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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng; %
Chỉ tiêu
Lợi nhuận trước thuế năm 2017
Thuế TNDN phải nộp

Số tiền

Ghi chú

8.036.297 Số Kiểm toán
(1.590.702) Số Kiểm toán

Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng để trích
lập các quỹ

6.445.595

Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ năm
2017 của TCB

(283.879) Nghị định số 93/2017/NĐ-CP của
Chính phủ : Về chế độ tài chính
đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài và Điều lệ
Ngân hàng TCB

Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ năm
2017 ở các Công ty con

(41.177) Theo thông tư 27/2002/QD-BTC
(AMC),
Theo
Thông
tư
146/2014/TT-BTC (TCS và
TCC); Nghị định số 93/2017/NĐCP của Chính phủ (TCF)

Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ dự
trữ bổ sung vốn điều lệ

6.120.539

Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2017 của
TCB

(567.757) Nghị định số 93/2017/NĐ-CP của
Chính phủ : Về chế độ tài chính
đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài và Điều lệ
Ngân hàng TCB

Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2017 tại
các Công ty con

(45.196) Theo thông tư 27/2002/QD-BTC
(AMC),
Theo
Thông
tư
146/2014/TT-BTC (TCS và
TCC); Nghị định số 93/2017/NĐCP của Chính phủ (TCF)
1

Chỉ tiêu

Số tiền

Ghi chú

Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi nộp
thuế và trích lập các quỹ (A)

5.507.586

Lợi nhuận chưa sử dụng các năm trước (B)

5.489.215 Trong đó:
- Tổng lợi nhuận để lại của các
công ty con đến hết năm 2016 là
969.693 triệu đồng
- Lợi nhuận năm của Ngân hàng
tại 31/12/2016 chưa phân phối là
4.519.522 triệu đồng

Lợi nhuận lũy kế để lại công ty con năm
2017 sau khi trích lập các quỹ (C)

1.651.341 Quản lý tại công ty con và do Hội
đồng quản trị TCB quyết định

Lợi nhuận còn lại có thể phân phối
(D)=(A)+(B)-(C)

9.345.460 Được sử dụng để tăng vốn tự có,
vốn cổ phần, vốn chủ sở hữu của
ngân hàng theo quy định pháp luật
hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hồ Hùng Anh
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