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Gần 10 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 
2008-2009, nền kinh tế các nước trên thế giới – từ các 
cường quốc đến các nước phát triển và các thị trường 
mới nổi – đều đồng loạt phát tín hiệu tích cực. Quỹ 
tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu lên 3,6% cho năm 2017,cao hơn nhiều so với 
mức 3,1% đạt được năm 2016. Trong khi đó, ngân hàng 
thế giới (World Bank) dự báo chỉ số tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu năm 2017 sẽ cao hơn 25,0% so với năm 2016.

Nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt 
được mục tiêu tăng trưởng 2,3% cho năm 2017. Đây 
là một kết quả tốt so với mức tăng trưởng 1,5% năm 
2016. Tốc độ tăng trưởng cao giúp giảm áp lực cho Cục 
Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tính đến ngày 13/12/2017, 
Fed đã nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017 lên 
mức 1,25%-1,5%. Động thái này phản ánh sự tự tin của 
Ngân hàng Trung ương đối với nền kinh tế và kỳ vọng 
về thị trường lao động vững mạnh tại Mỹ. Tại thời điểm 
cuối năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đạt 4,1%, là 
mức thấp nhất trong 16 năm qua. 

Năm 2017, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6,81%, mức 
tăng trưởng cao nhất trong vòng một thập kỷ qua và 
vượt mức chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra. GDP bình 
quân đầu người được cải thiện rõ nét, tăng 3,7 triệu 
đồng (170 USD) so với 2016 và đạt 53,5 triệu đồng/
người/năm (2.385 USD/người/năm).  Kinh tế vĩ mô ổn 
định, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ổn định dưới 
4,0% và dừng ở mức 3,5%.

Ngành dịch vụ và công nghiệp tiếp tục là 2 ngành 
đóng góp nhiều nhất vào GDP 2017 với tăng trưởng 
lần lượt là 12,3% và 13,3%. Đặc biệt là khu vực công 
nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận giá trị tăng cao với 
mức tăng 19,1% - mức tăng trưởng cao nhất trong 6 
năm trở lại đây – nhờ vào sự đóng góp của 2 doanh 
nghiệp Samsung và Formosa. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường đạt 
mức tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á trong năm 
2017 với mức tăng trưởng kỷ lục đạt 46,5%. Tính đến 
thời điểm cuối năm, chỉ số VN-Index đạt 984,24 điểm, 
lập đỉnh cao nhất trong vòng 9 năm qua. Trong năm 
2017, làn sóng cổ phần hóa và thoái vốn của doanh 
nghiệp Nhà nước, cùng với làn sóng các cổ phiếu có 
vốn hóa lớn như VIC, ROS, VNM, SAB, MSN… đã thúc 
đẩy quy mô thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. 

Bất chấp những bất ổn về chính trị, thị trường EU 
cũng có một năm thuận lợi với dự báo kinh tế 19 nước 
Eurozone sẽ đạt tăng trưởng 2,2% - cao hơn mức dự 
báo 1,7% được Ủy ban châu Âu (EC) đề ra ban đầu và là 
mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua. Động thái 
thu hẹp quy mô mua trái phiếu chính phủ từ 60 tỷ EUR 
xuống 30 tỷ EUR cho giai đoạn 1/2018-9/2018 cho thấy 
khu vực EU đang dần thoát khỏi khủng hoảng. 

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC) là khu vực 
đạt mức tăng trưởng cao nhất và là động lực chính cho 
sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Tiêu dùng trong nước, 
tăng trưởng xuất khẩu và đẩy mạnh đầu tư là yếu tố cơ 
bản thúc đẩy nền kinh tế tại các nước trong khu vực 
này. Dòng vốn đổ vào các nước APAC tăng ngay từ đầu 
năm 2017 phản ánh nền kinh tế vững chắc. Riêng với 
khu vực ASEAN, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 
đã nâng mức dự báo tăng trưởng 2017 cho khu vực từ 
5,0% lên 5,2%.

Trong năm 2017, vốn FDI vào Việt Nam đạt 35,88 tỷ 
USD, tăng 44,4% so với 2016. Đây là mức tăng trưởng 
cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tình hình giải ngân 
FDI trong năm qua cũng tăng cao và đạt 17,5 tỷ USD 
với nhiều dự án trọng điểm như nhà máy nhiệt điện 
BOT Nghi Sơn 2, nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, 
nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, dự án đường ống 
dẫn khí Lô B – Ô Môn…

Hệ thống ngân hàng được hưởng lợi từ chính sách nới 
lỏng tín dụng. Tăng trưởng tín dụng đạt 16,96% trong 
năm 2017 và lãi suất vẫn được duy trì ở mức thấp. Khối 
lượng tín phiếu đang lưu hành đạt 32.310 tỷ đồng 
phản ánh tình hình tài chính khỏe mạnh của hệ thống 
ngân hàng với thanh khoản dồi dào. 

Mức vốn hóa toàn thị trường đạt 3.360 tỷ đồng tại thời 
điểm cuối năm 2017, tăng 73% so với năm 2016 và 
tương đương 74,6% GDP cả nước, vượt chỉ tiêu 70% đề 
ra cho năm 2020. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên 
sàn HoSE đạt 4.138 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2016. 
Trong năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam 
đón nhận sự tham gia mạnh mẽ của khối ngoại, với 
mức mua ròng đạt 26.000 tỷ đồng.

Năm 2017: Một thập kỷ sau cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn 
cầu đồng loạt khởi sắc

Kinh tế Việt Nam: tăng trưởng vượt chỉ tiêu

Thị trường chứng khoán Việt Nam: một năm ấn tượng với nhiều kỷ lục
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CHỦ TỊCH HĐTV & 
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Thông điệp Chủ tịch HĐTV & Tổng giám đốc

Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị 
trường đạt mức tăng trưởng cao nhất 
khu vực châu Á trong năm 2017 với 
mức tăng trưởng kỷ lục đạt 46,5%. Tính 
đến thời điểm cuối năm, chỉ số VN-In-
dex đạt 984,24 điểm, lập đỉnh cao nhất 
trong vòng 9 năm qua. Trong năm 2017, 
làn sóng cổ phần hóa và thoái vốn 
của doanh nghiệp Nhà nước, 
cùng với làn sóng các cổ phiếu 
có vốn hóa lớn như VIC, ROS, 
VNM, SAB, MSN… đã thúc đẩy 
quy mô thị trường tăng trưởng 
mạnh mẽ. 

Ông Trinh Thanh Can 
Tổng Giám đốc
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Thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường đạt 
mức tăng trưởng cao nhất khu vực châu Á trong năm 
2017 với mức tăng trưởng kỷ lục đạt 46,5%. Tính đến 
thời điểm cuối năm, chỉ số VN-Index đạt 984,24 điểm, 
lập đỉnh cao nhất trong vòng 9 năm qua. Trong năm 
2017, làn sóng cổ phần hóa và thoái vốn của doanh 
nghiệp Nhà nước, cùng với làn sóng các cổ phiếu có 
vốn hóa lớn như VIC, ROS, VNM, SAB, MSN… đã thúc 
đẩy quy mô thị trường tăng trưởng mạnh mẽ. 

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh và bền 
vững với thị trường chứng khoán được xem là điểm 
sáng của nền kinh tế trong năm 2017, công ty chứng 
khoán ACBS cũng đạt được một số thành tựu với lợi 
nhuận trước thuế tăng 15,4% so với năm 2016. Trong 
năm 2017, công ty đã tập trung nguồn lực phát triển 
hoạt động môi giới chứng khoán, đặc biệt là đối với 
khách hàng cá nhân. Doanh thu từ mảng dịch vụ và 
phí môi giới tăng 30,9% so với năm trước. Doanh thu 
từ hoạt động cho vay ký quỹ tăng 8,42% với dư nợ cho 
vay ký quỹ cuối năm đạt 2.105,7 tỷ đồng. ACBS đã tích 
cực tái cơ cấu bảng cân đối tài sản, cắt giảm các khoản 
đầu tư không hiệu quả, đồng thời duy trì giá trị đầu tư 
ở mức thấp với danh mục đầu tư được chọn lọc cẩn 
trọng.

Năm 2018 được đánh giá là một năm tiếp tục tăng 
trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam bởi làn 
sóng cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp Nhà 
nước, đặc biệt là khối ngân hàng. Tăng trưởng GDP dự 
kiến sẽ tiếp tục duy trì mức 6,5%-6,8% và lạm phát ổn 
định dưới 4%. 

Về phía ACBS, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy nghiệp vụ môi 
giới khách hàng cá nhân làm nền tảng, song song với 
đẩy mạnh hoạt động môi giới khách hàng định chế và 
lên kế hoạch tự doanh một cách cẩn trọng. Công ty 
tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, cùng 

Mức vốn hóa toàn thị trường đạt 3.360 tỷ đồng tại thời 
điểm cuối năm 2017, tăng 73% so với năm 2016 và 
tương đương 74,6% GDP cả nước, vượt chỉ tiêu 70% đề 
ra cho năm 2020. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên 
sàn HoSE đạt 4.138 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2016. 
Trong năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam 
đón nhận sự tham gia mạnh mẽ của khối ngoại, với 
mức mua ròng đạt 26.000 tỷ đồng.

Với quyết tâm giành lại thị phần, công ty đã có mặt trở 
lại trong top 10 công ty có thị phần lớn trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam từ quý IV. Đối với sàn HNX, 
ACBS đã quay trở lại top 5 với thị phần đạt 6,08% trong 
quý IV và giữ vị trí thứ 6 trong cả năm 2017. Đối với sàn 
HoSE, ACBS giữ vị trí thứ 7 trong quý IV/2017.

Năm 2017 cũng là năm đánh dấu nhiều hoạt động 
tích cực của ACBS, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh 
mẽ vào năm 2018. Công ty đã nâng cấp hệ thống vận 
hành, xây dựng đội ngũ nhân viên năng động, chuyên 
nghiệp, đồng thời mở rộng qui mô hệ thống kênh 
phân phối. Với chủ trương thu hút nhân tài, ACBS đặt 
chính sách đào tạo làm trọng tâm, đồng thời tổ chức 
cuộc thi Trade Pro nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ 
trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán.

với sự phát triển nhiều sản phẩm mới và chính sách 
giao dịch ký quỹ được điều chỉnh linh hoạt, ACBS sẽ 
từng bước giành lại thị phần, khẳng định vị thế công 
ty trong ngành. Trong năm 2018, công ty đã triển khai 
cuộc thi ACBS Top Trader, tạo ra một sân chơi chứng 
khoán minh bạch và kịch tính cho các nhà đầu tư 
chuyên nghiệp trên cả nước, mở rộng mạng lưới khách 
hàng cho công ty. ACBS đã lên kế hoạch về hệ thống 
vận hành, cũng như nguồn nhân lực để xây dựng và 
giới thiệu mảng chứng khoán phái sinh đến khách 
hàng trong năm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam: một năm ấn tượng với nhiều kỷ lục

Công ty chứng khoán ACB trong năm 2017

Triển vọng năm 2018
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Tổng quan ACBS

ACBS
Năm 2017, công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vinh dự là 1 trong 
10 đơn vị được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) trao tặng bằng 
khen “ Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu 2017” với những tiêu 
chí an toàn tài chính, thị phần môi giới cổ phiếu, công tác phối hợp 
với HNX và tuân thủ nghĩa vụ thành viên. ACBS cung cấp cho khách 
hàng tổ chức và cá nhân những dịch vụ tài chính, dịch vụ tư vấn đầu tư 
chuyên nghiệp. 

Thừa hưởng thế mạnh về tiềm lực tài chính và cơ sở khách hàng từ 
ngân hàng mẹ, ngân hàng TMCP Á Châu, ACBS đã không ngừng củng 
cố nguồn nhân lực, nghiên cứu cải tiến hệ thống, công nghệ để gia 
tăng giá trị dịch vụ cung cấp đến khách hàng. Hơn 16 năm hình thành 
và phát triển, ACBS luôn chú trọng đến việc xây dựng hệ thống quản trị 
hiệu quả với mục tiêu phát triển bền vững. Đến nay, ACBS luôn giữ vững 
vị trí trong top 10 công ty có thị phần lớn trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam.

TỔNG QUAN ACBS

Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều được cấu thành từ các giá 
trị và cá tính riêng biệt. Những giá trị này sẽ tạo nên nền tảng và giá trị 
cốt lõi của doanh nghiệp. ACBS được xây dựng và phát triển trện nền 
tảng các giá trị cốt lõi sau:

• Đáng tin cậy: Minh bạch và cẩn thận, luôn tập trung vào việc đảm 
bảo quyền lợi khách hàng 

• Thân thiện: Vui vẻ hòa nhã, luôn tập trung vào việc thấu hiểu 
nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng 

• Nhạy bén: Linh hoạt với nhu cầu của khách hàng, nhạy bén với 
thay đồi của thị trường. tập trung phát triển, ứng dụng công nghệ 
mới vì lợi ích cao nhất của khách hàng. Định hướng phát triển 

Gần 18 năm hoạt động, ACBS luôn định hướng phát triển theo mô hình 
Ngân hàng đầu tư hiện đại, chuyên nghiệp, và là sự lựa chọn đầu tiên 
cho đối tác là các doanh nghiệp, tổ chức tài chính quốc tế cũng như 
những nhà đầu tư cá nhân. Góp phần xây dựng những chuẩn mực minh 
bạch, chuyên nghiệp cho ngành chứng khoán nói riêng và thị trường tài 
chính nói chung.

8 Báo cáo thường niên 2017
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2000

2005

2006

2007

Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước cấp 
phép hoạt động 06.UBCK – GPHĐKD 
cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB 
thành lập với 100% vốn chủ sở hữu của 
Ngân hàng TMCP Á Châu.

ACBS thay đổi vốn điều lệ lần thứ 
nhất(1), tăng lên 100 tỷ đồng (Một 
trăm tỷ dồng).

Tháng 05/2006, vốn điều lệ tăng lần hai 
(2) là 250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi 
tỷ đồng).

Chuyển trụ sở chính đến 9 Lê Ngô Cát, 
P.7, Q.3

Tháng 09/2007, thay đổi vốn điều lệ lần 
ba (3), tăng thành 500 tỷ đồng (Năm 
trăm tỷ đồng).

Ra mắt và chính thức đưa vào sử dụng 
hệ thống giao dịch trực tuyến, cho phép 
giao dịch qua Internet với phương thức 
bảo mật bằng Chứng chỉ số. 

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) được thành lập 
theo giấy phép hoạt động kinh doanh số 06/GPH&KD do 
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 29/06/2000. Hội 
sở chính đặt tại: 41 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, 
Tp. Hồ Chí Minh. 

Với vốn điều lệ 1,500 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 
1,800 tỷ đồng. Tổng tài sản hơn 2,200 tỷ đồng.

Lịch sử phát triển

Tổng quan ACBS
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2011

2012

2013

2014

2008

2015

2009

2016

2010

2017

ACBS vinh hạnh được Tạp chí Asiamoney 
trao tặng nhiều danh hiệu xuất sắc như:

Chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất;

Thực hiện giao dịch tốt nhất;

Tổ chức sự kiện và hội thảo tốt nhất;

Tổ chức giới thiệu cơ hội đầu tư và gặp gỡ 
doanh nghiệp tốt nhất;

Chuyên viên môi giới xuất sắc nhất.

ACBS đã chính thức triển khai giải pháp 
kết nội diện SWIFT với các ngân hàng 
lưu ký nước ngoài.

Đứng hạng 3 về thị phần môi giới trên 
cả hai sàn HOSE và HNX.

Đưa vào sử dụng phần mềm giao dịch 
ACBS Trading cho thiết bị di động 
dùng hệ điều hành iOS

13/06/2014, ACBS chuyển đổi trụ sở 
chính đến 41 Mạc Đĩnh Chi, phường 
Đa Kao, quận 1.

Thay đổi giá trị cốt lõi: Chính trực, Hiệu 
quả, Hài hòa, Cẩn trọng, Cách tân.

Ngày 04/09/2008, ACBS tăng vốn lần 
thứ tư (4), vốn điều lệ lúc này là 1.000 tỷ 
đồng (Một ngàn tỷ đồng). 

Trụ sở  chính chuyển đến 107N Trương 
Định, phường 6, quận 3.

Đồng thời, nghiệp vụ Quản lý Danh 
mục đầu tư được hủy bỏ theo quy định 
của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chính thức vận hành hệ thống giao 
dịch mới hiện đại, an toàn, bảo mật 
hơn.

Ra mắt phần mềm giao dịch ACBS 
Trading cho máy tính bàn, máy tính 
xách tay và các thiết bị di động sử 
dụng hệ điều hành Android.

Được vinh danh trong top 10 các Công 
ty Chứng khoán tiêu biểu của Thị 
trường Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 04/11/2009, ACBS tăng vốn điều 
lệ lần thứ năm (5), 1.500 tỷ đồng. (Một 
ngàn năm trăm tỷ đồng).

Định vị thương hiệu với giá trị cốt lõi: An 
toàn, Chính xác, Bảo mật, Sáng tạo.

06/01/2016, ra mắt và chính thức đưa 
bào sử dụng hệ thống nhận diện thương 
hiệu mới trên nền tảng những giá trị cốt 
lõi “Đáng tin cậy – Thân thiện – Nhạy bén”

22/04/2016, khai trương phòng giao 
dịch Bàu Cát;

Nâng cao thành công hệ thống giao 
dịch mới hiện đại, nhanh gọn, an toàn, 
bảo mật hơn;

Là 1 trong 4 Công ty Chứng khoán 
được UBND Thành phố Hồ Chí Minh 
vinh danh và trao tặng bằng khen do 
có hoạt động xuất sắc nhiều năm liền.

Kỷ niệm 10 năm thành lập ACBS

Đưa vào sử dụng dịch vụ giao dịch qua 
Tổng đài điện thoại 1900 5555533.

Chuyển đổi phương thức bảo mật từ 
Chứng chỉ số hành USB Token cho các 
giao dịch qua Internet.

