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Số:   2378/2010-BM/TCKT                                  TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2010 
V/v: Giải trình biến động KQKD 
Hợp nhất Q3/2010 của BMI .   
 

 
Kính gửi:   ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

  SỞ GDCK TP.HỒ CHÍ MINH  
 
 

 Căn cứ thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài Chính về 
việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 
 
 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) xin giải trình việc biến động kinh doanh 
BCTC hợp nhất quý 3/2010 so với cùng kỳ năm trước như sau: 
 
 1/ Điều chỉnh chỉ tiêu Chi quản lý trên Báo cáo hợp nhất 
 

Công ty chứng khoán BMSC là công ty con của Bảo Minh, toàn bộ doanh thu, chi phí 
của BMSC thuôc hoạt động tài chính của Bảo Minh. Trước đây chỉ tiêu chi quản lý của BMSC 
được hợp nhất chung vào CQL của Bảo Minh và tính vào lợi nhuận KDBH, dù lợi nhuận cuối 
cùng không thay đổi nhưng nội dung của từng hoạt động chưa hợp lý. Sau khi làm việc với 
Kiểm toán độc lập nay Bảo Minh điều chỉnh lại cho đúng bản chất, toàn bộ doanh thu, chi phí 
của BMSC được hợp nhất vào hoạt động tài chính của Bảo Minh.    
  

2/ Biến động kinh doanh trên Báo cáo hợp nhất quý 3/2010 so với quý 3/2009  
          

DVT: triệu đồng 

 

Chỉ tiêu Q3/2010 Q3/2009 So sánh 
(%) 

A 1 2 3=1/2 

Doanh thu thuần HDKDBH 367.019 309.040 118,76%
Tổng chi trực tiếp KDBH 256.795 264.815 96,97%
Chi quản lý  110.117 94.816 116,14%
LN thuần HDKDBH 107 -50.591 
LN hoạt động TC  26.348 60.082 43,85%
Tổng lợi nhuận  30.335 12.525 242,20%

 

- Doanh thu thuần KDBH quý 3/2010 tăng 18,76% so với cùng kỳ năm 2009; tổng chi trực 
tiếp KDBH giảm  3,03%, do Bảo Minh thực hiện chính sách kiểm soát doanh thu, chi phí 
thông qua việc triển khai phầm mềm quản lý nghiệp vụ POLYSY/ASIA; chi quản lý tăng 
16,14% do tăng chi phí đầu tư hệ thống CNTT và lương cơ bản tăng dẫn tới một số chi 
phí cố định tăng theo. 

-  Lợi nhuận thuần KDBH quý 3/2010 lãi 107tr giảm so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 
trước âm -50.591tr) là kết quả các chính sách Bảo Minh đang triển khai. 

- Lợi nhuận hoạt động tài chính quý 3/2010 giảm so cùng kỳ năm trước do các khoản thu 
cổ tức năm 2010 đã được Bảo Minh thu trong quý 1/2010 trong khi các khoản này được 
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thu trong quý 2, 3/2009; năm 2010 Công ty liên doanh UIC chia lợi nhuận tăng vốn 
59,654 tỉ đồng, nên doanh thu HDTC trong BCTC hợp nhất giảm đi số này, mặt khác do 
điều chỉnh lại báo cáo hợp nhất chi tiêu chi quản lý của BMSC được hợp nhất chung vào 
hoạt động tài chính của Bảo Minh nên lợi nhuận HDTC của Bảo Minh sẽ giảm đi, tổng 
lợi nhậun không thay đổi. 

- Tổng lợi nhuận tăng do KDBH giảm lỗ. 

- Hiện nay hoạt động kinh doanh của Bảo Minh dự kiến theo đúng kế hoạch, không có sự 
biến động lớn. 

  

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh xin trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận:              TỔNG GIÁM ĐỐC 
- Như trên (thực hiện) 
- Lưu TCKT, VT. 

   
 
                  Lê Văn Thành 


