư vấn CDM tại Việt Nam.

hoạt động ủy thác cho vay lại
EVNFinance thực hiện quản lý cho vay lại nguồn vốn vay của Chính phủ các dự án điện như thuỷ điện Trung 
Sơn (vay 330 USD từ WB), nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (vay 1,06 tỷ USD từ China Eximbank), điện gió Phú Lạc (vay 
45 triệu USF từ KFW), dự án lưới điện truyền tải 1 (vay 120,5 triệu USD từ ADB), chương trình cải cách ngành 
điện giai đoạn 2 DPL2 (vay 200 triệu USD từ WB), nhiệt điện Ô Môn 4 (vay 370 triệu USD từ nguồn KFW) và 
một số dự án vay vốn nước ngoài khác do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trực tiếp vay giao EVNFinance quản lý. 
Hoạt động nhận quản lý vốn uỷ thác và cho vay lại của EVNFinance thực hiện trong thời gian qua đã khẳng 
định vai trò đầu mối quản trị vốn phục vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời chứng tỏ được chỗ đứng, 
tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý ủy thác và cho vay lại trong hệ thống các tổ chức tài 
chính - ngân hàng Việt Nam. 



Khả năng thanh Khoản

chỉ tiêu 2012 2011

Vốn điều lệ 2.500 2.500

Tổng tài sản 18.830 18.077

Doanh thu 2.106 3.051

Lợi nhuận trước thuế 165 372

Lợi nhuận sau thuế 123 280

Tỷ lệ an toàn vốn 16,8% 13,6%

tình hình tài chính

Thị trường tài chính năm 2012 có nhiều thời điểm, giai đoạn diễn biến không ổn định, các doanh nghiệp 
hoạt động khó khăn trong thời kỳ khắc phục ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế, dẫn đến việc hạn chế 
nguồn vốn dài hạn, ổn định. Trong mọi thời điểm, EVNFinance luôn duy trì, cân đối được cơ cấu vốn - tài sản, 
đảm bảo an toàn hoạt động cho Công ty, ghi nhận là một trong những thành công của EVNFinance trong 
năm 2012.

Đơn vị: tỷ đồng
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HOạT ĐộNG Của Tổ CHứC CHíNH Trị 
xã HộI và HOạT ĐộNG CộNG ĐồNG
các hoạt Động của tổ 
chức chính trị xã hội

Tổ chức Đảng tại EVNFinance được chú trọng 
phát triển và ngày càng vững mạnh, thực 
hiện tốt vai trò lãnh đạo hoạt động kinh do-

anh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tổ 
chức Đảng EVNFinance thực hiện tốt công tác xây 
dựng Đảng tại cơ sở, phát triển Đảng mạnh mẽ; 
tổ chức sinh hoạt định kỳ, tuyên truyền, phổ biến 
và định hướng tư tưởng cho đội ngũ đảng viên 
hiểu rõ được chiến lược, định hướng xây dựng và 
phát triển của Công ty để thống nhất trong hành 
động, thực hiện nghiêm túc các đợt kiểm điểm, 
quán triệt nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt, 
trong năm 2012, tổ chức Đảng của EVNFinance  
được nâng cấp thành Đảng bộ. 100% Đảng viên 
đạt trình độ đại học và trên đại học. Đảng đã trở 
thành trung tâm gắn kết Chính quyền - Công 
đoàn - Đoàn Thanh niên thành một khối thống 
nhất. EVNFinance liên tục đạt danh hiệu tổ chức 
cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ.  

Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên thể hiện 
rõ nét vai trò đại diện bảo vệ, chăm sóc quyền và 
lợi ích hợp pháp cho tập thể cán bộ nhân viên; là 
những tổ chức nòng cốt trong xây dựng và phát 
triển phong trào hoạt động đoàn thể tại EVN-
Finance, tạo ra môi trường làm việc cạnh tranh 
lành mạnh, chuyên nghiệp; tác động trở lại trong 
việc nâng cao năng suất lao động, xây dựng văn 
hoá doanh nghiệp. Năm 2012, Công đoàn và 
đoàn Thanh niên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt 
động sinh hoạt tập thể tăng cường gắn kết, nâng 
cao đời sống tinh thần cho anh chị em. 