Thành lập chi nhánh Đồng Nai;

Ra mắt ứng dụng ACBS trade giúp giao 
dịch chứng khoán trực tuyến trên iOS 
và Android;

Quý III/ 2017 Thanh lập chi nhánh Mạc 
Đĩnh Chi 4;

Tổ chức Cuộc thi “TRADE PRO 2017” 
dành cho sinh viên yêu thích chứng 
khoán thuộc ngành kinh tế - tài chính, 
chứng khoán hoặc ngân hàng trên địa 
bàn TP.HCM.

ACBS được vinh danh trong top 10 các 
Công ty Chứng khoán thành viên tiêu 
biểu;

Ra mắt chương trình Top Trader – Nhà 
đầu tư tài năng
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Tổng quan ACBS

CHỦ SỞ HỮU

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BAN KIỂM SOÁT

Phòng Nguồn vốn
và đầu tư

Phòng Quản lý
nghiệp vụ môi giới

Phòng Phân tích Phòng Nhân sự
Hành chánh

Phòng Tư vấn
tài chính doanh nghiệp

Hệ thống kênh
phân phối

Phòng tiếp thị
Truyền thông

Phòng Tài chính
Kế toán

Phòng Khách hàng
định chế

Phòng quản lý
rủi ro

Phòng Kiểm soát
nội bộ

Phòng Tuân thủ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI NGÂN HÀNG
ĐẦU TƯ

KHỐI MÔI GIỚI VÀ
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

KHỐI HỖ TRỢ
KINH DOANH

KHỐI HỖ TRỢ

Sơ đồ tổ chức

Bộ phận Kiểm toán

Bộ phận Quản trị rủi ro

Hội đồng Nhân sự
và Lương thưởng

Hội đồng ALCO

Công ty Quản lý Quỹ ACB
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Phòng Dịch vụ
Chứng khoán

Phòng Giao dịch
chứng khoán

Phòng Công nghệ
thông tin

KHỐI VẬN HÀNH

Cơ cấu nhân sự

Chính sách đãi ngộ và đào tạo

Nguồn nhân lực là tài sản quý giá và đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của ACBS.Chính vì 
lẽ đó, trong quá trình hình thành và phát triển ACBS không ngừng xây dựng các chính sách đãi ngộ, 
tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực minh bạch, công bằng, khách quan và cạnh tranh để thu 
hút và giữ gìn nhân tài nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe nguồn nhân lực trong ngành chứng khoán 
nói riêng và tài chính nói chung. 

ACBS luôn hướng tới việc xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả và thân thiện để tất cả thành 
viên có điều kiện phát huy năng lực và kiến thức cũng như sở trường của mình, đồng thời khuyến 
khích và thúc đẩy tinh thần học hỏi, chia sẻ kỹ năng, tri thức giữa các thành viên trong công ty.

Đội ngũ nhân lực ACBS có trình độ chuyên môn cao được đào tạo trong và ngoài nước, có kỹ năng 
chuyên sâu và có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tài chính. 99% nhân viên ACBS có trình độ 
Đại học trở lên. Trong đó 15% nhân viên có trình độ thạc sỹ tốt nghiệp các trường danh tiếng trong 
và ngoài nước.

Nguồn nhân lực ACBS có nhiều năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, năng động và 

sáng tạo.

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số cán bộ, nhân 
viên của ACBS là 266 người, trong số đó 51% là nữ 

nhân viên .
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Trình độ Độ tuổi

<30 tuổi 30-40 tuổi
>40 tuổi

1%

15%

84%

Dưới đại họcCao học Đại học

12%
29%

59%

Chính sách đãi ngộ cho nhân viên của ACBS được dựa trên cơ sở gắn liền với kết quả hoạt 
động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.

Ngoài chính sách lương lương cơ bản, lương kinh doanh, lương tháng 13, và các khoản 
thưởng hoàn thành công việc theo hiệu quả hoạt động của cá nhân và đơn vị. ACBS cũng 
chú trọng xây dựng và hoàn thiện chính sách thưởng cạnh tranh để thu hút và giữ gìn nhân 
tài cho các đơn vị trực tiếp kinh doanh cũng như toàn thể nhân viên .

Tất cả nhân viên chính thức của ACBS đều được hưởng các chế độ bảo hiểm như bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh thực hiện chính sách phúc lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật, ACBS 
cũng thể hiện sự quan tâm đến đời sống CB-CNV thông qua các khoản phúc lợi khác như : chính 
sách mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên, bảo hiểm sức khỏe tự nguyện, khám sức khỏe định kỳ, 
tiền thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn của Quốc gia, ngày lễ Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày Quốc 
tế phụ nữ 8/3, tiền hỗ trợ bữa ăn trưa, cấp phát trang phục làm việc,  nghỉ mát hằng năm.

ACBS quan tâm sâu sắc đến chính sách đào tạo. Vì đây là yếu tố rất quan trọng để phát triển và 
thu hút nhân tài cũng như khuyến khích người lao động đồng hành lâu dài cùng sự phát triển 
của công ty. ACBS không ngừng cập nhật các kiến thức liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và 
đào tạo chuyên sâu các nghiệp vụ tùy theo từng lĩnh vực chuyên môn từ cấp nhân viên đến cấp 
quản lý.

Tổng số nhân viên ACBS có chứng chỉ hành nghề là 172 người, chiếm tỉ trọng 65% toàn thể 
nhân viên.



Ông Trần Trọng Kiên 
Thành viên

Ông Trần Trọng Kiên tốt nghiệp Cử nhân tiếng Anh tại Trường 
ĐH sự phạm Hà Nội và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường 
Tổng hợp Hawaii. Ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong quá 
trình công tác tại Công ty TNHH du lịch Đống Đa, Lữ hành Chợ 
Lớn, Victoria Hotels. Ông được Hội đồng quản trị ACB đề cử và 
Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh Thành viên HĐQT ngày 
26/12/2012. Hiện nay, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc Công ty CP Du lịch Thiên Minh.

Ông Trần Trọng Kiên được bổ nhiệm làm thành viên HĐTV 
ACBS từ tháng 7/2013 đến nay.

 

Ông Nguyễn Đức Thái Hân  
Chủ tịch HĐTV

Ông Nguyễn Đức Thái Hân tốt nghiệp Cử nhân khoa học, 
ngành vật lý lý thuyết, Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh. 

Năm 1994, ông tham gia công tác tại Ngân hàng TMCP Á Châu 
và trải qua các vị trí sau: Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu và phát 
triển, Phó Trưởng Phòng Tín dụng, Trưởng Phòng Kinh doanh 
tiền tệ, Trưởng Phòng Kinh doanh vốn, Trưởng Phòng Kinh do-
anh ngoại hối. Từ năm 2008 ông Hân đảm nhiệm chức vụ Phó 
Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu. Hiện nay ông được 
phân công chỉ đạo hoạt động của Khối Thị trường tài chính và 
Trung tâm vàng, và Phó Chủ tịch ALCO.

Ông Nguyễn Đức Thái Hân tham gia vào Hội đồng thành viên 
ACBS vào ngày 28/01/2016 và giữ chức vụ thành viên. Ngày 
19/05/2017 Ông Nguyễn Đức Thái Hân được bổ nhiệm chức 
vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên ACBS. 

Hội đồng thành viên

Tổng quan ACBS
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Ông Từ Tiến Phát  
Thành viên

Ông Từ Tiến Phát có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường 
Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Với 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân 
hàng, Ông Phát đã đảm nhiệm vị trí quản lý cao tại Ngân hàng 
ACB.Hiện nay, ông Phát đồng thời giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc 
ngân hàng ACB và thành viên Hội đồng thành viên công ty 
TNHH Chứng khoán ACB.

 

Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên 
Thành viên

Bà Như Uyên tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin tại 
trường đại học Monash – Úc và tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh – Đại học Melbourne – Úc năm 2008. Bà có 15 năm 
kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính - ngân hàng.

Bà bắt đầu làm việc vào năm 2001  tại Arthur Andersen với 
chức vụ chuyên viên tư vấn kinh doanh. Năm 2003, Bà Uyên 
tham gia KPMG Việt Nam với  công việc là chuyên viên tư vấn 
cao cấp.  Từ năm 2004, Bà nắm giữ những vị trí lãnh đạo tại các 
tổ chức tài chính lớn như Giám đốc đầu tư tại Qũy Mekong 
Capital (2004-2006), Giám đốc nghiệp vụ tại Qũy đầu tư Drag-
on Capital (2008-2014).

Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên chính thức gia nhập tập đoàn ACB 
từ 04/2015 với cương vị Giám đốc đầu tư và là thành viên của 
Hội đồng thành viên ACBS từ 07/2015.
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Ông Trịnh Thanh Cần 
Tổng giám đốc

Ông Trịnh Thanh Cần tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh do-
anh ngành Tài chính tại Đại học Northridge, bang California, 
Mỹ, sau đó làm việc tại Tower Asset Management và Ngân 
hàng Downey Savings từ năm 2000 đến 2003. Ông Cần có 
15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính Chứng 
khoán Việt Nam.

Ông Cần bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam vào năm 2003 với 
Qũy VinaCapital ở cương vị chuyên viên đầu tư. Năm 2005 
ông tham gia vào ngân hàng HSBC với vị trí Giám đốc quan 
hệ khách hàng của Khối Tập đoàn Đa quốc gia và Định chế tài 
chính. Từ năm 2007, ông bắt đầu nắm các vị trí quản lý tại các 
công ty chứng khoán hàng đầu như Giám đốc Phân tích công 
ty chứng khoán Bản Việt (2007-2011), Giám đốc Điều hành 
Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp tại công ty chứng khoán 
HSC từ 2011 đến 03/2015. 

Ông Trịnh Thanh Cần được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc 
ACBS từ tháng 06/2015. 

 

Ban Tổng giám đốc

Tổng quan ACBS
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Ông Diệp Thế Anh 
Phó Tổng Giám Đốc

Ông Diệp Thế Anh đã có kinh nghiệm hơn 12 năm trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin và tài chính, chứng khoán. Cụ 
thể, sau 2 năm làm việc với vai trò Quản lý Dự án tại ELCA, 
một công ty về công nghệ thông tin tại Thụy Sỹ, từ năm 
2007 đến năm 2016, ông Diệp Thế Anh được bổ nhiệm chức 
vụ Giám đốc Công nghệ Thông tin tại Công ty Cổ phần 
Chứng khoán TP.HCM (HSC). Với việc ứng dụng công nghệ 
vào hệ thống vận hành của toàn bộ công ty, ông Diệp Thế 
Anh đã có nhiều đóng góp trong việc duy trì sự ổn định của 
hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ cho các hoạt động kinh 
doanh của công ty và tạo ra các giá trị kinh tế bền vững.

Từ tháng 3/2016, ông Diệp Thế Anh gia nhập ACBS và giữ 
chức vụ Giám đốc Khối Vận hành. Đến tháng 4/2017, ông 
Diệp Thế Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc 
ACBS.

 

 

Ông Nguyễn Duy Khoa 
Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Duy Khoa đã có kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt 
động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, đặc biệt là mảng 
môi giới khách hàng cá nhân.

Nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty chứng khoán 
như Phó phòng Môi giới Công ty chứng khoán Sao Việt (VSSC); 
Giám đốc Chi nhánh Phú Nhuận Công ty Chứng khoán May-
bank Kim Eng (KEVs) và Giám đốc Môi giới Khách hàng cá nhân 
tại Hội sở Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), ông Nguyễn Duy 
Khoa có nhiều kinh nghiệm và thành tích trong việc xây dựng 
chính sách bán hàng, chính sách sản phẩm tài chính, phát triển 
đội ngũ nhân viên môi giới trẻ và năng động.

Kể từ tháng 5/2017, Ông Nguyễn Duy Khoa chính thức gia 
nhập ACBS và được bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc.
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Tổng quan ACBS

Báo cáo hoạt động 2017
Tổng quan môi trường kinh doanh 2017

Năm 2017 là một năm thành công với nhiều tín hiệu tích cực. GDP tăng trưởng 6,81%, vượt dự báo và kế 
hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đặc biệt bứt phá trong 6 tháng cuối năm với quý III đạt 7,46% và quý IV đạt 
7,65%. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Quy mô nền kinh tế năm 2017 đạt 
5.007,9 nghìn tỷ đồng với GDP bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng (~2.385 USD), tăng 170 USD so với 
năm 2016.

Đóng góp chính vào GDP là ngành dịch vụ tăng 7,44% và đóng góp 2,87 điểm phần trăm với 2 mảng lớn 
nhất là tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và kinh doanh bất động sản. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 
8%, đóng góp 2,77 điểm phần trăm. Ngoài ra, sự hồi phục của khu vực nông, lâm, thủy sản cũng đóng góp 
dáng kể với mức tăng trưởng đạt 2,9% và đóng góp 0,44 điểm phần trăm. 
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Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt 
Năm đạt 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với năm 2016 và 
đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 
năm qua. Giải ngân FDI đạt 17,5 tỷ USD trong năm 2017. 
Nhìn chung, khu vực FDI xuất siêu 28,8 tỷ USD trong 
năm qua. Năm 2017 thu hút được nguồn vốn FDI lớn 
nhờ vào một số các dự án trọng điểm, chủ yếu tập trung 
vào công nghiệp chế biến chế tạo và ngành năng lượng 
như nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, nhà máy nhiệt 
điện BOT Vân Phong 1, nhà máy nhiệt điện BOT Nam 
Định 1, dự án Samsung Display…

Tăng trưởng GDP

Cơ cấu GDP

Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Công nghiệp xây dựng

Dịch vụ
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Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và ổn định, đạt 
3,53%. Trong đó, thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,55%, giáo 
dục không thay đổi và hàng ăn và dịch vụ ăn uống 
giảm 0,23%. Giá xăng, dầu diesel và giá gas điều chỉnh 
tăng trong đợt tăng cuối năm cũng góp phần làm 
tăng chỉ số tiêu dùng (CPI). Sau khi loại trừ lương thực, 
thực phẩm, năng lượng và các mặt hàng do Nhà nước 
quản lý bao gồm y tế và giáo dục, chỉ số lạm phát cơ 
bản tăng 1,41%.
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Tổng quan ACBS

Dự trữ ngoại hối được nâng lên mức kỷ lục, đạt 51,5 
tỷ USD, tương ứng với lượng mua ròng lên tới 13 tỷ 
USD. Đỉnh điểm, có ngày được mua vào với mức cao 
nhất 3,6 tỷ USD – là mức cao nhất chưa từng có trong 
lịch sử từ trước đến nay – cho thấy quyết tâm của Nhà 
nước kiểm soát lạm phát và tỷ giá ổn định. Cùng với 
đó, tỷ giá USD trong năm được giao dịch ở mức thấp. 
Mặc dù Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất 
lên 3 lần trong năm nhưng tỷ giá USD/VND chỉ tăng 
1,3%, đảm bảo sự cạnh tranh xuất khẩu cho Việt Nam. 

Đối với các tổ chức tín dụng, nợ xấu được xử lý triệt để 
hơn nhờ tác động của Nghị quyết 42/2017/QH14. Tỷ lệ 

Với sự hỗ trợ vững chắc từ môi trường vĩ mô thuận 
lợi, cùng với làn sóng niêm yết mới của nhiều doanh 
nghiệp, chứng khoán Việt Nam đã có một năm thành 
công với nhiều kỷ lục. Trong năm 2017, thị trường 
chứng khoán Việt Nam được xếp vào top 5 thị trường 
tăng trưởng mạnh nhất thế giới với mức tăng trưởng 
đạt 46,5%. Chỉ số Vn-Index vượt mốc 900 điểm, đạt 
984,24 điểm và lập đỉnh cao nhất trong vòng 9 năm 
qua. 

Tổng vốn hóa tòa thị trường đã vượt chỉ tiêu 70% GDP 
vào năm 2020 đề ra trước đó khi đạt 3.360 tỷ đồng, 
tương đương với  74,6% GDP và tăng trưởng 73% so với 

• Doanh thu phí môi giới đạt 127.21 tỷ đồng (chỉ tính 
riêng Khối bán lẻ), tăng 43% so với năm 2016;

• Dư nợ cho vay ký quỹ tăng 47% so với số liệu 
đầu năm 2017, đạt 2,157 tỷ đồng vào ngày 
31/12/2017. Lãi suất cho vay bình quân đạt 
11.54%

• Thị phần môi giới tại HSX và HNX sau khi tụt 
giảm liên tục trong 6 tháng đầu năm thì đã được 
cải thiện sau đó. ACBS chiếm 3.13% thị phần HSX 
và 6.08% thị phần HNX trong năm 2017. Đặc 
biệt, quý 4/2017, ACBS xếp hạng 3 về thị phần tại 
HNX với 8.71%

Thị trường chứng khoán năm 2017

Trong năm 2017, hoạt động của Khối bán lẻ tại ACBS có nhiều chuyển biến tích cực. 
Cụ thể:

Đánh giá về hoạt động của khối bán lẻ 2017

nợ xấu của ngành ngân hàng là 9,5% trong năm 2017. 
Tuy con số này vẫn còn cao nhưng cũng đã giảm đáng 
kể so với con số 11,5%. Tính cả năm, ngành ngân hàng 
đã xử lý được 70.000 tỷ đồng, với tỷ lệ dự phòng rủi ro 
tín dụng trên tổng nợ xấu đạt 65,8%. 

Khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế cao với mức 
tăng tưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 19,3%, chủ yếu 
tập trung vào sản xuất kinh doanh. Tín dụng vào công 
nghiệp, thương mại và dịch vụ tăng 21,8% và tín dụng 
tiêu dùng tăng 65%. 

năm 2016. Tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước 
ngoài đạt 1,85 tỷ USD, tăng hơn 6 lần so với năm 2016. 
Mặc dù có sự dịch chuyển của một số mã cổ phiếu lớn 
như SAB, ROS, VIC, VNM, VJC… với hệ số giá trên thu 
nhập (P/E) cao hướng đến trung bình các thị trường 
chứng khoán trong khu vực, nhìn chung thị trường 
chứng khoán Việt Nam vẫn còn ở mức giá hấp dẫn, đặc 
biệt đối với các nhóm cổ phiếu với vốn hóa trung bình. 
Điều đó lý giải sức hút của thị trường Việt Nam đối với 
các nhà đầu tư nước ngoài.

