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Ng©n hμng TMCP ngo¹i th−¬ng Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam

ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

Số: 100705/NHNT.CBTT ------- ------ 
(V/v: Giải trính chênh lệch lợi nhuận sau thuế của 

Quý II/2010 và Quý II/2009) 
Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 07 n¨m 2010 
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Kính gửi:  UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 
  

- Căn cứ Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính Hướng 
dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

- Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2010 của Ngân hàng 
TMCP Ngoại thương Việt Nam, 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) xin giải trình tới Quý Ủy ban 
và Quý Sở về chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2010 so với lợi nhuận 
sau thuế Quý II năm 2009 trên Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2010 của 
VCB như sau:  

Lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2010 của VCB tăng khoảng 113 tỷ đồng (tương 
đương mức 12,3%) so với lợi nhuận sau thuế Quý II năm 2009 do các nguyên 
nhân sau: 

Nguyên nhân 

Quý II/2010          
so với Quý II/2009 

Thu nhập 
trước thuế 

Thu nhập  
sau  thuế 

VCB có sự tăng trưởng thu nhập lãi thuần trong Quý II/2010 
so với Quý II/2009 dẫn đến kết quả kinh doanh tăng. 

848.038 636.029

VCB thực hiện trích bổ sung chi phí tiền lương theo đơn giá 
được Thống đốc NHNN phê chuẩn trên cơ sở kết quả kinh 
doanh Quý II/2010 trong khi đó Quý II/2009 không có khoản 
trích bổ sung này dẫn đến kết quả kinh doanh giảm. 

(702.486) (526.865)

Tỏng cộng chênh lệch ròng: 145.552 109.164

Trân trọng! 

 

  
  

 

N¬i nhËn: 

- Nh− trªn  

- L−u CV.KTTC  

  

  

 

 