Song song với việc phấn đấu hoàn thành kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty, 
hoạt động cộng đồng và công tác xã hội từ 

thiện được EVNFinance quan tâm, tích cực triển 
khai thực hiện. Với vai trò là đầu mối, tổ chức Công 
đoàn và Đoàn Thanh niên đã cụ thể hóa chủ trương 
của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thành các 
chương trình hành động. 

Năm 2012, tiếp tục phát huy tinh thần của những 
năm trước, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã 
nhiệt tình tham gia phong trào hoạt động xã hội từ 
thiện, các hoạt động phát triển cộng đồng: tổ chức 
từ thiện tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Nhi 

hoạt Động cộng Đồng

Trung ương, Viện huyết học truyền máu TW; thực 
hiện hiến máu nhân đạo, thực hiện tốt chính sách 
đền ơn đáp nghĩa, chương trình tài trợ các hoạt 
động liên quan đến giáo dục,... Các đợt quyên góp 
ủng hộ từ thiện của Công ty đã hình thành nên nếp 
sống vì cộng đồng trong toàn thể cán bộ nhân viên, 
đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lao động trẻ, nâng 
cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân tương 
ái, chung tay xây dựng một xã hội vì sự phát triển 
chung.

Thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, xây 
dựng môi trường làm việc lành mạnh, phong cách 
chuyên nghiệp, quy tắc ứng xử nhã nhặn cùng với 
việc phát triển các hoạt động xã hội cộng đồng là 
những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng nét 
văn hóa doanh nghiệp của EVNFinance.
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BÁO CÁO KIỂMTOÁN ĐỘ CLẬP
Kính gửi:   Các Cổ đông

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Công ty Tài chính Cổ phần Đ iện lực

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên

Cơ sở của ý kiến 

Ý kiến



Bảng cân Đối KẾ  toán 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012  

MẪU SỐ B02/TCTD
Đơn vị: VND

a tài sản 
i tiền mặt, vàng bạc, đá quý 5 1.639.998.170 2.448.091.312

ii tiền gửi tại ngân hàng nhà nước (nhnn) 6 451.853.227.581 1.700.223.003

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

7 4.469.685.313.163 1.136.334.334.609

1 Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác 4.395.247.813.163 1.095.355.167.942

2 Cho vay các tổ chức tín dụng khác 166.666.666.667 91.666.666.667

3
Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín 
dụng khác

(92.229.166.667) (50.687.500.000)

iv chứng khoán kinh doanh 8 67.578.633.615 78.510.251.419

1 Chứng khoán kinh doanh 95.281.004.643 138.836.474.467

2
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh 
doanh

(27.702.371.028) (60.326.223.048)

v cho vay khách hàng 3.161.755.982.739 3.355.793.401.033

1 Cho vay khách hàng 9 3.230.460.140.901 3.402.636.753.684

2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 10 (68.704.158.162) (46.843.352.651)

vi chứng khoán đầu tư 11 7.079.797.424.496 7.835.700.449.583

1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 7.085.830.154.496 7.835.700.449.583

2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (6.032.730.000) - 

vii góp vốn, đầu tư dài hạn 12 405.165.840.667 656.491.579.495

1 Đầu tư dài hạn khác 406.834.324.562 656.491.579.495

2 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (1.668.483.895) -

viii tài sản cố định 13 9.622.452.926 8.432.839.707

1 Tài sản cố định hữu hình 8.680.944.866 7.605.484.212

- Nguyên giá 23.526.437.623 18.659.789.060

- Hao mòn lũy kế (14.845.492.757) (11.054.304.848)