• 4,616 tài khoản được mở mới, nâng tổng số tài 
khoản ACBS quản lý lên 70,010 tài khoản (không 
bao gồm các tài khoản do Phòng Định chế tài 
chính quản lý và các tài khoản đã đóng) chiếm 
3.64% tổng số tài khoản trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam. Trong đó, có 14.66% tài khoản 
có phát sinh giao dịch trong năm 2017.

• Số lượng nhân viên môi giới, chăm sóc và phát 
triển khách hàng cuối năm 2017 là 129 nhân viên.
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Năm 2017 cũng là năm mà Khối Bán lẻ tổ chức được nhiều hoạt động nổi bật, được 
đánh giá cao:

• Hiểu được tầm quan trọng của việc phát triển 
nguồn nhân lực trẻ, xây dựng đội ngũ kế thừa 
nhiều tiềm năng, từ tháng 9 đến tháng 11/2017, 
ACBS đã tổ chức cuộc thi Trade Pro với đối tượng 
là chủ yếu là sinh viên . Cuộc thi đã thu hút được 
hơn 591 thí sinh. Trong quá trình tham gia cuộc 
thi, các em được chia sẻ về định hướng nghề 
nghiệp môi giới chứng khoán, trải nghiệm giao 
dịch chứng khoán thực tế trên thị trường.

• Cuối năm 2017, ACBS đã triển khai chương trình 
Nhà đầu tư tài năng (ACBS Top Trader lần 1). Đây 
là sân chơi chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam 

dành cho các nhà đầu tư chứng khoá với tổng 
giá trị giải thưởng tối đa lên đến 3.75 tỷ đồng. 
Chương trình diễn ra từ ngày 15/12/2017 và kéo 
dài đến hết ngày 02/07/2018. Tính đến cuối năm 
2017, đã có 784 nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Bên cạnh đó, ACBS đang nổ lực từng bước cải thiện 
chất lượng tư vấn. Bản tin phân tích được chỉnh sửa 
về nội dung cũng như hình thức; phát hành mới bản 
tin Lướt sóng, đưa ra các khuyến nghị mua/bán cụ 
thể dựa trên các tín hiệu phân tích kỹ thuật.
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Tổng quan ACBS

2017 tiếp tục là một năm hoạt động tự doanh được 
tiến hành hiệu quả, với mức lợi nhuận đạt được cho 
các khoản đầu tư mới là khoảng 45 tỷ đồng trước 
thuế, đóng góp khoảng hơn 25% cho lợi nhuận toàn 
Công ty. Kết quả đạt được này có phần thấp hơn 
mục tiêu đề ra ban đầu, do trong năm 2017 không có 
nhiều cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược của ACBS 
ở thị trường chưa niêm yết, nên danh mục đầu tư chỉ 
giải ngân được khoảng 60% giá trị dự kiến. Tuy nhiên, 
nếu nhìn từ góc độ tỷ suất lợi nhuận thì năm 2017 
tiếp tục là một năm hiệu quả, với tỷ suất sinh lời đầu 
tư (ROI) bình quân đạt xấp xỉ 30%.

Hoạt động tự doanh

Đánh giá về hoạt động khối IB

Trên cơ sở nhận định thị trường năm 2018 sẽ tiếp 
tục có những cơ hội đầu tư tốt, đặc biệt ở các doanh 
nghiệp cổ phần hóa, ACBS đặt mục tiêu lợi nhuận 
đầu tư tăng từ 20-30% so với năm 2017. 

Hoạt động đầu tư tại ACBS, dù ngắn hạn hay dài hạn, 
sẽ luôn được tiến hành dựa trên sự phân tích, nghiên 
cứu chuyên sâu và cẩn trọng, cùng với chế độ kiểm 
soát, báo cáo, và chính sách quản lý rủi ro được thực 
hiện một cách chặt chẽ. Đồng thời, tính hiệu quả 
luôn được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu lợi nhuận ở 
mức bằng hoặc cao hơn chi phí vốn chủ sở hữu của 
Công ty. 

Sau khi triển khai mô hình tài khoản tổng trên nền 
tảng Core giao dịch mới từ cuối năm 2016, trong nửa 
đầu năm 2017 ACBS đã hoàn thiện mô hình mới này và 
đã có những kết quả rất khả quan trong việc sử dụng 
nguồn vốn hiệu quả hơn trong việc vận hành các sản 
phẩm tài trợ giao dịch như ứng trước trong ngày và kí 
quỹ. Việc cân đối hiệu quả nguồn vốn này đã giúp cho 
ACBS đáp ứng tốt nhu cầu vay giao dịch kí quỹ rất cao 
vào nửa cuối năm 2017. Đối với khách hàng sử dụng 
mô hình tài khoản tổng giao dịch kí quỹ, việc đặt lệnh 
cũng được đáp ứng nhanh hơn gấp đôi so với mô hình 
tài khoản kết nối ngân hàng do không phải đi qua các 
bước trung gian kiểm tra bên phía ngân hàng trước khi 
gửi lệnh lên sàn. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các 
khách hàng giao dịch trong ngày khi cần phải bám sát 
nhịp của thị trường rất sôi động trong nửa cuối năm 
2017. 

Ngoài ra, mô hình giao dịch trên tài khoản kết nối ngân 
hàng cũng được thiết kế lại để ưu tiền sử dụng dòng 
tiền giao dịch bán chứng khoán trước thay vì tiền đang 
có bên ngân hàng trước nên cũng vừa giảm tải lượng 
qua ngân hàng hằng ngày vừa đáp ứng lệnh nhanh 
hơn gấp đôi so với mô hình kết nối trước đây. Trong 

Đánh gía về hoạt động khối vận hành

tương lai, việc tối ưu hoá mô hình kết nối ngân hàng sẽ 
được tiếp tục để có thể kết hợp với việc quản lí dòng 
tiền hiệu quả hơn khi tham gia cả hai thị trường cơ sở 
và phái sinh.

Để đảm bảo tính ổn định cho hoạt động giao dịch 
hàng ngày, ACBS cũng đã đầu tư vào hạ tầng công 
nghệ thông tin và các quy trình đảm bảo an toàn hệ 
thống nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch của khách 
hàng tăng gần gấp đôi trong nửa cuối năm 2017. 
Những lúc thị trường nóng ACBS đã đáp ứng tốt khối 
lượng giao dịch cao gấp 3 lần so với đầu năm 2017. 
ACBS vẫn tiếp tục đầu tư nâng cấp cho hệ thống giao 
dịch nhằm đảo bảo vận hành liên tục ngay cả khi quy 
mô giao dịch tăng gấp đôi so với hiện tại.

Song song với các cải tiến vận hành, ACBS cũng cho 
ra mắt những tính năng mới như cho phép định giá 
cổ tức tiền vào tài sản đảm bảo và tính sức mua cho 
các tài khoản giao dịch kí quỹ, bổ sung chức năng xem 
Danh mục tài sản và lãi lỗ, cho phép giao dịch và thực 
hiện các dịch vụ tiện ích khác trên cả các Tiểu khoản 
trong ứng dụng di động, bảng giá giao dịch có tốc độ 
cập nhật nhanh nhất thị trường...
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Các hoạt động xã hội khác

Nâng cao nhận diện thương hiệu trên thị trường và 
truyền thông nội bộ là 2 nghiệp vụ chính của Phòng 
Tiếp thị - Truyền thông. Bên cạnh các sự kiện thường 
niên, trong năm 2017, Phòng TT-TT đã tham gia hỗ trợ 
các dự án, tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý 
nghĩa giáo dục, cũng như đóng góp những giá trị tích 
cực cho thị trường nói chung. 

Tháng 8/2017, ACBS đã tổ chức thành công cuộc thi 
TRADE PRO mùa giải đầu tiên. Đây là một cuộc thi 
vừa có tính học thuật, vừa mang tính thực tiễn, bám 
sát diễn biến thực của thị trường dành cho sinh viên 
chuyên ngành tài chính, chứng khoán và ngân hàng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. TRADE PRO đã 
quy tụ gần 1000 sinh viên của hơn 20 trường đại học 
tham gia gồm: ĐH Ngân hàng, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại 
thương, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Bách khoa, ĐH Mở, ĐH 
Sài Gòn, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH RMIT, ĐH Tài 
chính – Marketing… TRADE PRO là một hoạt động 
mà ACBS tổ chức nhằm góp phần tìm kiếm và nuôi 
dưỡng nhân tài trẻ, tạo ra nhiều cơ hội thực tập và 
việc làm tại công ty cho các bạn sinh viên có năng lực 
và niềm đam mê. 

Không dừng lại ở đó, ngày 15/12, ACBS tổ chức họp 
báo chính thức ra mắt chương trình NHÀ ĐẦU TƯ TÀI 
NĂNG – TOP TRADER. Đây là một chương trình dành 
cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trên toàn quốc với 
tổng giá trị giải thưởng lên đến 3,75 tỷ đồng. TOP 
TRADER vừa là một sân chơi hấp dẫn và kịch tính, 
vừa là một diễn đàn sôi động, quy tụ hơn 1300 nhà 
đầu tư chuyên nghiệp khắp cả nước. Để hỗ trợ nhà 
đầu tư tham gia chương trình, ACBS cũng đã tổ chức 
những buổi trò chuyện chuyên đề, cung cấp nhiều 
sản phẩm tư vấn hữu ích, phục vụ cho quá trình đầu 
tư. 

Năm 2018, Phòng Tiếp thị - Truyền thông sẽ tiếp tục 
là cầu nối giữa ACBS với các hoạt động liên quan trực 
tiếp đến Ngân hàng ACB, thị trường chứng khoán, các 
chương trình từ thiện, tài trợ học bổng cho sinh viên, 
các sản phẩm truyền thông báo chí và các chương 
trình hấp dẫn dành cho nhà đầu tư.
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TH6NG TIN VE DOANH NGHIEP

GiSy Chrlng nh{n
Ding kf Kinh doanh

GiSy ph6p thinh lAp
vi hogt dgng

Hgi itiing Thinh vi6n

Ban T6ng Giim d6c

Nguoi <l4i diQn theo phip luit

56 4104000006 ngay 31 thang 12 nim 2ooo do Sd KO
hoach vd Diu tu. Thirnh ph6 HO Chi Minh cap. Giay
Chung nhAn Ddng ki Kinh doanh tluqc diCu chinh nhi6u
lAn virlAn gAn nnAt s6 +toeoooooo cAp ngdy 13 thAng 12
nim 2006.

56 O6/GPHOKD ngiy 29 thing 6 ndm 2000 do 0y ban
Chung kho6n Nhd nuoc cAp. Gi5y phep thdnh lip vi hoat
dOng 

-da dusc di6u chinh nhiiiu l6n vdr lAn gan nnAt sO
26IGPDC-UBCK ngiy 11 thdng 7 ndm2017.

Ong Nguy6n oLrc Thai Han

6ng Adrew Colin Vallis

Ong TrSn Trong Ki6n
Ong Tir TiCn Phdt
Bi Nguy6n Nggc Nhu Uy6n

Ong Trinh Thanh Cin
Ong Diep Th6 Anh
Ong Nguy6n Duy Khoa

Ong Nguy6n D0c Thai Han

Ong Adrew Colin Vallis

Chrl tich
(86 nhiem ngdy 191512017)
Thinh vi6n
(Tt} nhi€m ngiry 24111DO17)
ThAnh vi6n
(86 nhiem ngAy 191512017)
Chi tich
(Tir nhiem ngey 191512017)
Thdnh vi6n
Thinh vi6n
ThAnh vi6n

I Ong uram ooc
Ph6 T6ng Gi6m cl6c
Ph6 T6ng Gi6m d6c

Chi tich HOi d6ng Thdnh vi6n
(86 nhiem ngey 11n2017)
Chrl tich Hoi d6ng Thdnh vi6n
(Tu nhiQm ngAy 111712017)

Trq sd chinh

Chi nh6nh Chq Ldn

41 Mac Dinh Chi, Phuong Da Kao, Quin 1,
Thdnh ph6 Hd chi Minh, Viet Nam

747 H6ng Bang, Phudng 6, Qu?n 6,
Thinh ph6 Ha, chi Minh, Vi€t Nam

107N Truong Oinh, Phudng 6, Quan 3,
Thdnh ph6 H6 Chi Minh, viCt Nam

Chi nhinh Truong Dlnh



CONG TY TNHH CH TNG KHoAN AcB

TH6NG TIN VE DOANH NGHIEP
(tirip theo)

Phdng giao dich Bdu C6t

Phdng giao dich Minh Khai

Chi nh6nh Hd Ngi

Chi nh6nh Hiri Phdng

Chi nhinh Di Ning

Chi nh6nh Kh6nh Hda

Chi nhinh V0ng Tiu

Chi nh6nh CAn Tho

Chi nh5nh Dting Nai

C6ng ty Ki6m to5n

253-255-257 Nguy6n HOng Ddo, Phuong 14,
Quan TAn Binh, Thdnh ph6 H6 chi Minh, vict Nam

442 Nguy5n Thi Minh Khai, Phuong 5, Quin 3,
Thinh ph6 H6 chi Minh, Viet Nam

10 Phan Chu Trinh, Phudng Phan Chu Trinh,
Quin Hodn Ki6m, Thdnh ph6 Ha Noi, vigt Nam

15 Hodng Dieu, Quin H6ng Bdng,
ThAnh ph6 Hdi Phdng, Vi6t Nam

LAu 4, Tda nhd 218 Bach Ding,
Phudng Phuoc Ninh, Quin Hii ChAu
Thdnh ph6 Dd NEng, ViCt Nam

80 Quang Trung, Phuong LQc Thq,
ThAnh ph6 Nha Trang, Tinh Kh6nh Hda, ViCt Nam

111 Hoang Hoa Thdm, Phuong 2,
Thdnh ph6 V0ng Tdu, Tinh Bi Ria -V[ng TAu, ViQt Nam

17 - 19 Nam K!' Khdi Nghia, Phudng T6n An,
Qu0n Ninh Ki6u, Thirnh pn6 CAn Tho. ViQt Nam

l-.hu 4. 22O Hir Huy Gidp, Khu ph6 1 ,

Phuong Quyct tning, Thdnh ph6 Bi6n Hda,
Tinh D6ng Nai, ViCt Nam

C6ng ty TNHH PwC (ViCt Nam)

2



13

36
:llTI

frur
A

,t(

lEr

it

;

("et
(r, /, ltlt
o lct
li,a\\\ ,.

CONG TV
tRiCluriulluru
cnfruc'xxorii

c6NG TYTNHH CHI.PNG KHOAN ACB

TRACH NHIEM cOA BAN TONG G|AM DOC DOI VA BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT

Ban T6ng Gi6m cl6c cia C6ng, ty TNHH Chrlng khodn ACB ("COng ty") chiu tr5ch nhi6m l{p
b6o c6o tai chinh hqp nhSt the hien trung thL?c vd hEp lf tinh hinh tai chinh coa C6ng ty vi
c6ng ty con (goi chung la "Tap doan") tai ngay 31 th6ng 12 ndm 2017 vd k€t qui hoat dtQng,
tinh hinh luu chuyen ti6n t€ vir tinh hinh bi6n dOng v6n chi sd hou trong nem tai chinh k6t thrjc
vdo ngdy n6u tr6n. Trong viQc lQp b5o c6o tdi chinh hop nhAt ndy, Ban T6ng Gi6m al6c duqc
y€u cAu phii:

. chgn hJa c6c chinh sach kc toan phir hop va 6p dung mOt cSch nh5t quAn;

. thrJc hiQn c6c x6t do6n vd udc tinh mot c6ch hEp lf vir than trang; va. l6p b6o c5o tii chinh hop nhAt tr6n co sd tton vi hoat d6ng li6n tuc tri khi gia dinh aron vi
hoat along li6n tuc ld kh6ng phi hop.

Ban T6ng Gi6m d6c cia C6ng ty chiu tr6ch nhiem bdo ttdm rdng c5c sr5 s5ch ke to6n dring din
tl5 clugc thiCt lap vA duy tri de thC hiQn tinh hinh tdi chinh cia Tip clodn voi slr chinh x6c hop
lV tai mqi thoi di€m va dA lam co so lap b5o c6o tii chinh hqp nhSt tuan thi theo che d6 ke
to6n dtuEc trinh bdy d Thuy6t minh 2 crla b6o c6o tdi chinh hop nhAt. Ban T6ng Gi5m d6c ctla
C6ng ty c0ng chiu tr6ch nhiem d6i voi vi6c bdo v6 c5c tdi sdn cia TAp dodn vd thuc hi€n c6c
biCn ph6p hEp l1i dd phdng ngrira va ph6t hien c6c gian lin vi c6c sai s6t kh6c.

