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 NGÂN HÀNG TMCP          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 KIÊN LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:       /TTr-HĐQT  Rạch Giá, ngày      tháng      năm 2021 

  

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

-  Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 về chế độ tài chính 

đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh 

giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước; 

-  Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 về hướng dẫn một số 

điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

-  Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Ngân hàng TMCP Kiên 

Long đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau: 

 

Đơn vị: Đồng 

Stt Chỉ tiêu Số tiền Ghi chú 

1 Lợi nhuận trước thuế 158.210.784.389   

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 31.892.419.112   

3 Lợi nhuận sau thuế 126.318.365.277 (1) - (2) 

4 Trích lập các quỹ 27.975.493.707 (a)+(b)+(c) 

a Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 6.315.918.264 (3) x 5% 

b Quỹ dự phòng tài chính 12.631.836.528 (3) x 10% 

c Quỹ khác 9.027.738.915 (3) x 7,14% 

5 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ 98.342.871.570 (3) - (4) 

6 Lợi nhuận còn lại của các năm trước 317.521.658.430   

7 Vốn điều lệ (sau khi trừ cổ phiếu quỹ) 3.198.957.960.000   

8 Chia cổ tức năm 2020 415.864.530.000   

9 Tỷ lệ chia cổ tức (%)   13,00   

10 
Lợi nhuận còn lại còn lại sau khi chia 

cổ tức                         -    (5) + (6) - (8) 
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-  Hình thức chia cổ tức năm 2020: Bằng cổ phiếu. 

- Cách thức thực hiện: Nội dung chi tiết theo Tờ trình Phương án tăng vốn điều 

lệ năm 2021. 

-  Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời gian thực hiện tiến hành các thủ 

tục có liên quan. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua. 

Trân trọng! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. HĐQT. 

  

 Mai Hữu Tín 

 

 

 

 


