
TỜ TRÌNH

TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

NĂM 2019



1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 
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(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 12/6/2020 thông qua)

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Hội đồng Quản trị Ngân

hàng TMCP An Bình kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập

các quỹ và phân phối lợi nhuận như sau:

HĐQT nhận thấy việc giữ lại lợi nhuận sau thuế để tích luỹ vốn tăng cường

năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước

và nhu cầu phát triển của Ngân hàng trong những năm tới là cần thiết. Do đó,

HĐQT đề xuất giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại để tăng vốn điều lệ

trong thời gian tới.

STT Nội dung Tỷ lệ Số tiền

(tỷ đồng)

1 Lợi nhuận sau thuế của 2019 có thể phân

phối và trích lập các quỹ

968,955

2 Tổng Quỹ phải chia 193,791

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5,00% 48,448

- Quỹ dự phòng tài chính
10,00

%
96,896

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 5,00% 48,448

3 Lợi nhuận còn lại của 2019 775,164

4 Lợi nhuận còn lại của các năm trước 627,817

5 Tổng Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 1.403,981
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Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và chủ

trương chưa chia cổ tức đối với phần lợi nhận sau thuế còn lại của 2019 và giao

Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện.