PHE GHUAN BAo cAo TAI cHiNH HqP NHAT

Theo day, chring t6i ph6 chuan b6o c6o tAi chinh hqp nh5t tlinh kdm tu trang 6 cten kang 53.
B5o c5o tdi chinh hop nhat ndy phdn 5nh trung thuc vd hgp l! tinh hinh tdi chinh coa Tip dodn
tai ngay 3'1 th6ng 12 ndm 2017 c0ng nhu k6t qud hoat d6ng, tinh hinh luu chuy6n tiAn tQ vd
tinh hinh bi6n along v6n chrl sd h&u trong nim tdi chinh kCt th[c vao ngay n6u tr6n phn hqp
v6i c5c ChuSn muc K6 to6n Vi6t Nam, Ch€ d6 K6 toen Doanh nghiQp Viet Nam vi c5c quy
dinh ph6p l1i c6 li6n quan ct6n viQc lip vd trinh bdy bdo c5o tAi chinh 5p dr,rng cho cec c6ng ty
chOng kho6n alang hoat dong tai Vi€t Nam.,4-

Trinh Thanh CAn
T6ng Gi6m d6c

Thanh ph6 Ho chi Minh, viet Nam
Ngiry 28 th6ng 2 nim 2018
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BAo cAo KIEM ToAN Doc L4p Gu cAc rHANH vtEN cUA
CONG TYTNHH CHUNG KHOAN ACB

Chring t6i ct6 ki6m toSn b5o c6o tdi chinh hqp nhAt kdm theo cria C6ng ty TNHH Chung khoSn
ACB ("C6ng ty") vd c6ng ty con (gQi chung la "Tdp clodn") duqc lap ngiy 31 th6ng 12 nam
2017 vd cluoc Ban T6ng Gi5m d6c ph6 duyQt ngdy 28 theng 2 nem 2018. 86o c5o tai chinh
hqp nh6t ndy bao gdm: bdng can d6i t<C to6n hqp nh5t tai ngdy 31 th5ng 12 ndm 2017, b5o
c6o k6t qud hoat cl6ng kinh doanh hqp nhAt, b6o c6o tinh hinh bi6n dOng v6n chO sd hiru hqp
nhat va beo c6o luu chuy6n ti6n te hqp nhAt cho nam tai chinh k5t thic cing ngdy n6u tr6n vd
thuyCt minh b6o c6o tdi chinh hop nh6t bao g6m cac chinh sdch kd todn chtl y6u tu trang 6
cl6n trang 53.

Trich nhiQm cia Ban T6ng Gi6m tt5c

Ban T6ng Gi5m d6c cia C6ng ty chiu tr6ch nhigm v6 viQ.c l6p vd trinh bdy trung thuc vi hEp li
b6o c5o tdi chinh hqp nh5t cia Tap doan theo c5c ChuAn muc Kii to6n Vi6t Nam, Che d9 Ke
toSn Doanh nghiep ViOt Nam vd c6c quy dinh phdp If c6 li6n quan ct6n vi€c lip vd trinh bdy
bdo c6o tii chinh 6p dung cho cic c6ng ty chung khoen dang hoat dQng tqi ViQt Nam vi chiu
tr5ch nhi6m vB ki6m soSt n6i b6 md Ban T6ng Gi6m d6c x5c tlinh la can thi6t dA dam bao cho
viQc lQp vd trinh bdy b5o cjo tai cninn nop rinSt kh6ng c6 sai s6t trgng y6u do gian ldn hoic
nhAm l6n.

Trich nhi6m cria Ki6m toin vi6n

Trich nhi€m cria ch[ng tdi li tlua ra ! ki6n v6 bdo c6o tdi chinh hqp nhSt niy dua tr6n kiSt qud
cuOc ki6m to6n. Ching t6i aI5 ti6n hdnh ki6m toSn theo c5c Chu5n muc Ki6m toen Viet Nam.
C6c chuSn mr,rc ndy y6u cAu ching t6i tuin thrl chu5n mr.rc vA c5c quy clinh vd ctao cfi}c ngh6
nghi6p, ldp k6 hoach vA thrrc hi€n cuOc ki6m toen alC a,at duqc su clim bio hqp li v6 vi6c li6u
c6c b6o cdo tai chinh hEp nh6t cia Tip dodn c6 cdn sai sot trgng y6u hay khdng.

C6ng vi€c ki6m to6n bao g6m thuc hiQn c6c thi tuc nhim thu thQp c6c bing chrlng ki6m toSn
vB c6c s6 liQu vd thuyet minh tr€n b6o c6o tii chinh hqp nh5t. C6c thrl tuc ki6m to6n tluEc lrJa
chQn dqa tr6n x6t Clo6n crla ki6m toSn vi6n, bao g6m cldnh gi6 rtli ro c6 sai s6t trgng y6u trong
b6o c5o tdi chinh hqp nhSt do gian lan hoic nhim l5n. Khi thuc hi€n ct6nh gi5 c5c rrii ro ndy.
ki6m todn vi6n dd xem xet ki6m so6t nQi bq cria C6ng ty lien quan tl6n vi6c lQp vi trinh bdy bdro
c5o tdi chinh hop nh6t trung thr.?c vir hqp lf nhem thi6t k6 cdc thrl tuc ki6m to6n phi hop v6i
tinh hinh thr,rc t6, tuy nhi6n kh6ng nhdm muc dich dua ra f ki6n ve hieu qud cia ki6m so6t nOi
b0 c0a C6ng ty. C6ng vi6c ki6m todn c0ng bao g6m viQc d6nh gi6 tinh thich hop cria c5c chinh
sacir fC toAn Ouqc 6-p dr;ng vd tinh hqp l1i ctia c6c udc tinh ke to6n cia Ban T6ng Gi6m at6c
c0ng nhu d5nh gi5 viQc trinh biry t6ng th6 b6o c6o tdi chinh hqp nh6t.

Chring t6i tin tudng ring cic bing chung ki6m to6n md chring tOi da thu thip cluqc la day dn
vd thich hqp ldm co sd cho f ki6n ki6m to6n cia ch0ng t6i.

j"'" """-" "-

' COng ty TNHH FrC (ViCt Nam)
Leu E, Saoon Tower, 29 Ld Dudn, Quan 1, TP. Hd Chi Minh, Viet Nam
DT: +u (28)38230796, www. pwc. cony'vn



Iwc it:
Y ti6n cria ki6m toSn vi6n

Theo f ki6n cia chung t6i, b6o c6o tai chinh hqp nhdt d5 phin 5nh trung thuc vA hop lf, tren
c6c khia canh treng y6u, tinh hinh tdi chinh crla Tap doan tai ngay 31 th6ng 12 nem 2017,
c0ng nhu k6t qud hoat alQng kinh doanh, tinh hinh bi6n dQng v6n chi sd vd tinh hinh luu
chuy6n.tidn t€ cho nim tdi chinh kCt thnc ngay 31 thang 12 nem 2017 phi hqp vdi c6c ChuAn
muc K6 todn Vi6t Nam, Ch6 da K6 toan Doanh nghiQp Vigt Nam vd cdc quy dinh phap li c6
li6n quan d6n viQc l6p vi trinh bdy b6o c5o tdi chinh hop nhit 6p dung cho c6c c6ng ty ch0ng
kho6n dang hoat dQng tai Vi6t Nam.

V5n ae rnac

B5o c5o tdi chinh hqp nh6t crla TOp a,oan cho ndm tii chinh k6t thuc a1 th6ng '12 nim 2016 di
dugc mOt c6ng ty ki6m to6n khdc ki6m todn va dua ra f ki5n chAp nhdn toin pnAn d6i vdi ueo
c6o tdi chinh d6 vdo ngdy 28 th6ng 2 ndm 2017 .

diQn cho C6ng ty TNHH PwC (ViCt Nam)

Nguy6.n Thi C5m Nhung
56 GiAy CN OKHN ki6m toan:
2636-20'18-006-10849-2018-006-1

Chit kf duqc iy quy6n

56 hieu bao cdo ki6m to6n: HCM6577
ThAnh ph6 Hd Chi Minh, ngay 28 thang 2 nem 2018
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Giay CN DKHN ki€m to6n:

ffih2.1c(lab6oc6otdichinhhqpnh5t,b6oc6otdichinhhqpnhAt
kdm theo kh6ng nhim-mUc clich phan dnh tinh hinh tii chinh, k6t qud.hoal dqng, tinh.hinh luu
.nrve" ti* le i,i ti"n ni"n1n"v aai v6n chrl sd hou theo c6c nguy6n tic vir th6ng le kc toan da
cluqc thrra nhin d c5c nuoc vd c6c th6 ch6 khdc ngodi Vi€t Nam vd hon noa, cong kh6ng
Ji"n .n" "r'r"g nguoi s[r dung nao kh6ng biet cdc nguy6n tic, cdc thr] tuc va cac th6ng le kE
to6n Vi6t Nam.
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c6NG TYTNHH CHI,,NG KHoAN AcB

BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH HOP NHAT

cHITIEU

TAI sAN NGAN HAN

110 Tii sen tei chinh
111 Ti6n vi cdrc khoin tuong tluong tien
111 .1 Ti6n
111.2 C6c khodn ttwng dtrung ti6n
112 Cac tai san tai chinh ghi nhan thong qua l5i 16

(rvrPL)
113 Cdc khoAn dAu tu giod6n ngay deo han (HTM)
114 C6c khoin cho vay115 C6c tii san tii chinh s5n sdng d6 ban (AFS)'116 DLr phdng suy giam gia tri cac tai san tai chinh

vd tdi sin th6 chAp117 Cdc khoin phiithu
117.1 Pheithu ben c^c tdi sdn bichinh117.2 Phdithu vd du thu cd tLtr, tiAn Ei cdclli,i sen

tdi chinh
1 18 Tri truoc cho nguoi ban
1 '19 Phai thu cec dich vu cong ty chrlng khoan

cung c5p122 Cec khoan phai thu khac129 Du phdng suy giam gie tri cec khoan phaithu

130 Tii sin ngln h?n khac131 Tam ung133 Chi phi tra truoc ngin han135 Thu6 gia tri gia tang dugc khSu ku'136 ThuO vir c6c khoin phiithu Nh2r nuoc137 Tdi sin ng5n han khac

2OO TAI SAN DAI HAN

220 Tai san c6 dinh221 Tai san c6 dinh hou hinh222 Nguydn gi6
223a Gi6 tri hao mdn lui k6
227 Tai san c6 dinh vo hlnh228 Nguyan gi6
22ga Gie ti hao mdn luy k6

250 Tai sen dai h?n khac251 Kf qu! dii han
252 Chi phitra truOc dai han253 Tai san thu6 thu nhap hoan lai
254 TiAn nop Quy H6 trg thanh toan

ttniu s6 got - cTcK/HN

Tai ngiy
MA
sii

100

Thuyiit
minh

31.',t2.20',t7
VND

2.608.887.277.4',16

2.605.860.046.471
3.'l 282.619.996.477

210.819.996.477
71.800.000.000

3.2(a) 200.794.509.898
3.2(b) 12.000 000.000
3.3 2.157.287.747.333

3.2(a)

(88.006.659.694)
3.4(a) 35.883.961.653

35.748.641.730

135.319.923
537.979.450

3.4(b) 5.421.670.715
564.933.619

(1.244.092.980)

3.027.230.945
35.000.000

2. 9 33.361 . 'l 62
58.869.783

113.916.477.772

69.319.920.181
3.6(a) 47.777.123.737

99.599.654.925
(51.822.531.188)

3.6(b) 21.542.796.444
34.191.502.789

(12.648.706.345)

44.596.557.591
579.092.000

3.5 6.414.136.028
3.13 17.603.329.563
3.7 20.000.000.000

31.'.t2.2016
VND

2.337.172.386.190

2.336.232.497.816
326.580.57 5.457
285.780.575.457

40.800.000.000

490.737.436.790
42.000.000.000

1 .464.115.372.694
123 910 403 360

(133.148.835.924)
7.31 1.003.980
7.172.853.780

138.150.200
334.629.000

15.496.'157.020
155.278.419

(1.259.522.980)

939.888.374
178.998.750
503.436.362
127.396.526
1'17.685.084
12.371.652

't 24.464.8't 3.156

79.592.158.383
54.205.257.481
98.982.541.787

(44.777.284.306)
25.386.900.902
31.700.536.021
(6.313.635.119)

4.872.654.783
170.625.000

11.387 .478.216
13.314.551.567
20.000.000.000

TONG coNG TAI SAN 2.722.803.755iAB 2.461.637.199.356

Cac thuyCt minh tu trang 16 tten trang 53 la mot phAn c5u thanh beo cao tai chinh hqp nhet nay.

6
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CONG TY TNHH CHIJNG KHOAN ACB

BAo cAo riNH HiNH TAr cHiNH HoP NHAr
(ti6p theo)

tuSu s5 go'l - crcK/HN

Tai ngey
MA
so

ThuyCt
minh

3',t.'t2.2017
VND

863.431.094.330

863.414.722.880
100.000.000.000
707.000.000.000

4.190.910.673
1.298.402.908

27.288.896.758
7.633.185.860

'165.989.630
8.542.055.780

7.295.281.271

16.371.450
16.37',t .450

1.859.372.660.858

1 .500.000.000.000
1 .500.000.000.000
1 .500.000.000.000

102.005.839.862
123.255.739.077
134.111.081.919

3',t.12.2016
VND

646.602.67't.860

646.586.300.410

561.000.000.000
1 .966.020.419
8.066.617.268

21.390.700.000
24.962.581.044
12 .177 .433 .902

168.s66 380
6.254.232.879

306.733.334
10.293.415.184

16.371.450
16.371.450

1.815.034.527.496

1.500.000.000.000
't 500 000.000 000
1 .500.000.000.000

95.311.372.527
116.561 .271 .742
103.161.883.227

300

310
311
316
318
320
321
322

515

JZY

340
3s3

400

3.8
3.9

3.10
3.11

cHInEU

Ng PHAI TRA

Ncl phai tre ngin h4n
Vay ngin hqn
TrAi phi5u phat hanh ngin han
Phaitra hoat dong giao dich chung khoan
Phai tra nguoi bdn ng5n hqn
Nguoi mua tra tidn trudc ng5n han
ThuE vi c6c khoin phii nop Nhi nuoc
Phai tra ngudi lao arong
Cac khoan trich nop phuc lgi nhan viCn
Chi phi phai tra ngin han
Doanh thu chua th\rc hien ngSn h?n
C6c khoin phiitr6 kh6c ng5n han

Nq phai tra dei h?n
C6c khoin phiitri kh6c dai han

vON cHo sO Huu

3.12

4'lO V6n dAu tu crla chLl sd h0u
411 V6n g6p crla chi sd hou
411.1 C6 phi6u phd thong
414 Quy du,tro b6 sung von didu le
415 Quy dlP phdng tai chinh
417 LEi nhuan sau thu6 chua phan ph6i

TONG CONG Ng PHAI TRA vA vON cHUM
SO HLTU

_+
Pham Thi Sanh
Ngudi l6p

Cac thuyCt minh ttP trang

2.722.803.755.188 2.461.637.199.356

Nguy6n Phuong Quang
Kd todn trudng

16 tt6n trang 53 la moj phin cdu thdnh b6o c5o tdi chinh hqp nhat nay.

7

re*s
iinh Thanh C6n

T6ng Gi6m d6c
Ngay 28 thang 2 ndm 2018



CONG TYTNHH CHUNG KHoAN AcB
m5u s5 got - crcK/HN

cAc cHl TrEu NGoA BAo cAo riNH H|NH TAr cHiNH Hop NHAr

Tai ngay

cHI nEU
Thuy6t
minh

31.',t2.2017
VND

31.12.2016
VND

M5
so

o02
008

009
010
012

B

TAr sAN coA coNG Ty CHUNG KHoAN vA TAr sAN
ouAN LY THEo cAru KeT

Chong chi co gi6 nhan gio h0
Tai san tai chinh niCm y6Vdang ky giao dich tai VSD cia

c6ng ty chung khoan
Tai san tai chinh de luu kf t4i VSD vd chua giao dich c0a CTCK
Tei san tai chinh chd vC cia cong ty chung khoen
Tai san tai chinh chua luu ky tai VSD crja cong ty chong khoiin

TAI sAN vA cAc KHoAN PHAI TRA vE TAI sAN QUAN
LY cAM Ker vfi KHACH HANG

267.500.940.000

't47.',to2.4',to.oN
23.886.190.000

45.522.510.000

267.500.940.000

136.296.900.000
35.887.220.000

600.000.000
133.585.240.000

021 Tai san tai chinh niem y6udang ky giao dich tai VSD coa
Nhd dAu tu

021 .1 Tei sen hi chtnh giao dlch ttt do chuyiin nhtryng
021.2 Tei sen hi chinh h?n chd chuydn nhWng
021.3 Tei sen tei chlnh giao dich cdm c6
021.4 Tei sen hi chinh phong tda, tam gi?
021.5 TAisen hi chinh chd thanh toen
022 Tai san tai chinh da luu ky tai VSO va chua giao dich crla

Nha dau tu
022.1 Tei sen hi chtnh de hru ki taiVSD vd chm giao dich, tq

do chuyEn nhuvtg
022.2 Tei sen Eichlnh dA lw kYtaiVSD vd chm giao dich,

h7n ch6 chuydn nhugng
O23 Tai san tai chinh chd v6 cia Nhi ttiu tu
024b Tai san tai chinh chua luu ky taiVSD cia NhA ttAu tu
026 Ti6n gii cia kh6ch hang
027 Ti6n giri cria NhA dAu tu vA giao dich chri,ng khoan theo

phuong thuc CTCK quen lY

20.482.275.870.000
17.672.100.330.000

74.960.450.000
2.353.201.140.000

134.051.660.0@
247.962.290.0@

223.853.910.0@

199.526.000.000

24.327.910.000
1 99.046.440. 000

5.823.364.490.000
257.050.622.46

164.062.898.538

20.376.U2.',t20.000
16.652.273.2E0.000

40.283.290.000
3.481.593.890.000

113.706.630.000
88.485.030.000

370.622.220.O@

239.869.720.0@

130.752.500.0N
80.507.070.000

5.823.364.490.000
197.388.415.353

155.285.639.146

CAc thuyCt minh tu trang 16 d6n trang 53 la m6l phAn c6u thanh b5o cao tai chinh hqp nhet nay.
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CONG TY TNHH CHUNG KHoAN AcB

cAc cHi TIEU NGofu BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH
(tii5p theo)

Miu s5 aot - crcK/HN

HgP NHAT

T4i ngiy
MA

sii CHI NEU

TAI SAN VA cAc KHoAN PHAI TRA VE TAI sAN QUAN LY
CAM KET vor KHACH HANG (tiiip theo)

