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(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019) 
 
 

Kính gửi:  QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK 

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ VPBank phương án phân phối lợi nhuận năm 2019  

Căn cứ báo cáo tài chính riêng lẻ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, Hội đồng quản 
trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như 
sau: 

 

STT Chỉ tiêu  Số tiền (triệu đồng)  

1 Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPBank (*)             8.260.263  

1.1 Loại trừ lợi nhuận giao dịch giữa các đơn vị                     8.715  

2 Tổng trích lập các quỹ (*)             4.289.364  

2.1 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)                 412.578  

  Trong đó:   

  Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của VPBank               232.984  

  Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của VPBank AMC                        77  

  Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của VPB FC               179.517  

2.2 Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc )                  825.001  

  Trong đó:   

  Quỹ Dự phòng tài chính của VPBank               465.968  

  Quỹ Dự phòng tài chính của VPBank AMC                         -    

  Quỹ Dự phòng tài chính của VPB FC               359.033  

2.3 Trích Quỹ Đầu tư phát triển                3.051.785  

  Trong đó:                         -    

  Quỹ Đầu tư phát triển của VPB FC (Quỹ này sẽ được chuyển lại VPBank)            3.051.785  

3 Lợi nhuận còn lai sau trích quỹ bắt buộc 7.013.969 

 (*) Ghi chú: Số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán 

Kính trình ĐHĐCĐ: 

 (i) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 hợp nhất như trên. Theo đó, thống nhất việc giữ 
lại khoản lợi nhuận còn lai sau trích quỹ bắt buộc…nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh 
doanh của Ngân hàng. 

(ii) Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ 
năm 2019 của VPBank và các công ty con nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật và của 
Ngân hàng nhà nước. 

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
 
Nơi nhận: 

- Như trên 
- Lưu VP HĐQT 
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