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GIẢI TRÌNH 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2010 BIẾN ðỘNG GIẢM TRÊN 10% SO VỚI NĂM 2009 

 

Căn cứ quy ñịnh tại Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ tài chính, Công ty CP 
Chứng khoán VNDIRECT xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2010 biến ñộng 
giảm trên 10% so với lợi nhận sau thuế năm 2009 như sau: 

* Bảng so sánh doanh thu, lợi nhuận năm 2010 so với năm 2009: 
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2009 Thay ñổi 
Tổng Doanh thu 470.748 359.928 110.820 
Doanh thu hoạt ñộng môi giới 105.229 63.652 41.577 
Doanh thu hoạt ñộng ñầu tư CK 128.143 244.082 -115.939 
Doanh thu hoạt ñộng tư vấn 4.255 2.651 1.604 
Doanh thu khác 233.121 49.543 183.578 
Chi phí hoạt ñộng kinh doanh 244.405 85.194 159.211 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 84.887 47.576 37.311 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 141.005 227.893 - 86.888 
Lợi nhuận sau thuế TNDN 105.153 211.699 -106.546 

ðơn vị tính: Triệu ñồng) 

Tổng doanh thu của VNDIRECT trong năm 2010 tăng 110,820 tỷ ñồng so với năm 2009. Tuy 
nhiên lợi nhuận sau thuế của VNDIRECT năm 2010 lại giảm 106,546 tỷ ñồng so với năm 2009, 
lợi nhuận sau thuế của VNDIRECT năm 2010 chỉ bằng 49,67% mức lợi nhuận sau thuế ñạt ñược 
năm 2009. 

* Nguyên nhận lợi nhuận sau thuế của VNDIRECT năm 2010 giảm mạnh so với năm 2009 là: 

- Do tình hình thị trường chứng khoán năm 2010 xấu hơn rất nhiều so với năm 2009, thị trường 
luôn trong xu hướng giảm giá với mức thanh khoản thấp. Mặc dù VNDIRECT ñã có nhiều nỗ 
lực phát triển hoạt ñộng kinh doanh, ñặc biệt là hoạt ñộng môi giới và ñã ñạt ñược kết quả nhất 
ñịnh (như: thị phần môi giới của VNDIRECT lớn hơn so với năm 2009 nên doanh thu từ hoạt 
ñộng môi giới cũng tăng 41,603 tỷ ñồng, doanh thu khác cũng tăng 159,211 tỷ ñồng so với 
năm 2009) nhưng kết quả hoạt ñộng kinh doanh chung năm 2010 của VNDIRECT vẫn thấp 
hơn năm 2009. 

- Tình hình kinh tế trong năm 2010 có nhiều bất ổn, lạm phát leo thang dẫn dẫn ñến làm gia tăng 
các chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí liên quan khác cho các khoản ñầu tư phát triển 
mạng lưới và mở rộng quy mô hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. 



- Ngoài nguyên nhân khách quan là do tình hình thị trường chứng khoán 2010 sụt giảm mạnh 
dẫn ñến doanh thu từ hoạt ñộng ñầu tư chứng khoán cũng bị sụt giảm.  

- Năm 2010 VNDIRECT quan tâm và tập trung nhiều hơn cho việc ñầu tư phát triển mở rộng 
mạng lưới và nhân sự. Số lượng nhân viên và Phòng giao dịch/Chi nhánh của VNDIRECT 
tăng nhiều hơn so với năm 2009 nên làm gia tăng chi phí của Công ty. 

- Ngoài ra, trong năm 2010 VNDIRECT ñã quyết liệt cơ cấu lại các khoản ñầu tư cổ phiếu 
chưa niêm yết nên dẫn ñến làm gia tăng chi phí hoạt ñộng kinh doanh và do ñó doanh thu từ 
hoạt ñộng ñầu tư chứng khoán của VNDIRECTcũng giảm rất mạnh so với năm 2009. 

Trên ñây là giải trình về sự thay ñổi lợi nhuận năm 2010 của VNDIRECT giảm hơn 10% so với 
năm 2009. 

Trân trọng. 
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