2 Tài sản cố định vô hình 941.508.060 827.355.495

- Nguyên giá 2.609.299.473 2.041.334.473

- Hao mòn lũy kế (1.667.791.413) (1.213.978.978)

ix tài sản có khác 3.183.734.252.742 5.001.951.029.143

1 Các khoản phải thu 14 1.259.407.036.096 3.144.064.232.353

2 Các khoản lãi, phí phải thu 977.173.086.509 553.880.786.939

3 Tài sản Có khác 15 1.093.809.880.521 1.304.006.009.851

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

16 (146.655.750.384) -

tổng tài sản cÓ 18.830.833.126.099 18.077.362.199.304

chỉ tiêu
thuyẾt 
minh 31/12/201131/12/2012
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Ngày 25 tháng 3 năm 2013

BẢ NGCÂN ĐỐ I KẾ  TOÁN (TIẾP THEO)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢ NGCÂN ĐỐ I KẾ TOÁN 

MẪU SỐ B02/TCTD

B NỢ PHẢ ITRẢ VÀ VỐ NCHỦ SỞ HỮ U

I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước - 186.308.518.164

II Tiền, vàng gửi và vay các tổ chức tín dụng 5.260.132.369.135 6.941.924.476.180

2

III Tiền gửi của khách hàng 18 2.571.016.987.809 1.571.229.875.130

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

19 7.012.732.899.264 4.567.040.820.595

V Phát hành giấy tờ có giá 20 457.000.000.000 840.000.000.000

VI Các khoản Nợ khác 703.819.144.587 1.020.124.318.753

Tổng Nợ phải trả 16.004.701.400.795 15.126.628.008.822

VII Vốn và các quỹ 23 2.826.131.725.304 2.950.734.190.482

- Vốn điều lệ 2.500.000.000.000 2.500.000.000.000

- Vốn đầu tư XDCB 2.327.860.000 -

TỔ NG NỢ  PHẢ I TRẢ  VÀ VỐ N CHỦ  SỞ  HỮ U 18,830,833,126,099 18,077,362,199,304

I Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn 38 601.539.221.490 900.445.947.743

II Cam kết đưa ra 38 32.000.000.000 529.072.635 

CHỈ TIÊU
THUYẾT
MINH 31/12/201131/12/2012

CHỈ TIÊU 31/12/201131/12/2012



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘ NG KINH DOANH

MẪU SỐ B03/TCTD

I Thu nhập lãi thuần 383.902.493.813 582.514.787.248 

II Lãi thuần từ hoạ t động dịch vụ 26 9.599.540.890 3.509.774.001

III (Lỗ)/Lãi thuần từ hoạ t động kinh doanh ngoạ i hối 27 (10.034.633.354) 1.163.849.288 

IV Lãi/(Lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 28 14.324.511.961 (80.220.368.980)

V Lãi/(Lỗ)/Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 29 5.101.432.899 (46.158.037.202)

VI Lãi thuần từ hoạ t động khác 10.516.429.924 3.163.168.842

VII Thu nhập từ góp vốn. mua cổ phần 31 11.464.752.507 5.901.345.470 

VIII Chi phí hoạ t động 32 88.341.507.451 74.935.450.759

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

336.533.021.189 394.939.067.908

X Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 33 171.331.518.123 22.970.421.843 

XI Tổng lợi nhuận trước thuế 165.201.503.066 371.968.646.065

XII Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 34 41.226.393.329 90.486.230.684

XIII Lợi nhuận sau thuế 123.975.109.737 281.482.415.381

XIV Lãi cơ bản trên cổ phiếu 35 496 1.126

CHỈ TIÊU
THUYẾT
MINH 31/12/201131/12/2012
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lưu chuyển tiền tỪ hoạt Động Kinh doanh 

1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 1.555.537.053.252 2.805.720.597.963

2 Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả  (1.424.211.258.563)  (2.265.796.727.820)

3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được  9.599.540.890 3.509.774.001

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

 (17.199.810.514)  (125.214.556.894)

5 Thu nhập khác - 3.163.168.842

6 Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý. công vụ 68.899.471.138 (57.550.378.984)

7 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong năm (89.135.347.619) (99.607.819.958)