028 Ti6n giit6ng hqp giao dich chfng khoan cho khach hang
O3O Ti6n gt}i cia T6 choc phAt henh chong kho6n
031 Phai tra Nha dau tu ve tien g&i giao dich cfrung khoan theo

phuong thuc CTCK quan U
031.1 Phei te Nhe ddu tu trong ntrtc vi5 ti6n gd giao dbh chmg

khoen theo phuong thw CTCK quen ry
O32 Phai tra T6 chuc phet hanh ctulng khoen
035 Phai tra co tuc, 96c vd l5i tr6i phi6u

Pham Thi Sanh
Nguoi lAp

Thuyet
minh

31.12.2017
VND

31.12.20't6
VND

90.323.563.200
2.664.160.668

164.062.898.538

164.062.898.538
394.262.300

2.269.898.368

36.584.959.900
5.517.816.307

155.285.639.146

155.285.639.146
3.529.116.300
1.988.700.007

Cac thuyCt minh tu trang 16 d6n trang 53 la m6f phAn cau thanh beo ceo tai chinh hqp nhAt nay.
o

1j'c.r\
CONG TY

inrcruritu[u

Thanh CAn

Ngdy 28 th6ng 2 n6m 2018



CONG TY TNHH CHUNG KHOAN ACB

BAo cAo KET oUA HoAT oQNG HEP NHAT

Miu s5 eoz - crcK/HN

Nim tai chinh k6t thoc
ngay 31 thang 12 nim

MA
so

Thuy6t
minh

2017
VND

121 .878.733.709
83.357.834.894

20.023.675.776
18.497.223.039
2.014.872.419

'188.235.973.943

152.958.U7.362
8.096.872.401
1 .129 .545 .455
2.102.376.769

2016
VND

98.292.638.737
93.954.018.909

4.338.619.828
4.824.068.383

173.6?3.334.770
965.647.800

1'16.855.631.212
9.803.562.523
3.01'l .159.093

10.095.124.010

cHiTIEU

DOANH THU HOATOQNG
01 Lei tu cec tai san tai chinh ghi nhan th6ng qua

Ei/r6 (FVTPL)
01.1 Lei ben cec Ei sdn Ei chinh FVTPL 4.1
01.2 Chenh Ech Eng denh gie bicec TSTC thdng qua

Ei/t6 4.2
01.3 Cd tttc, ti6n l1i phet sinh tu Ei sen bi chinh FVTPL
02 Lii tir c6c khoin dAu tu nim giir tl6n ngiy tl6o h?n (HTM)
03 LaitD cac khoan cho vay va phaithu
04 LaitD cac tai san tii chinh s5n sang d6 ban (AFS)
06 Doanh thu nghiep vu moigioi chfng khoan
09 Doanh thu nghiep vv luu ki chung khoen
10 Doanh thu hoat dong tu vAn tei chinh
11 Thu nhap hoat dong khac

20 TONG DOANH THU HOAT OONG

CHI PHi HOAT OQNG
21 L6 cic tdi san tii chinh ghi nhan th6ng qua Ei/16 (FVTPL)
21 .1 L6 ban cec bi sdn Ei chinh 4.1
21.2 ChCnh lCch gidm denh gie bi cec TSTC th1ng qua

tei/t6 4.2
21.3 Chi phi giao dich mua c^c Ei sen bi chinh FVTPL
24 Hoan nhap/(chi phi du phong)tai san tai chinh
26 Chi phi hoat dong tu doanh
27 Chi phi m6i gioi chung kho6n
30 Chi phi nghiep vu luu ky chfng kho6n
31 Chi phi hoat dong tu ven taichinh
32 Chi phi khac

476.417.?22.058 417.471.166.528

(146.221 .298.523)
(11 .979.193.128)

(134.242.105.395)

44.698.106.873
(2.411.020.4301

(103.074.s30.09s)
(11.912jU.476',)

(3.176.608.320)

(77 .137 .7 1 1)
(68.254.791)

(8.882 920)
(83.720.507.055)

(3.332.215.432)
(80.629.939.507)
(10.804.605.033)

(3.390.225.857)
(369.667.397)

40 TONG CHI PHi HOAT OQNG 1222.097 .814.97 11 1182.324.297 .59?1

C5c thuyet minh tr:r trang 16 d6n trang 53 le mot ph6n c5u thanh b6o cao tai chinh hop nhAt niy.
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CONG TY TNHH CHI,}NG KHoAN AcB

BAo cAo KEr euA HoAr ogNG Hgp NHAT
(tiep theo)

cHITIEU

DOANH THU HOAT OSNG TAI CH|NH
Chenh lech laiti'gia h6i doai da va chua thuc hien
Doanh thu, du thu c6 tuc, lii tiAn gii kh6ng ki' han

phat sinh trong ndm

TONG DoANH THU HoAT oQNG TAI cHiNH

CHI PHi TAI CHiNH
ChCnh lCch 16 ty gia h6idoai afa va chua thuc hien
Chi phi Ei trei phi6u va lai vay

TONG cHI PHi TAI cHiNH

CHI PHi BAN HANG
cHI PHi QUAN LY CONG TY CHUNG KHoAN

KET OUA HoAT DONG

THU NHAP KHAC vA cHI PHi KHAC
Thu nhap khac
Chi phi khac

TONG KET QUA HoATDSNG KHAC

90 TONG LgI NHUAN K6 ToAN TRuoc THUE91 Loi nhuan ara thuc hien
92 L6 chua thqc hien

1OO CHI PHi THUE THU NHAP DOANH NGHIEP (TNDN}
100.'l chi phi thu6 TNDN hicn hanh
100.2 Thu nhap thu6 TNDN hoan lai

LgI NHUAN KE TOAN SAU THUE TNDN

3.393.596.807 3.279.979.686

(13.91s sss)
(45.300.582.948) (50.006.003.145)

(45.314.498.503) (50.005.003.145)

(1.868.749.938) (1.516.871.2241
(47.907.309.280) (45.805.145.27r)

162.622.W.173 141.098.828.582

Mdu s6 802 - CTCIVHN

Nam tai chinh kiit th0c
ngay 31 theng l2 nim

4.3

MA
so

41
42

51

60

61
62

71
72

80

Thuyiit
minh

2017
VND

2.493.474

3.391.203.333

2016
VND

3.279.979.686

1.204.100.758
(131 .083.885)

't 63.695.563.046
277 .9',t3.992.665

(1 14.218.429.619)

(29.510.098.024)
4.4 (33.798.876.020)
4.4 4.288.777.996

1.073.016.873 698.739.034

741.477.929
(42.738.895)

141.797.567.616
141 .797 .567 .616-

(28.s20.1s4.895)
(41 .834.706.462)
13.314.551 .567

't13.277.412.72',1

)
-.....-.

Pham Thi Sanh
Ngudi lip

Nguy6n Phuong Quang
K6 todn trudng

ffiThanh CAn
I Ong Gram ooc
Ngiry 28 th6ng 2 nim 201 8

Cac thuyCt minh tu trang 16 den trang 53 la mot phAn c5u thanh beo c5o tai chinh hop ntr5t nay.

CONG TY
nicffil.riu uJu

CHUNG KH

tt



CONG TYTNHH cHI,NG KHoAN AcB

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phuong ph6p gi5n tiiip)

M5u s5 eogu - crcK/HN

Nem tai chinh kiit thric
ngey 3l thang 12 nim

MA
so cHIIEU

Luu chuy6n ti6n tir ho?t dong kinh doanh
01 Lqi nhuan k6 toan truoc thu6 thu nhap doanh nghiCp
OZ oiau chinh cho cec khoan:
03 KhAu hao tai sin c6 dinh
04 C6c khoin (hoan nhap)/chi phi du phdng
06 Chi phi Ei trai phiCu va Ei vay
07 Leitu hoat arong dau tu
08 Du thu ti6n Ei
10 Teng cAc chi phi phi ti.jn tC
11 L6 danh gia lai gia tri cac tai san tai chinh thi nhan

thong qua Eil16 FVTPL
18 Giim cic doanh thu phi tian tC'19 Lai danh gia hi gla tri cac tai san tai chinh ghi nhan

thong qua Ei/16 FVTPL
30 L6 t& ho?t along kinh doanh truoc thay d6i vain

luu dQng
3'l Gram/(ting) tai san tai chinh ghi nhan th6ng qua lai/ 16

(FVTPL)
32 Gidm c6c khoin dAu tu n5m giu d6n ngay dao han (HTM)
33 Teng cec khoan cho vay
35 Tang cac tai san kh6c
36 Giam phaithu va dlp thu c6 tuc, tidn Ei cac tai san

tai chinh
37 Giim/(tdng) cec khoan phaithu cac dich vu CTCK

cung c5p
39 Tang c6c khoan phai thu khac
40 (Tang)/giim cdc tai san khac
41 Tang/(giam) chi phl phaitra (kh6ng bao gdm chi phi

laivay)
42 Giam chi phi tra truOc
43 Thu6 TNON da nop
44 Ldi vay di tri
45 (Giam)/tang phai tra cho nguoi bAn
46 (Giim)/ting c6c khoen trich nop phUc lgi nhan viCn
47 Ting/(giim) thu6 va cac khoan phai nop Nha nudc

(Kh6ng bao g6m thu6 ttr.totl 0a nopl
48 (Giam)/tAng phai tra nguoi lao dong
50 (Giam)^eng phditrd, phdi n6p khac
60 Luu chuy6n tidn thuin tl} ho?t atong kinh doanh

Thuytit
minh

2017
VND

163.695.563.046
(r 94.471.296.s9'l )

14.471.068.820
(45.157 606.230)
45.300.582.948
(2.352.145.147\

(206 733.196.982)
't34.242.105.195

1M.242.',tos.395
(20.023.675.775)

(20 .023 .67 5 .7761

l2s't.764.961.5{,21

299.634.900.633
30.000.000.000

(693.172.374.639)
(28.575.787 .950\

208.750.899.678

10.074.486.305
(291.970.116)

(2 .254 .145 .893)

2.587.590.029
2.543.417.388

(35.368.266.O42)
(45.600.350.076)

(6.971 .564.810)
(2.576.750)

3.895.706.336
(4.544.248.O42)

(22.47O.676.993'l
(198.322.26s.468)

2015
VND

't4't.797.567.616
(39.524.159.166)

9.463.351.759
84.758.'156.71'l
50.006.003.145
(4.824.068.383)

(178.927.602.398)

(252.647.572.686)

(328.248.178.340)
53.0't 1.865.556

(147 .648.444.713\
(7.172.830.000)

196.425.331.001

(6.689.109.196)
(124.247.508)

25.575.367.3?7

(13.609.161.186)
4.838.718.375

(16.985.278.266)
(31 .978.521 .781)

7.640.989.318
56.360.322

(2.882.199.016)
632.'104.110

14.509.561.31 1

(1s0.374.264.236)

Cec thuyCt minh tir trang 16 tl6n trang 53 la mot phan c6u thirnh bao cao tei chinh hqp nhat nay.
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GONG TY TNHH cHI/NG KHoAN AcB

BAo cAo LLTU CHUYEN TIEN TE HoP NHAT
(Theo phuong phap gian tiiip)

ilt5u s5 gogt - crcK/HN

Nim tai chinh kiit thfc
ngay 31 thang 12 nem

MA
so

(ti6p theo)

6'l
62
70

73
74
76
80

90

Thuyet
minh

2017
VND

(2 128 .254 .580)
337 .272.728

(1.790.981.8s2)

1 .018.000.000.000
(772.000.000.000)

(89.847.331.660)
156.'t 52.668.340

2015
VND

(2.685.884.671)

(2.585.884.67r )

887.000.000.000
(501.000.000.000)

(85.01 1 .653.632)
300.988.346.368

cHi rEu

Luu chuy6n tidn tD hoat it6ng itAu tu
Tidn chi d6 mua sim tdi sin cO dinh
TiBn thu tt thanh l! TSCD
Luu chuyAn tiAn thuin tu hoqt dQng diu tu

Luu chuy6n tidn tr} hoqt dgng tiri chinh
I ren vay goc
TiOn chi tri no g6c vay
C6 tuc, loi nhuan da tra cho Cdng ty me

Luu chuy6n tidn thuin tu ho?t atQng tai chinh

(Giam)/tang tien thuin trong nim (43.960.578.980) 147.928.197 .46',1

5.1 , 5.2
5.1 , 5.2

l0'l Tidn vi c6c khoen tuong duong tidn diu nim
101.1 Ti6n
101.2 CAc khoan tuong duong ti6n

103 Tidn vi c6c khoan tuong ituong tiAn cu6i nim
103.'l Tidn grli ngin hang cu6i nem
103.2 Cac khoan tuong duong ti6n

326.580.575.457
285 .780 .57 5 .457

40.800.000.000

242.619.996-477
210 .819 .996 .477

71.800.000.000

178.652.377.996
41.652.377 .996

137.000.000.000

326.580.575.457
285.780.57 5.457
40.800.000.000

Cec thuyet minh tu trang 16 d6n trang 56 la mot phAn c5u thanh bao cao tai chinh hop nhSt niy.
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MA
so

01
02
08

CONG TY TNHH CHUNG KHOAN ACB

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
(Theo phuong ph6p gi5n tiiip)
(ti6p theo)

PHAN LLTU CHUYEN TIEN TE HOAT O9NG MOI GIOI,

cHl nEu
Thuyiit
minh

Luu chuy6n tidn hoet atong m6i gioi, 0y thec coa khach hang
TiAn thu ban chung khoen m6i gi6i cho kh6ch hang
Tidn chi mua chrlng khoen mOi gidi cho kh5ch heng
Chi tre thanh toen giao dich chong khoan

cia khach hang
09 Nh{n tidn gfi ttd thanh toan giao dich chung khoan

cia khach hang
'14 Ti6n thu cua T6 chor phat hanh chring khoan
15 Tian chi tra T6 chrc phei hanh chung khoan

Ting tidn thuin trong nim

30 Tidn vi cic khoin trong ttuong tiiin dAu nim cria
khech hing

31 Tien gl}i ngan hang dau nem
32 Ti€n gd cia nhd dAu tu v6 giao dich chtmg khoan

theo phlwttg thb 6ng ty chLnlg khoen qudn li
33 liin giti t6ng hqp giao dich chtlng khoAn cho

kh,ch hdng
35 Ti6n giri cia cdc td chic phAt henh

40 Tiin vi cec khoin t ong duong ti6n cu6i nem cria
kh6ch hing

41 Tidn grli ng6n hang cu6i nam
42 TiOn gvi cia nhd deu tu vb giao dbh chung khoAn

theo phuong thto clng ty chmg khoen guen U43 TiSn g&i t6ng hqp giao dbh chalg kho,n cho khech heng
45 TEn ghi cia Td chLrc phet henh

Pham Thi Sanh
Nguoi lip

Nguy6n Phuong Quang

MAu s6 Bo3b - crcK/HN

UY rnAc cUA KHAcH HANG

Nem tai chinh k6t th(c
ngay 31 thang 12 nim

2016
VND

28.211.776.',t63.552
(28243.569.444.32O\

(4.335.187.068.937)

4.490.472.708.083
2.714.581.053.737

(2.719.147.203.fi7)

2017
VND

42.74'1.616.896.520
(42.687 .878.293.220)

(42.002j27 .453.29O)

42.O10.90/..712.682
't .657.783.350.'181

(1 .660.637.005.820)

s9.662.207.053 fi8.926.208.608

I 97.388.,11 5.353
197.388.415.353

155.285.639.146

36.584.959.900
5.517.816.307

257.050.622.406
257.050.62246

164.062.898.538
90.323. 563.200
2.664.160.668

7 8.162.206.7 45
78.462.206.745

68.409.8E9.16E
10.052.317.577

197.388.415.353
'197.388.415.353

155.285.639.146
36.584.959.900
5.517.816.307

K€ todn trudng
Ngdy 28 th6ng 2 nim 2018

Cac thuyet minh tu trang 16 drin trang 53 la mot pnAn cAu thanh b6o c6o tei chinh hqp nhat nay.

#fR
;/-ry'!i'-'r1$i,
o\cttuHG rnt("\acn

Trinh Thanh CAn
I ong Gram ooc
Ngdy 28 th6ng 2
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C6NG TY TNHH CHUNG KHOAN ACB 
M5U Si' EOg - CTCK/HN

rsuvEr ilrHH eAo cAo rAr cuirx uge ruuAr
cHo NAM rAr cniu xEr rxUc NGAv 3r rnANc i2 NAM 2017

1 DAcsrEu xoerogNc cue c6Nc rv
Gi6y ph6p thinh tQp vi hoqt dQng

C6ng ty TNHH Ch&ng kho6n ACB ("C6ng ty") ld c6ng ty trach nhiem h0u han drrEc
thanh lap tai Viet Nam theo giSy chung nhQn Deng ki Kinh doanh s6 4104000006. C6ng
ty dugc thanh lap theo Gi5y phep Thanh lap va Hoat tlong s6 06iGPHOKD do U! ban
Chung kho5n Nhd nuoc cAp ngiry 29 th6ng 6 nim 2000.

Try s& chinh vi thdng nn fi6n hQ

C6ng ty c6 tru s0 chinh dat tai 41 Mqc Dinh Chi, PhL?ong Da Kao, Quan 1, Thdnh ph6
H6 chi Minh, ViQr Nam.

Th6ng tin li6n h€:
Email: www.acbs.com.vn
Dien thoai: (028) 38.234159 - 38.234160 -38.2U161

Di6u lq hoqt dgng

Di6u li hoat dtgng coa C6ng ty duqc ban hdnh ngdy 15 th5ng 6 nim 2000 vA sira tl6i,
b6 sung ngdy ngay 9 theng 1 ndm 2017 .

Hoqt dgng chinh

Hoat dQng chinh crla COng ty la m6i gioi chung kho6n, tU doanh chung kho5n, tu v5n
diu tu ch0ng khoan, tu v5n tdi chinh doanh nghiQp, bio linh ph6t hdnh chung khoin,
cho vay hi qu! vd luu k! chung kho6n.

