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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 tiến độ soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam do Công ty kiểm toán độc lập thực hiện, 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) xin báo cáo tới Quý Uỷ Ban 
và Quý Sở về báo cáo tài chính giữa niên độ của VCB như sau: 

Theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC, VCB là công ty mẹ nên phải thực 
hiện lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa 
niên độ phải được công bố chậm chất 50 ngày kể từ ngày kết thúc quý II và Báo 
cáo tài chính đã được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập chậm nhất 60 ngày 
kể từ ngày kết thúc quý II.  

Đối với Báo cáo tài chính quý II năm 2010, VCB đã nỗ lực phối hợp với Công ty 
kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ. Do đó, Báo 
cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2010 do Ngân hàng lập đã được Công ty kiếm 
toán độc lập soát xét trực tiếp và phát hành thư soát xét cùng ngày trên Báo cáo 
tài chính hợp nhất do Ngân hàng lập.  

Bằng công văn này, VCB xin kính báo tới Quý uỷ Ban và Quý Sở, Báo cáo tài 
chính hợp nhất Quý II năm 2010 được công ty kiếm toán độc lập soát xét chính 
là Báo cáo tài chính hợp nhất do Ngân hàng lập. VCB xin phép gửi công bố đồng 
thời Báo cáo tài chính hợp nhất quý II do Ngân hàng lập và Báo cáo tài chính 
hợp nhất được soát xét bởi Công ty kiểm toán độc lập trong một bản Báo cáo tài 
chính hợp nhất được gửi kèm theo công văn này. 

Trân trọng! 
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