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

103.489.648.584 264.224.057.150

Những thay đổi về tài sản hoạt động

8 Biến động các khoản tiền. vàng gửi và cho vay các TCTD khác  (72.088.845.269) 333.466.367.385

9 Biến động các khoản về kinh doanh chứng khoán 793.425.764.911 (555.797.892.425)

10 Biến động các khoản cho vay khách hàng 172.176.612.783 93.838.061.422

11 Biến động khác về tài sản hoạt động 1.948.197.575.203 2.475.702.862.308

Những thay đổi về công nợ hoạt động

12 Biến động các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (186.308.518.164) 70.415.246.371

13 Biến động các khoản tiền gửi. tiền vay các tổ chức tín dụng (1.681.792.107.045) (1.942.298.649.468)

14 Biến động tiền gửi của khách hàng  999.787.112.679 (66.503.306.858)

15
Biến động phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá 
phát hành được tính vào hoạt động tài chính) 

(383.000.000.000) 240.000.000.000

16
Biến động vốn tài trợ. ủy thác đầu tư. cho vay mà tổ chức tín 
dụng chịu rủi ro

2.445.692.078.669 (3.135.550.497.964)

18 Biến động khác về công nợ hoạt động  (416.528.329.755) (463.876.971.734)

19 Chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng (16.025.168.785)  (5.848.313.100)

I Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.707.025.823.811  (2.692.229.036.913)

lưu chuyển tiền tỪ hoạt Động ĐẦu tư

1 Mua sắm tài sản cố định (5.434.613.563) (1.397.237.974)

2 Tiền chi đầu tư. góp vốn vào các đơn vị khác 249.657.254.933 -

3
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư. 
góp vốn dài hạn

11.464.752.507  5.901.345.470

ii lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 255.687.393.877 4.504.107.496

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

mẪu số B04/tctd
Đơn vị: VND

chỉ tiêu 20112012



LƯ UCHUYỂNTIỀNTỪ HOẠT ĐỘ NGTÀI CHÍNH

III Lưu chuyển tiền thuần từ hoạ t động tài chính (210.564.506.300)  (273.071.018.000)

IV Lưu chuyển tiền thuần trong năm 3.752.148.711.388 (2.960.795.947.417)

V Tiền và tương đương tiền đầu năm 943.840.745.680 3.904.636.693.097

VII Tiền và tương đương tiền cuối năm 4.695.989.457.068 943.840.745.680 

Chi tiết các khoản tiền và tương đương tiền 4.695.989.457.068 943.840.745.680

- Tiền. vàng gửi không kỳ hạn 4.239.131.707.532 439.310.431.365

- Tiền. vàng gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng 3.364.523.785 500.382.000.000

BÁO CÁO LƯ UCHUYỂNTIỀNTỆ (TIẾP THEO)

MẪU SỐ B04/TCTD

CHỈ TIÊU
THUYẾT
MINH

2011

2011

2012

2012

Ngày 25 tháng 3 năm 2013
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Tỷ lệ đòn bẩy cao và những bất ổn kéo dài của nền kinh tế toàn cầu có thể tiếp tục tác động khiến 
nợ xấu tăng cao. Tái cấu trúc toàn hệ thống tài chính ngân hàng giúp xác định lại vị thế và sự tồn 
tại của mỗi tổ chức tín dụng. Bên cạnh các yếu tố vĩ mô như kiểm soát lạm phát, tỷ giá, đảm bảo an 

toàn, thanh khoản chung, ở góc độ quản lý hệ thống tài chính ngân hàng, các kênh huy động vốn, các 
yếu tố về chất lượng, cơ cấu, tăng trưởng tín dụng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn trên toàn hệ thống. 

Trong bối cảnh đó, hoạt động ngành tài chính - ngân hàng dự báo sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn 
thử thách, đặt ra những yêu cầu thận trọng trong việc định hướng các hoạt động kinh doanh của mình.

ĐịNH HƯớNG HOạT ĐộNG 2013
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