Quy mO v6n

V6n didu lQ cia C6ng ty theo GiAy ph6p thirnh l6p vir hoat dOng la 1.500 t! ddng.

Mgc ti6u diu lu vd hpn ch6 dAu tu
Mr,rc ti6u dtAu tu ctia C6ng ty lar t6i uu h6a lEi nhuan. Danh muc dAu tu crla C6ng ty vi
cdc han ch6 diu tu phdi phtr hop voi muc ti6u vd chinh s5ch dAu tu tt5 duqc quy alinh
16 trong Di6u l€ hoat dOng cOa C6ng ty vd ph6p luQt chrlng kho6n hign hinh.

Cdu tric Tap doen

C6ng ty ld c6ng ty con 100% v6n cria Ng6n hdng Thuong mai C6 pnAn A Cnau 1"rugan
hirng me"), mQt ngAn hdng thuong mai c6 phAn duqc thanh lap tai ViCt Nam.

Tai ngay 31 theng 12 nem 2017, COng ty c6 mot c6ng ty con 100% v6n ld C6ng ty
TNHH Mqt thdnh vi€n Quin lf Qu! ACB ('ACBC') duqc thdnh lip theo gi5y ph6p hoat
dong s6 41IUBCK-GP do Uy ban Chung kho5n Nhd nuoc cap vdo ngdy 28 th6ng 10
nim 2008, kinh doanh trong linh vgc quin l! qu!.
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GONG TY TNHH cHUNG KHoAN AcB

2

2.1

miu sii go9 - crcK/HN

cAc cHiNH sAcH KE roAN cHO YEU

Co s& lip b6o c6o Gi chinh hop nhSt

Bao ceo tii chinh hop nhit di Cluqc l?p theo c6c ChuAn muc K6 to5n ViQt Nam, Ch6
d0 Ke to6n Doanh nghiep Vi€t Nam vd c6c quy cfinh ph6p lli c6 lien quan cl6n viQc lfp
vi trinh biy bio c6o tdi chinh Ap dung cho cdc c6ng ty ch&ng kho6n hoat dQng tai Viet
Nam. 86o c6o tii chinh hop nhSt cluqc l6p theo nguyen t5c gidr g6c ngoai tru c6c tdi
sin tdi chinh ghi nhQn th6ng qua ldi 16 vd c6c tai san tei chinh sin sing cl6 b6n duqc
ghi nhin theo gi6 tri hqp l1i.

86o cdo tai chinh hop nhat kdm theo kh6ng nhdm muc dich trinh bdy tinh hinh tai
chinh, k6t qua hoat atQng, tinh hinh thay d6i v6n chi sd hiru vd c6c lu6ng luu chuyEn
tiiln tE theo cdc nguyEn tic vi th6ng lC ke toan thuong atuoc chAp nhAn d c6c nuoc vi
cdc th6 ch6 kh5c ngodi Vi€t Nam. C6c nguy6n tic vA th6ng lC ke toan sr] dung tai Viet
Nam c6 th6 kh6c v6i c6c nguyEn t5c vd th6ng lg kC to6n tai c5c nuoc vdr cdc th6 ch6
kh6c.

Cac thay tltii quan trgng trong chinh s6ch Xii torin 6p aqng

Quy ttinh hiQn hdnh vdr gi6 tri hEp lf vi c6ch thrlc hach toSn theo nguy6n tic gi6
tri hgp lf
Ph6p luat k6 to6n chuy6n ngdnh hi6n hdnh 6p dung cho cac c6ng ty chrlng khodn dang
hoqt crgng tai Vi6t Nam ld Thdng lv s6 21Ot2O14fff-BTC ngdy 30 th6ng 12 ndm 2014
("Th6ng tu 21012014") va Th6ng tu s6 334/2016ffT-BTC ngdy 27 thAng 12 nem 2016
("Th6ng tu 33412016') do B0 Tiri Chinh ban hinh.

Theo hai th6ng tu ndy, sau khi ghi nh6n ban tlAu, tdi sdn tdi chinh ghi nhan th6ng qua
la/16 ('FVTPL) ttuqc cto luong vd ghi nhAn theo m6t trong trong c5c mrlc gid sau:

0) Gie g6c tn:? drr phdng giim gi6; hoic
(ii) Gie tri thi truong ho{c gi6 tri hop lf (trong truong hqp khdng c6 gia thi trudng)

Truong hqp c6ng ty ch0ng khoen ghi nhan theo gid g6c, c6ng ty chung kho6n 5p dung
phuong phdp hqch toan theo Ch6 d0 K6 todn Doanh nghiep hi6n hdnh. Theo tt6, cu6i
nem c6ng ty chung khoen danh gi6 lai gi6 tri tdi sin tii chinh FVTPL theo gi6 thi truong
hoic gi6 tri hqp lf (trong tnrong hgp kh6ng c6 gi6 thi truong) dB trich lip du phdng suy
giim gi5 tri tdi sin tdi chinh. Du phdng/hoin nhQp drr phdng suy gidm gid tri tdi sdn tdi
chinh duoc ghi nh6n tdng/giim chi phi trong b5o c6o k6t qui hoat d6ng.

Truong hop c6ng ty chung kho6n ghi nhan theo gia tri thi trudng, c6ng ty chung kho6n
phdi tuAn thi quy dinh cria ph5p luit ch0ng kho6n hiQn hdnh. Trong trudng hqp kh6ng
c6 gi6 thi trudng tqi ngdy giao dich gAn nh6t, hoac gi5 thi truong c6 nhi€u bi6n dqng,
c6ng ty chrlng khoan dupEc srl dr;ng gi6 tri hqp ly d6 danh gi6 lqi cdc tai san tei chinh
FVTPL. Gia tri hqp 19 ttugc xac dinh tr6n co sd t6n trong nguy6n t5c, phuong ph6p
ho5c m6 hinh l! thuy6t alinh gi6 tii sin tii chinh di ctuqc quy Clinh tai tli6u l€ c6ng ty
hodc s6 tay dinh gi5 c0a.c6ng ty chung khoen hoac sau khi da dLrqc ban giSm d6c cia
c6ng ty chrlng kho6n chAp thuin bdng vin bdn.

2.2

(a)

17



C6NG TY TNHH CHUNG KHOAN ACB 
M5U Si5 BO9 - CTCK/HN

2 cAc cHiNH sAcH KE roAN cHU yEu (tiiip rheo)

2.2 C5c thay tt6i quan trgng trong chinh sich 16 toan ap dpng (ti6p theo)

Moi khodn l5i hodc 16 ph5t sinh tir viQc thay d6i gia tri cia c6c tii sin tdi chinh ndy
duqc ghi nhan trCn b6o c5o k6t qud hoat tlQng.

Theo Th6ng tu 21Ot2O14, c5c nguyen tic vi phuong ph6p k6 toin theo gia tri hqp ly
chi ctuEc 6p drrng khi Luat K6 toan cho ph6p 5p dung nguyEn t5c gia tri hqp li.

Ngdy 20 th6ng 11 nim 2015, Qu6c hoi di th6ng qua Luft K6 to6n s6 88/2015iQH13,
trong ct6 b6 sung quy tlinh vA vi€c ildrnh gid vdr ghi nhin theo gi5 tr! hgp ly. Luat kC toen
ndy c6 hi6u luc tir ngay 1 thang 1 nem 2017 . Cing theo Luat k6 toan, viCc danh gia lai
tdi sdn vd nq phii trd theo gia tri hqp li phii bdo dim c6 cin cu xdc thuc. Truong hqp
kh6ng c6 co sd d6 x6c dinh duqc gia tri mQt cech d6ng tin cay thi tai sin vd nq phii tri
duqc ghi nhQn theo gi5 g6c.

Cu th6, trong nem 2017, Tap dodn 6p dung chinh s6ch f6 toan a6i v6i tii sin tdi chinh
FVTPL la ghi nhin ban ttAu theo gi5 g6c, sau dl6 do luons vd ghi nhin theo gi6 tr! hqp
lf tai ngayl6p b5o c6o tii chinh n5y tieo'nguy6n t5c pni n6l t6.-

(b) Th6ng tin so s5nh

Do Thong tu 334/2016 atugc ban hdnh ngdy 27 lhAng 12 nilm 2016, mQt vai so ligu c\
n6m tdi chinh k6t thrlc ngiy 31 th5ng 12 ndm 2016 tli duqc phAn loqi lai d6 phn hqfl
voi c6ch trinh bdy crla nim hi€n tai. Chi ti6t vA vi6c phAn loai lai c6c s6 ligu so s6nt'J
duqc trinh biy tai Thuy6t minh 1 1 . '//

/
Hqp nhSt b6o c6o

CAng ty con

C6ng ty con ld nhirng doanh nghiQp md Tip dodn c6 quy€n chi ph6i cac chinh s6ch tdi
chinh vd hoat dQng cia doanh nghi€p, thudng di kdm la viQc n5m gi0 hon mqt nrla
quyen bi6u quy6t. Srr t6n tai va tinh hou hiQu crla quyen bi6u quyet ti6m tang dang
dugc thuc thi hoac dugc chuy6n d6i sE tlugc xem x6t khi Cl6nh gi6 lieu T6p dodn c6
quy6n ki6m sodt doanh nghiep hay kh6ng. C6ng ty con dugc hqp nhat todn bq ke tu
ngdy quy6n kiiim so6t aa cnuy6n giao cho Tip doin. ViCc hqp nh5t chdm du'i kA tt/ l0c
quy6n ki6m so6t kh6ng cdn.

Phuong ph6p k6 toan mua duoc TAp doin sO dung tt6 hach toan viQc mua -c6ng ty
con. Chi phi mua tluoc ghi nhin theo gi6 tri hqp l! ctia c5c tdi sdn dem trao d6i, c6ng
cu v6n atuqc phdt hdnh vd c5c khoin no phdi trd d5 ph6t sinh hoic di thua nhan tai
ngiry diSn ra viec trao d6i, c6ng voi cec chi phi li6n quan trqc ti6p d6n vi6c mua. C6c tdi
sdn x6c clinh duqc, nE phai tre vi nh0ng khoin nq tiCm tang da duqc thua nhAn khi
hEp nhAt kinh doanh duqc xdc dinh truoc h6t theo gia tri hqp ly tai ngay mua kh6ng k6
d6n lqi ich ctia c6 d6ng kh6ng kidim so6t. Khoin vuEt trQi gi&a chi phi mua so voi phAn
sd.h0u cia b6n mua irong gia tri tai san thuAn cluqc xem ld lqi the thuong m4i. N6u
phin sd h0u b6n mua trong gi5 tri hqp lf tdi sin thuAn lon hon chi phi mua, phAn
chenh l6ch duqc ghi nhan ngay vdo b5o cao k6t qui hoat Clqng kinh doanh.
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coNG TY TNHH .HUNG KH.AN AcB 
mau s6 Bo9 - crcK/HN

z cAc cxittx sAcx xE roAN cxU yEu (riiip rheo)

2.3 xqp nh5t b5o c6o (tialp theo)

C6ng ty con Gi6p theo)

Giao dich, c6ng nq vd c5c khoAn lai, cac khoan 16 chua thr.rc hiQn ph6t sinh giira c6c
c6ng ty trong cirng TQp-ctodn tluEc loai trir khi hqp nhAt. chinh sdch k6 to6n coa c6ng
ty con c0ng thay d6i n6u cAn thi6t d6 dam bdo su nh5t qu6n vdi chinh s6ch k6 toSn
dang duoc Tdp clodn ip dung.

2.4 H9 thiing vi hinh thuc s6 kii toen 6rp dgng

Tip dtodn sfr dung phin m6m k6 toen theo hinh thuc nhat ky chung dI6 ghi s6 c5c
nghiQp vu kinh t6 ph6t sinh.

2.5 Nim Gi chinh

Ndm tii chinh cOa TAp Cloin b5t dAu tu ngay 1 thdng 1 tl6n ngdy 31 th6ng 12.

2.6 Don vi tidn t9 s& dgng trong k6 toin

Don vi ti6n te sr) dUng trong k€ to6n vd duoc trinh bdy tr€n c6c b6o c6o tii chinh li
D6ng ViQt Nam ("VND").

Cec nghiCp vr; ph6t sinh bing ngoqi tQ duqc quy ct6i theo ti gia giao dich thuc t6 ap
dung tai ngdy phdt sinh nghi€p vu. Ch6nh lQch ti gi5 ph6t sinh tir cdc nghiQp vq ndy
duqc ghi nhan la thu nhap hoac chi phi trong b6o c6o ket qud hoat dong.

Tdi sin vi no phii tri bing ti€n te c6 g6c ngoai tQ tai ngay crla bAo c6o tinh hinh tdi
chinh lAn luEt duEc quy d6i theo t'.| gi6 mua vd t! gi6 ben ngoai tQ cria ngin hing
thuong mqi noi T5p dodn thuong xuyCn c6 giao dich 5p dUng tai ngdy bdo c6o tinh
hinh tdi chinh. C5c khoin ngoai t€ giri ng6n hdng tai ngiy cria b6o c6o tinh hinh tdi
chinh dugc quy d6i theo t! gi6 mua c0a chinh ng6n hdng thuong mqi noi Tfp dodn md
tdi khoin ngoai tQ. Ch6nh lOch t! giri ph6t sinh tu viOc quy ct6i ndy duqc ghi nhan la thu
nhip hoic chi phi trong b6o c6o k6t qud hoat clQng.

2.7 Tidn vi cic khoin tuong duong tidn

TiBn vi cic khoan tuong duong ti6n bao gdm ti6n mit tai qu!, tidn grli ng6n hdng, ti6n
ctang chuy6n, c5c khoin tlSu tu ngin han kh6c co thoi han thu h6i hoac d6o han ban
dAu kh6ng qu6 ba (3) th5ng vd kh6ng c6 nji ro d6ng k6 trong vi6c chuydn d6i thanh
ti6n.

Ti6n grli crla nhd dAu tu v6 giao dich chung khoan vd ti6n grli cia tti chuc phdt hdnh
duEc phin 6nh tai c5c chi ti6u ngodi b6o c6o tinh hinh tdi chinh.
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GONG TY TNHH GHUNG KHoAN AcB
tuiu sii Bog - crcK/HN

2 cAc csirus sAcu rE roAH cuo vEu (riiip theo)

2.8 Tii sin tAi chinh

(a) Phan loai

(0 Tdi sAn tdi chinh ghi nhQn th6ng qua Ei/16 FVTPL)

Tdi sdn tdi chinh ghi nh6n th6ng qua l5i/16 ld c5c tdi sdn tdi chinh duqc nim giir
cho muc Ctich kinh doanh hoAc do Ban T6ng GiSm Cl6c x6c dinh tir ban dAu ld
atuqc ghi nhan th6ng qua l5i/16.

Mqt tdi sin tdi chinh duqc phin loai vio nh6m ndm gio d6 kinh doanh ndu:

. DuEc mua hoec tao ra chtl y6u cho muc tlich bin lai/mua lai trong thoi gian
ngin;

. N6 ld 1 c6ng cu ph5i sinh (ngoai tr} cac c6ng cq ph5i sinh duEc x5c tlinh li
m6t hop d6ng bdo lSnh tdi chinh hoic mqt c6ng cr,r phdng ngua rOi ro hi6u
qua).

Tai thoi di6m ghi nhQn ban dAu, Ban T6ng Gi6m cl6c s6 chi dinh mQt tAi sdn tAi
chinh li tei san tai chinh ghi nhan thOng qua 15il16 n6u vi6c phAn lo4i niy s6 ldm
c6c th6ng tin ve tai sin tdi chinh ctuqc trinh bdy mot c6ch hop lf hon vi mot trong
cdc lf do sau dAy:

. N6 loai tru hoic ldm giim cl6ng k6 sqr kh6ng th6ng nhSt trong ghi nhAn hodc
x6c dinh gi6 tri (cdn duoJ gQi ld srx "khdng th6ng nhit kC to6n") md sy kh6ng
th6ng nhSt niy c6_th6 bit ngu6n tir viQc x5c ctinh gi6 tri cia c6c tai san hoac
ghi nhin lai ho5c 16 theo c6c co sd khSc nhau; hoic

. MOt nh6m cac tai san tdi chinh duqc quin V va k6t qud qudn l! cria n6 duoc
d6n-h gi6 dua. trCn co sd gi6 tri vd phir hqp vdi chinh s6ch qudn lf rrii ro ho{c
chi6n luqc clAu tu dld dL/Ec qui clinh vi th6ng tin v6 nh6m tdi sin ndy duqc
cung c5p nQi b0 cho nh0ng ngudi quin lf quan trong cia TAp ctodn (duqc
n6u 16 trong ChuSn myc kti to6n - Thuyilt minh v6 c5c b6n li6n quan), vi dqr
nhu HOi tl6ng quin tri vd T6ng GiAm d6c, NgAn hdng me.

Tdi sin tdi chinh ghi nhdn th6ng qua 15i/l6 altlqc ghi nh6n ban dAu theo gi6 g6c.
Chi phi mua cdc tii s6n tAi chinh FVTPL duqc ghi nh6n vdo chi phi giao dich mua
c6c tdi sdn tdi chinh crla b6o c6o k5t qud hoqt cI6ng ngay khi ph5t sinh. Tii s6n tAi
chinh ghi nhan th6ng qua 15i 16 sau d6 cluqc ghi nhan theo gi5 tri hqp lli.

. Tai thoi di6m ghi nhAn ban dAu n6 ld mOt phin crla 1 Danh muc c6c c6ng cqr
tai chinh cu th€ duqc quin lf vd c6 bing chung vE viec kinh doanh danh muc
al6 al6 nhdm muc ttich thu loi ngin han: hoic
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c6NG TY TNHH cHl''NG KHoAN AcB 
uau s6 Bo9 - crcK/HN

z cAc cxiNx sAcn xE roAN cxU yEu (tiilp rheo)

2.8 Tii sin tii chinh (ti6p theo)

(a) Phin loqi (ti.ip theo)

(i0 DAu tu ndm giT d6n ngdy ddo han (HTM)

C6c khodn tliu tu nim gi0 d6n ngdy d6o hqn ld c6c tdi sdn tdi chinh kh6ng phSi
sinh mA:

. Vi€c hodn tri li c6 dinh hay x5c dinh duoc;. Ngdy rldo han la c6 dinh;. Tip dodn c6 i dtinh tich cuc vd c6 khd ning gi0 d6n ngdy dao han.

