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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, 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 2012 như
sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng; %
Chỉ tiêu
Lợi nhuận trước thuế năm 2012
Thuế TNDN phải nộp
Lợi nhuận sau thuế TNDN dùng
để trích lập các quỹ
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
của TCB
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
ở các Công ty con
Lợi nhuận còn lại sau khi trích
quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
Trích quỹ dự phòng tài chính năm
2012 của TCB
Trích quỹ dự phòng tài chính năm
2012 tại các Công ty con

Tỷ lệ

Số Hợp nhất
Ghi chú
1.017.856 Số Kiểm toán
Số Kiểm toán

252.170
765.686
5%

49.661 Quy chế Tài chính của TCB
Theo thông tư 27/2002/QDBTC (AMC) Theo quyết định
4.790 27/2007/QD-BTC (TCS)

711.235
10%

94.356 Theo Nghị định 146
Theo thông tư 27/2002/QDBTC (AMC) Theo quyết định
4.217 27/2007/QD-BTC (TCS)
Dựa trên các quyết định tạm
18.083 trích năm 2012

Quỹ phúc lợi của TCB
Lợi nhuận còn lại năm 2012 sau
khi nộp thuế và trích lập các quỹ
Lợi nhuận chưa sử dụng các năm
trước

594.579

Lợi nhuận lũy kế để lại công ty con

114.863 Hội đồng quản trị TCB quyết

Lợi nhuận còn lại có thể phân
phối

353.091
Quản lý tại công ty con và do
định
(*)

832.807

ROE

5,58%

ROA

0,42%

Vốn điều lệ bình quân gia quyền
Tỷ lệ cổ tức dự kiến (xác định theo
vốn điều lệ bình quân)

8.807.312
9,46%

Tính dựa trên LNST và vốn
CSH bình quân tháng
Tính dựa trên LNST và tổng tài
sản bình quân tháng
Vốn điều lệ bình quân tính trên
cơ sở bình quân gia quyền
Tỷ lệ này được tính = lợi nhuận
còn lại để phân phối chia cho
Vốn điều lệ bình quân.

1

Vốn điều lệ tại 31/12/2012
Tỷ lệ cố tức dự kiến (xác định theo
vốn điều lệ tại 31/12/2012)

8.848.079
Tỷ lệ này được tính = lợi nhuận
còn lại để phân phối chia cho
Vốn điều lệ tại thời điểm
9,41% 31/12/2012

(*) Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc sử dụng 832.807 triệu đồng lợi nhuận còn
lại có thể phân phối như sau:
i)
Dành 30.000 triệu đồng làm nguồn phát hành cổ phiếu tặng thưởng cho CBNV theo
phương án tăng vốn điều lệ năm 2013.
ii)

Dành 802.807 triệu đồng để hạch toán bổ sung Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)
Hồ Hùng Anh
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