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TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2011

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
- Căn cứ Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ quy định 

chế độ tài chính đối với các TCTD, tại điều 23 về phân phối lợi nhuận và điều 24 về nguyên 
tắc sử dụng các quỹ;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 (Đại hội đồng cổ đông thường 
niên lần thứ 15);

- Căn cứ báo cáo quyết toán năm tài chính 2011 của Ngân hàng TMCP Kiên Long đã 
được công ty kiểm toán AISC kiểm tra xác định.

1. Bảng đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2011:

STT Chỉ tiêu  Số tiền  (đồng)
1 Lợi nhuận trước thuế năm 2011    524.770.669.161 
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp   130.154.507.891 
3 Lợi nhuận sau thuế (1-2)    394.616.161.270 
4 Trích lập các quỹ, trong đó:      94.411.916.584 
A Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3x5%)      19.730.808.064 
B Quỹ dự phòng tài chính (3x10%)      39.461.616.127 
C Quỹ khen thưởng, phúc lợi      35.219.492.393 
5 Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)    300.204.244.686 
6 Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia             46.457.800 
7 Vốn điều lệ (bình quân) năm 2011 3.000.000.000.000 
8 Chia cổ tức năm 2011 (VĐLBQ x 10%)    300.000.000.000 
9 Lợi nhuận giữ lại (5+6-8)           250.702.486 

2. Đề xuất: Kính trình đại hội chấp thuận thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ và tỷ lệ 
chia cổ tức thực hiện theo đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2011 nêu trên.

Trân trọng kính trình.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