C6c khodn diu tu nim giir d6n ngdy d6o han bao gdm c5c khodn ti6n grli ngin
hdng co ki han, tr6i phi6u, c5 phi6u uu ctdi b6n ph6t hanh bit bu6c phdi mua lai
tai mQt thdi di6m nhSt dinh trong tuong lai vi c5c khoin cho vay n5m giir d6n
ngdy d6o han v6i muc dich thu l6i hing k!,vi c5c khoAn dAu tu nim gi0 d6n ngdy
d5o han kh5c. C6c khoin dAu tu ndy duqc ghi nhin ban tlSu theo gi5 g6c, sau d6
ghi nhin theo gie g6c trrlr di dq phdng phdi thu kh6 ddi. DU phdng gidm gi5 duEc
lap trCn co s-d c6 bing chung chic chin cho thSy mQt phAn hoac toan bq khoan
dAu tu c6 th6 khong thu hdi duqc.

(iii) C6c khodn cho vay

C5c kho6n cho vay ld c6c tii sin tii chinh phi ph6i sinh c6 c6c khoin thanh to6n
c5 dinh hoic m th5 x6c dinh vd kh6ng duEc niCm y5t trCn thi trudng hodn hio,
ngoai tru:

. C6c khoin mi TQp doin c6 f dinh ban ngay hoic s6 b6n trong tuong lai gAn
duqc phan loai la tei sin n5m gi0 vi mr;c tlich kinh doanh, vi c0ng nhu cac
loai ma tai thoi di6m ghi nh6n ban Ct6u duqc Tip doin xrip vdo nh6m ghi nhin
th6ng qua leil16,. C6c khodn duqc Tip dodn x6p vdo nh6m s5n sdng dC b6n tai thoi di6m ghi
nhin ban dAu; hoic. C6c khoin mi ngudi nim gi0 c6 thd kh6ng thu h6i ctuEc phin lon gid tri dAu
tu ban tl5u,_kh6ng phii do suy giim ch5t luEng tin dung, vd duEc phAn lo4i
vdo nh6m s5n sdng d6 b6n.

Cic khodn cho vay dLroc ghi nhOn ban dAu theo gi5 g6c. Sau ghi nh?n ban dAu,
c6c khoin cho vay duqc ghi nhQn theo gi6 tri ph6n b6 srl dr;ng phuong ph6rp lii
su5t thr.rc ("ElR").

Gi5 tri ph6n b6 ctia c6c khoin cho vay cluoc x6c dinh bing gii tri ghi nhin ban
t15u cOa tii sin tdi chinh tru dti c6c khodn hodn tri gtic cqng hoac tru c6c khoin
phAn b6 l0y kC tinh theo phuong phap lai su5t thr.rc cria phAn ch6nh lQch giifa gi6
tr! ghi nhan ban dAu va gie tri-deo han, tru tli c6c khoin gi6m trr) dq phdng do suy
gidm gi6 tri hoac do kh6ng th6 thu h6i (n6u co).
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C6NG TY TNHH CHUNG KHOAN ACB 
M5U SI5 gOg - CTCK/HN

2 cfuc cHiNH sAcH KE ToAN cxu yEu (ri.ip theo)

2.8 Tii sin tii chinh (til-ip theo)

(a) Phrin loqi (ti6p theo)

(iv) Cdc khoAn phAi thu

C6c khodn phdi thu bao g6m nhi?ng khoan phAi thu b6n c6c tai sin tdi chinh, phii
thu vd dq thu cO t0c, ti6n l6i c6c tdi sin tdi chinh, phdi thu phi dich vu cung c6p,
phii thu vC l6i giao dich chung kho5n vi c6c khodn phii thu kh5c. C6c khoin phii
thu atuEc ghi nhQn tr6n co sd ddn tich vi duqc phdn 5nh theo gie g6c trir di dU
phdng do suy giim gi5 tri hoac do kh6ng thC thu hdi (n6u c6).

C6c khoin phii thu Ctuoc ph6n loai ngin han vd ddi han tr6n b5o c6o tinh hinh tdi
chinh cdn c0 theo ky han cdn lai cOa c5c khoin phii thu tgi ngdy crla b5o c6o tinh
hinh tAi chinh.

(b) Phin lo4i l4i

(i) Ph6n loai lai khi bdn titi sin fii chinh kh6ng thuQc nh6m FVTPL

Khi b6n c6c tdi sin tdi chinh kh6ng thu6c loai tii sin tdi chinh FVTPL, T6p dodn
phii thqc hien phan loai lai cAc tai san tai chinh ti cdc loai tai sin khdc c6 li6n
quan v6 tdri sin tii chinh FVTPL.

(it Phan bai lai dothay d6i dv clinh hodc khd ndng ndm giy

Tip doin ilugc phin loai lai c6c tdi sin tdi chinh vdo nh6m tdi sdn tdi chinh kh6c
phi hEp do thay dt6i dq dinh hodc khd ning n5m giir, theo d6:

. Tdi sin tai chinh FWPL phi phai sinh vd kh6ng bi y6u c6u,phAn loai vao nh6m
tdi sin tdi chinh FVTPL vdo l0c ghi nhin ban tlSu co th6 tluEc ph6n loai lai
vio nh6m cho vay va phai thu trong mQt si5 truong hop tlic bi-6,1 hoic vdo
nh6m ti6n va tuong duong ti6n n6u th6a m6n c5c di6u kiQn dLpqc phan loai
vdo nh6m ndy.

o C6c khodn lai, 16 da ghi nhin do d6nh gia lai tai san tai chinh FVTPL trudc
thdi di6m ph6n loqi lai sE kh6ng cluqc hodn nh6p.

. N6u do thay d6i dqp dinh hoAc khd ndng nim giir, viQc phAn loai m0t khoen
d6u tu vdo nh6m nim gi0 d6n khi d6o han kh6ng cdn phii hop thi khoin dlu
tu d6 phdi dugc chuy6n sang nh6m tdi sdn tdi chinh AFS vir phdi dinh gi6 lai
theo gid tri hqp lf . Chdnh l6ch gi0a giir tri ghi s6 vir giSr ki hqp lf sE duqc ghi
nhAn vio Bao cao k6t qui hoat dtong- Ch6nh lech d6nh gid tdi sdn theo gia tri
hqp t!
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coNG TY TNHH .HUNG KHoAN AcB 
M5u so eog - crcK/HN

z cAc cnirun sAcn xE roAru cnU vEu (ti6p theo)

2.8 Tdi sin tii chinh (ti6p theo)

(c) Ghi nhfn/ch5m d[,t ghi nhin

Viec mua vd bin c6c tdi sAn tAi chinh aruqc ghi nhin theo ngdy thqc hi€n giao dich - la
tai ngdy Tip cloAn ki kCt hEp ddng mua hoic bAn c6c khoin tdi sin tdi chinh cl6. Cdc
tdi sin tiri chinh tluqc ch5m dut ghi nhin khi quy6n nhQn ddng ti6n tu c6c tAi sAn tii
chinh tla het han hodc ve bdn ch5t Tip dodn d5 chuyen giao todn b9 rrli ro vi loi ich
g5n li6n vdi quy6n sO hiru c5c tdi sdn tdi chinh d6.

Khi Tip dodn chuy6n giao quy6n thu ti€n ph6t sinh tu tai sin hoic cI6 k1i hqp ddng
chuyEn giao voi b6n th0 ba nhLrng v5n chua chuy6n giao phAn l6n mgi rrli ro vA lqi ich
gin li6n voi tdi sdn ho{c chuy6n giao quy6n ki6m so6t d6i v6i tai sin, tdi sdn v5n cluoc
ghi nhan ld tdi sin coa Tip clodn. Trong truong hqp alo, TQp clodn c0ng ghi nhan m6t
khodn n9 phdi trd tuong rlng. Tai sin ituoc chuy6n giao vi no phii trd tuong ring
ttuqc ghi nhQn tr6n co sd phin 6nh quy6n vi nghia vu ma Tap dodn giir lqi.

Vi6c ti6p tuc tham gia md c6 hinh th0c bdo ldnh c5c tdi s6n chuy6n nhuong s6 duoc
ghi nhan theo gi6 tri nh6 hon gioa gi5 tri ghi s6 ban dAu crla tdi sin vA st5 ticn t6i da ma
Tap doan dugc y6u cAu phii thanh to6n.

(d) Ghi nhin ban diu

Tii sdn tdri chinh duEc ghi nh6n ban tliu theo gi6 g6c.

C6 phieu thudng vd c6 trlc chia bSng c6 phi6u dluqc hach toan vio c6c khoin d6ru tu
vdi gi6 tri bing kh6ng (0).

(e) Gi6 tri hqp lf cia tAi sin tii chinh

Tai ngdy lip b6o c5o tinh hinh tdi chinh, c6c tdi sdn tdi chinh duEc d6nh gia lai theo gi6
tri hqp Ii Tip doin 6p dung nguy6n tic clinh gi6 tdi sdn tAi chinh theo Th6ng tu
146t2O14fTf-BfC do BO Tdi chinh ban hdnh ngiy 6 th6ng 1O nem 2014 ve quy cnC tii
chinh cia cdng ty chung kho6n vi c6ng ty qudn lf qu! d6 ldm cdn cu ct6nh gi5 l4i cho
c5c tdi sin tdi chinh, cu th6 nhu sau:

(i) Cd phi6u ni6m y1t trOn c6c SA g,ao dich ch(ng kho6n, c6 phi6u cia c6ng ty dqi
chlng ddng ki giao dlch tr1n th! trtrung giao dlch c6 phi6u cia cOng ty dai ch1ng
chva ni6m y6t (uPcoM)

C6c c6 phi6u nay duqc d6nh gi6 lai c5n crl vdo gid d6ng c0a tai ngay ddnh gi5 lai
hoac gi6 Cl6ng crla tai ngiy giao dich gAn nn5t.

(ii) C6 phi6u dd ddng ki,, ltru ki nhung chua ni6m ydt, chua ddng ky giao dlch tqi
Trung t^m Luu ky Chhng kho6n ViQt Nam ("VSD")

Cdc c6 phi6u niy duoc alanh gia l4i theo gi6 tri trung binh crla cdc giao dich dua
tr€n gi6 giao dich trong b6o gi5 cria t6i thieu ba (3) t6 chuc b6o gid kh6ng phdi ld
ngudi c6 liCn quan tai ngiy giao dlch gin nnSt voi ngdy tl6nh gi5 lai nhung kh6ng
qu6 m6t th5ng tinh il6n ngdy cl6nh gi6 lai. Nguoi qudn lf, di6u hdnh crla don vi
duEc lga chon b6o gii vd nguoi qudn lf, diiiu hdnh coa ilon vi nhin b5o gi6
kh6ng phdi lA ngudi c6 li6n quan theo quy dinh cia Luat Ch&ng kho6n.
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2.8 Tdi sin tii chinh (ti6p theo)

(e) Gi6 tri hqp lf cia Gi sin Gi chinh (tiaip theo)

(ii} C6 phieu bi dinh chi giao dich, hiy ni6m ydt noac hiy dang ki,giao dlch kd tt?
ngdy giao dich th(t s6u trd di:

Cdc c6 phi6u ndy tluqc ghi nhin theo gi6 tri s6 sdch t4i ngdy lip bing can 06i f6
to5n g6n nh6t.

(iv) Chhng chi qui thitnh vi6n/ qui'md/ c6 phi6u cla c6ng ty dAu tu ch(mg khodn phdt
hdnh ri6ng 16

Cac ch0ng chi qu!/c6 phi6u ndy aluqc danh gi6 lai cen. cu vio gi6 cl6ng crla tqi
ngay danh gi6 lqi ho{c gi5 d6ng cr}a tai ngiy giao dich gan nhat.

(f) Trich l{p dr,r phdng c5c khoin cho vay

Dq phdng c6c khoin cho vay dugc lip khi c6 s1r suy giim vB gi5 tri c6 th6 thu hdi crla
c5c khoin giao dich kf qu! vi tqm ung giao dich chung kho5n. Muc trich l6p dv phdng
duqc x5c dinh bing incnir tecn crla 916 tri tdi sdn dim bio vd gi6 tri ghi s6 crla khoin
giao dich kf qu! vir t4m rlng giao dich ch0ng khoan tai ngay lQp b6o c6o tinh hinh tdi
chinh.

(S) Dg phdng c6c khoin phii thu

C6c khoin phii thu duoc xem x6t trich l6p drf phdng rrli ro theo tu6i nE qu6 han crla
khoin nE hoic theo dq ki6n t6n thSt c6 th6 xiy ra trong truong hqp khoin nq chua
tl6n han thanh to6n nhung t6 chuc kinh ti! lAm vio tinh trqng ph5 sin hoic dang lim
thri tuc giii th6; nguoi nq m5t tich, b6 tr6n, dang bi cic co quan ph6p luit truy t6, x6t
xO hoic dang thi hdnh en hoac da chet.

C6c khoin no phdi thu qu6 han thanh to6n duqc trich lOp dr,r phdng theo huong dan
crja Th6ng tu s6 228l2009rrT-BTC do B0 Tii chinh ban hdnh ngdy 7 th5ng 12 ndm
2009 ("Th6ng lv 228l2OO9") nhu sau:

Thdi gian qui hqn

Tir tr6n s6u (06) thang dl6n duoi mQt (01) nem
Tt mOt (Ol) nim d6n du6i hai (02) ndm
Trlr hai (02) nim tt6n duoi ba (03) nim
Tr6n ba (03) nim

Muc trich lip dp phdng

3Oo/o
50%
7 0o/o
1000h

Drr phdng/(hoirn nhip drr phdng)phet sinh trong nam .k5 toan liCn quan d6n phAi thu
bdn c6c tli sin tai chinh, phii thu vd dlr thu c6 tuc, ti6n l6i c6c tdi sin tii chinh, phii
thu phi dich vu cung c6p cluqc hach to6n vdro chi phi ho?t dong/thu nhap kh6c trong
b6o c6o k6t qui hoSt d6ng.
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2.8 Tii sin Gi chinh (tiiip theo)

(S) Dp phong cic khoin phii thu (ti6p theo)

Dr,r phdng/(hoin nhQp dr,r phdng) phii thu kh6c dluEc hach toan vao chi phi/thu nhap
khac trong b6o c6o kCt qua hoat alQng.

Cdc khoin phii thu du,qc phan loqi ngin han vi ddi han trCn b6o c6o tinh hinh tdi
chinh c6n crl theo k! hqn con lai crla cdc khodn phii thu tai ngay crla b5o c6o tinh hinh
tii chinh.

(h) H?ch to6n Ei/(15)

Chi phi mua

Chi phi mua li6n quan d6n tdi sin tdi chinh thOng qua laiil6 duqc hach toan vAo chi phi
hoat a,Ong trong nem k6 toan tren b6o cdo k6t qud hoqt dong. Chi phi mua li6n quan
d6n tiri sin tai Chinh s5n sdng d6 ben duqc hach to6n vio gi5 mua crla tdi sin.

Chi phi ben

Chi phi giao dich bAn c5c tdi sin tdi chinh cluEc hach to6n vio chi phi hoqt d6ng trong
ndm fC to5n trCn bao ciro k6t qud hoat dOng.

Lei/06) tit viCc thanh li, nhusng bdn

Lai/06) tl:, viCc thanh ly, nhuEng b6n-tdi sdn tdi chinh dugc.hach toSn vAo doanh
tnulicni pni) hoat dQng'tr6n b6o. L6o k6t.qui hoat dQng. Gid v6n duqc x6c dlnh theo
phuong phSp binh quan gia quy6n tinh d6n cu6i ngdy giao dlch.

D;r phdng/(hodn nhap du phong) giAm gi6 titi sdn tdi chinh

Drr phdng/(ho2rn nh?p drr.phdng) giim gidr tii sin tdi chlnh duqc ghi tdng/(gidm) chi phi
hoat dqng tr6n bio c6o k6t quA hoat dQng.

2.9 TAi san c6 atlnh

Titi sAn c6 dinh htru hinh vd titi sdn c6 dinh vo hinh

Tdri sdn c6 dinh duoc phin 5nh theo nguyEn gi6 tru khSu hao lOy k€ Nguy6n gi6 bao
g6m c6c chi phi liCn quan trr,rc ti6p tl6n vi6c c6 duqc tdi sin c6 dinh.

Khdu hao vd hao mdn

Tdi sin c6 dinh duoc kh5u hao theo phuong phap duong thing.dC gidm din.nguy6n
gidr tdi sin trong su6t thoi gian hrlu dqrng udc tinh. Cac ti lQ khAu hao chi y6u hing
ndm nhu sau:

Nhd crla 4o/o
M6y m6c thi6t bi 2Oo/o - 33.33o/o
Phuong tien van tai 1 6.660/o
ThiCt bi qudn lY 33.33%
TAi sin c6 dinh kh6c 2Oo/o - 33.33o/o
Tii sin co dinh v6 hinh 33.33%
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2.9 Tdi sin c5 dinh (ti6p theo)

Thanh ly

Lai hoec 16 phet sinh.do thanh.l! nhugng b6n tdi sin c6 dlnh duoc x6c dinh Uang s6
ch6nh l6ch gi0a sO tien thu thuAn do thanh lf vdi gi5 tri cdn lai cia tdi sdn va duoc ghi
nhAn ld thu nhip hoic chi phitrong b5o c6o kdt qui hoat cl6ng.

2.1o Thu6 Gi srin c5 dlnh

Thu6 hoat d6ng lA lo4i hinh thu€ tAi sin c6 dinh md phdn ldn rrli ro vd loi ich gin li6n
v6i quy6n sd h0u cOa tdi sin thuOc v€ b6n cho thu6. Khodn thanh toen dudi hinh thrlc
thue hoat atong duqc hach toan vao b5o c5o k6t qui hoat dQng theo phuong ph6p
dudng th5ng dua tr6n thoi han thu6 hoat d6ng.

2.11 Chi phi tra truryc

Chi phi tra trudc bao gOm s6 ti6n tri trudc ctd cluqc cung cAp hang h6a, dich vu vd
c6ng cqr, dung cu kh6ng ctip Ong ti6u chuAn d6 hach to6n ld tdi sin c6 dlnh theo quy
dinh hi6n hdnh. Chi phi tra trL/oc atuqc ghi nh?n theo gi6 g6c vd ttugc k6t chuy6n vdo
chi phi hoat d6ng theo phuong phSp cludng thing hoac drJa tr6n thoi han phAn b6.

2.12 Ky qu9, kf cuqc ngSn hqn, dii han

C6c khodn kf qu!, k! cuqc ngin han/ddi han duEc ghi nhAn khi Tip dodn thanh to6n
khoin ti6n k! qu!, kf cuEc theo cli6u khoin hop d6ng vd duqc phAn loai li tii sdn ngin
han/dai han khec.

2.13 No phii tri
(a) Ghi nhQn/chim dutghi nhQn

Nq phii tri tluEc ghi-nhin khi Tap doan phet sinh nghia vu tir viec nhan vE mOt tdi sdn,
tham gia mQt cam kCt hoac ph6t sinh cic nghia vu ph5p l),'khi kli k6t hqp d6ng giao
dich. Nq phii trA duqc ch6m du,t ghi nhin khi T?p doirn di hodn thdnh nghia vq phit
sinh. C6c khodn phdi trd duqc ghi nhOn tr6n co sd d6n tich va than trang.

(b) Phdn toqi

C6c khodn nq phii trd CLpEc phan loai dlra vAo tinh chSt bao girm:

. Tr6i phi€u ph6t hdnh. Phii tra liCn quan al6n hoat dQng giao dich chr?ng kho6n gdm c6c s6 du voi Trung
tAm Thanh toAn Bi tru vd Trung tdm Luu kf Chung khoSn. Phii trd ngudi b6n g6m c6c khodn phii trd phdrt sinh tir giao dich mua hirng h6a,
dich vu.. Phdi trd kh5c g6m c6c khoin phdi tra kh6ng li6n quan d6n giao dich mua, b6n, cung
cAp hirng h6a dlch vu.

C6c khoAn nq phii trd duqc phAn loqi ngin han vA ddi hqn tr6n b6o c6o tinh hinh tai
chlnh c5n cr? theo kjr han cdn lai cr]a c6c khodn phdi trd tqi ngdy crla b6o c6o tinh hinh
tdi chinh.
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2.14 Nguy6n tic brl trr) tii sin tii chinh vi nq Gi chinh

Tdi sin tdi chinh vi nq tii chinh duEc trinh biy theo gi6 tri thuAn tr6n b6o c6o tii chinh
hop nh6t tinh trang hEp nhAt trong truong hEp Tap doin c6 quy6n hEp phap dE br:r trir
vd c6 dqr dinh thanh to6n trCn co s0 thuin hoac d6 nhan dang m6J tdi sin vd mgt khoin
nE phdi trd d6ng thoi.

2.15 Thu6 thu nh{p cria nhi ttiu tu

Theo c6c quy dinh thu6 hien hdnh tai ViCt Nam, d6i voi nha diu tu t6 chrlc nuoc ngodi,
Tip doin co trach nhiQm gi0 laiO,lo/o gidr tri chuy5n nhuqng d6 nQp thu6 nhd thAu thay
cho nhd clAu tu.

D6i vdi nha diu tu c5 nhAn (k6 ci c6 nhAn cu tru va c6 nh6n kh6ng cu trrl), T?p dodn
cAn giir l4i O,1o/o giA tri chuy6n nhuqng d6 nQp thu6 thu nhap c6 nhdn thay cho nhA diu
tu.

D6i voi nha dlu tu t6 chrlc trong nuoc, TQp dodn kh6ng giir lai ti6n thu6 trCn gie tri
chuy6n nhuqng lai mi chinh c6c t6 chrlc trong nudc ndy tlr chiu tr6ch nhiQm k6 khai vd
nOp thu€ O6i vOi pnAn thu nhap nay.

2.16 Chi phi tli vay

Chi phi _tli-vay li6n quan truc ti6p d6i voi qu6 trinh hinh thanh bet ki, tiri sdn clo ti6u
cnuan se ougc von n6a trong thoi gian mi cdc tii sin ndy ctuEc hoin thinh vd chuAn
bi dua vdo sO dqrng. Chi phi di vay khSc duqc ghi nhan trong b6o c6o k6t qud hoat
cl6ng khi phet sinh.

2.17 Chi phi phii tri
Bao g6m c5c khoin phii tri cho hdng h6a, dich vu di nh4n duEc trir nguoi b6n trong
nam b6o c5o nhung ihuc t6 chua chilri do chua c6 h6a don hoac chua di hO so, tai
lieu kC toan, dL?oc ghi vio chi phi cia kj,b6o c6o.

2.18 C5c khoin du phdng

C5c khoin dq phdng dr.pqc ghi nhin khi: T6p dodn c6 nghia vu nq hi€n tai, ph6p lf
hoic li6n al6i, ph6t sinh tir c5c sU kiQn dI5 xiy ra; vi€c thanh toen nghia vu nq c6 th6
d5n cl6n sg gidm s0t nh0ng lEi ich kinh t6 vA gi6 tri cria nghia vu nq tl6 ilu_qrc uoc tlnh
mqt c6ch tt6ng tin c?y. Du phdng kh6ng duqc ghi nhin cho c6c khoAn 16 hoat along
trong tuong lai.

Du phdng duEc tinh tr6n co sd cdc khoin chi phi dr7 linh phii thanh toan nghia vu ng.
N6u inh hudng vA gia tri thoi gian cia tiAn ld trqng y6u thi du phdng dluqc tinh tren co
s& gidr tri hiCn tai voi ti lC chiSt khSu truoc thu6 vA phin 6nh nh0ng al5nh gi6 tr€n thi
truong hi6n t?i ve gia tn thor gran cia ti6n va rui ro cU the crla khoan nq d6. Gia tri teng
l6n do dnh hudng crja y6u t6 tnoi gian duqc ghi nh6n ld chi phi di vay.
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2 cfuc cHiNH sAcH KE ToAN cHU yEu (ri.ip theo)

2.19 V6n chri s& hihu

(a) VlSn g6p crla chri sd hii'u

V6n g6p c6 phAn crla c6c c6 ct6ng dluoc ghi nhAn theo s6 thqc t6 g6p ctia c5c c6 d6ng.
V6n g6p cOa chO sd h0u duqc phdn 6nh theo mQnh gi6 cOa c6 phi6u.

(b) Qu! dg phdng tAi chinh vi qu! dp trir b6 sung viSn diiiu 19

Theo Th6ng ht 14612O14fi1-BTC ban hdnh ngdy 6 thdng 10 ndm 2014, c6ng ty chung
kho6n vd c6ng ty qudn lf qu! phii trich lQp qu! drx phdng tai chinh vd qul du tro b6
sung v6n di6u le 0 muc 5olo loi nhu6n sau thudi thu nhip doanh nghiQp ctia m5i c6ng ty
.-lp T6i qu! vdo^m6i ndm c6ng ty c6 lqi nhuin cho d6n khi m6i qu! ndy tlqt 10% v6n
oreu le cua mor cong ty.

(c) Lqi nhuin chua phAn ph6i

LEi nhuAn chua phAn ph6i phan 6nh k6t que hoat dong sau thu6 thu nhip doanh
nghiQp cia TQp atoin tai ngay lip b5o c5o tai chinh. LEi nhu5n chua phan pn6i bao
g6m loi nhuin di thqc hi€n tir cec giao dich di ph6t sinh loy kC d6n ngdy lfp b6o c6o
tii chinh vi loi nhudn chua thlrc hiQn.

Lqi nhuan chua thr.rc hien crla ki, k6 to6n ld s6 ch6nh lech gi0a tdng gi6 tr! lai, 16 dAnh
gi5 lai cia c5c tdi sdn tdi chinh ghi nh0n thOng qua lei/16 hoec tdi sdn tdi chinh khSc tinh
vio b6o c6o k6t qud hoat dOng thuOc danh muc tdi sin tai chinh cOa T{p doin.

Lqi nhuan da thuc haen cia k!, k6 to5n ld s6 chCnh lech gi0a t6ng doanh thu, thu nhip
v6i t6ng c6c khodn chi phi tinh vdo b5o cao k6t qud hoat dQng cOa Tip tlodn ngodi c5c
khoin 16i, 15 do danh gi6 lai tiri sin tdi chinh di dugc ghi nhin vio lqi nhuin chua thuc
hign.

2.2O Ghi nhan doanh thu

(a) Doanh thu cung c5p dich vg cho nhi dAu tu
Doanh thu cung c6p dich vu cho nhd diu tu bao g6m phi m6i gioi chung khodn, phi
bdo lSnh ph5t hdnh, phi tu v6n dlu tu chung khoan, phi luu k! chr?ng khodn vd hoat
dOng 0y th5c clSu gi5.

Doanh thu cung cap dich vu duqc ghi nh6n trong b6o c5o ket qui hoat dQng khi dich vu
da duqc cung cap, beng cach tinh muc d0 hoAn thanh coa ttrng giao dich, dua trdn co
sd d6nh gi6 ti le dich vr; dl6 cung cip so vdi t6ng kh6i luong dich vu phii cung cAp.
Doanh thu cung c5p dich vu chi dlugc ghi nhin khi d6ng thoi th6a mdn b6n di6u kien
sau:

. Doanh thu duoc xdc dinh tuong cl6i chic chin:. C6 kha ning thu duqc lqi ich kinh t6 tu giao dich cung c6p dich vu d6;. Xdc dinh duoc phin c6ng vi6c di hoan thanh tai ngdy cia bdng can AOi f6 to5n; vd. Xdc dinh aruqc chi phi ph5t sinh cho giao dich vd chi phi ct6 hoan thdnh giao dich
cung c5p dich vq at6.
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2.20 Ghi nh{n doanh thu (ti5p theo)

(b) Doanh thu tu hoat tt6ng trp doanh vi g6p v6n

Doanh thu trir hoat d6ng tu doanh vd g6p v6n bao giim Er/(16) tr-r thanh li, nhuqng ban
tdi sin tii chinh va c6 toc.

Lai/(16) ti"P thanh l1i, nhuqng b6n tdi sin tdi chinh ld khoin chdnh lOch gioa gid b6n chua
iri phi b5n vi gi6 v6n crla tii sin tii chinh thanh ly, nhugng b6n. Gi5 v6n nay duoc
tinh theo phuong phdp binh qu6n gia quydn tach biQt gi0a c6c hinh thuc dAu tu.

Thu nh?p c6 tuc duEc ghi nhin trong b5o c6o k6t qud hoat dQng khi quy6n nhin c6 trlc
duqc x6c lQp.

(c) Doanh thu vd v6n kinh doanh

Doanh thu vA v6n kinh doanh bao g6m lii ti6n grli ngin hdng, l5i thu duEc tir c6c hqp
ddng giao dich ki qul, hoqt dgng tqm rlng v6n cho nhd d6u tu vd thu nh?p tu hqp at6ng
h6 tro tai chinh. C6c khodn doanh thu niy duoc ghi nhAn theo phuong ph6p trich
trudc.

(d) Thu nhip kh6c

Thu nhap khac bao g6m c6c khoan thu nhap phdt sinh tir c6c hoat tl6ng ngoai c5c hoat
tlong tao ra doanh thu. Thu nhdp kh6c alL/Ec ghi nhAn theo phuong phip trich truoc.

2.21 Chi phi

(a) Ghi nhqn

Chi phi hoat d6ng duoc ghi nhan tr6n co sd ddn tich, theo nguyCn tic phn hqp voi
doanh thu vd nguy6n t5c thin trong.

(b) Phan loei

Chi phi cOa TQp dodn duEc phdn loai theo ch&c nang nhu sau:

. Chi phi hoat dong. Chi phitdi chinh. Chi phi b5n hdng. Chi phi qudn 19. Chi phi kh5c

?9
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2.22 Thuii thu nhAp hien hinh vi thu6 thu nhip hoin lqi

Thu6 thu nhap doanh nghiCp bao g6m toin b0 s6 thu5 thu nh6p tinh tr6n thu nhQp chiu
thu6 thu nhip doanh nghiQp, k6 cd c5c khodn thu nh€rp nhin duoc tu hoat atOng kinh
doanh tai nu6c ngoii mi Vigt Nam chua kf hiep dinh vA tr6nh d6nh thu6 hai lln. Chi
phi thu6 thu nh6p bao g6m chi phi thu6 thu nhip hien hanh vd chi phi thu6 thu nhap
hoan lai.

Thu6 thu nh?p hien hdnh ld.s6 thu6 th.u nhQp doanh nghiQp phdi nQp hoic thu hiii duqc
tinh tr€n thu nhAp chiu thu6 theo thu6 suat thu6 thu nh6p doanh nghiQp ctla nim hign
hinh. Thu6 thu nhap hien hanh vi thue thu nhQp hoin lai duqc ghi nhan la thu nhap
hay chi phi khi x6c dinh lEi nhuin hoic 15 crla ki,ph6t sinh, ngoai trir trudng hqp thu6
thu nhip ph6t sinh tu mQt giao dich hoic su kiQn dugc ghi nhan trrlc ti6p vdo v6n chi
sd hou trong cirng k!, hay m6t k! kh6c.

Thu6 thu nhip ho5n lai ctugc tinh dAy drl, sr] dung phuong thLrc c6ng nq, tinh tr6n c5c
khoin ch6nh lQch tam thoi gi0a gi5 tri ghi s6 crla c6c khodn muc tdi sin vi nq phii tri
tr6n b6o c6o tdi chinh hqp nhAt vd co sd tinh thu6 thu nhip cia c6c khoAn mqrc ndy.
Thu6 thu nhap hoan lai kh6ng duqc ghi nhin khi nE thu6 thu nhflp hoin lai phii tri
ph6t sinh tu ghi nhin ban clAu cia mgt tei san hay no phii tri cia mQt giao dich ma
giao dich ndy kh6ng phii ld giao dich s6p nh.Qp doanh nghiCp, kh6ng c6 inh hudng d6n
lqi nhuin k6 toan hoac lqi nhuin/16 tinh thu6 thu nhap tai thoi di6m phit sinh giao dich.
Thu6 thu nhip hodn lai duqc tinh theo thu6 su6t dup tinh duqc Ap dqng trong ni6n dQ
mi tii sin dugc thu h6i hoac khoin no phdi tri duqc thanh to6n dua tr6n thu6 suAt da
ban hanh hoac xem nhu co hiQu h1c tqi ngdy cia b6o c5o tinh hinh tdi chinh.

Tdi sAn thu6 thu nhap hoan lai duqc ghi nhan khi c6 khd ning s6 c6 loi nhu{n tinh thu6
trong tuong lai d6 srl dung nh0ng ch6nh lCch tam thdi duqc khSu trir.

2.23 Chia lqi nhuin

LEi nhuAn cia Tap doin duqc ghi nhAn ld mQt khoin phii trd trong b6o c6o tii chinh
cria k! k6 toan ma lqi nhuan theo To trinh phin ph6i lqi nhuan dugc th6ng qua bdi Hoi
cl6ng Thinh vi6n.

2.24 C5c b6n li6n quan

C6c doanh nghiQp, T^".1 nhan, trqc.tiiip hay gi6n ti6p qua m6t hoic nhi6u trung gian,
c6 quy6n ki6m so6t Tip doin hoic chiu sr.r ki6m so6t cria Tap doan, hoic cing chung
srr ki6m so6t voi TQp Ctoin, bao g6m cd c6ng ty me, c6n9 ty con va c6ng ty lien k6t la
c6c b6n liCn quan. Cdc b€n tien fet, cac c5 nhin trqrc ti6p hoac gian ti6p n5m quydn
bi6u quy6t ctla Tap doin md c6 dnh hudng ddng k6 d6i vdi Tap doin, nhirng c5 nh6n
qudn lf chrl ch6t bao g6m Gidrm d6c Tip dodn. nh0ng thinh vi6n mat thi6t trong gia
dinh crira c6c c5 nhdn nay hoac c6c b6n li6n k6t ndy hoic nh0ng c6ng ty lien ket voi cdc
ca nhan ndy clng duqc coi ld b6n li6n quan.

Trong viQc xem x6t tung m6i quan hQ crla c6c ben liCn quan, T?p doAn cin cu vdo bdn
chAt crira m6i quan hQ chrl kh6ng chi hinh thuc ph6p lf cia cac quan he d6.
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z cAc cxiNx sAcn rE roAu cso vEu (riiip theo)

2.25 86o c5o b9 phfn

Mot bq phin la mOt hqp phAn c6 thd x6c clinh riCng biet cia TQp Cloin tham gia vdo viQc
cung cAp dich vu vd ariu tu (bQ phQn chia theo hoat dQng), hoac cung c5p dich vu vd
diu tu trong mOt m6i truong kinh tO cu th6 (b0 phin chia theo khu v\rc dia lf). M6i bq
phin niy chiu rOi ro vd thu duqc loi ich kh6c biQt voi c6c bO ph0n khdc. M5u bdo cio
bQ phin co bdn cia Tap doen ld dga theo b0 phin chia theo hoat clQng.

Th6ng tin b0 phin duoc l6p va trinh bay phrir hqp v6i chinh s6ch k6 to6n 6p dung cho
vi6c l6p vir trinh bdy b5o c5o tdi chinh cia TAp dodn nhim muc dich d6 girip nguoi sO
dung b6o cdo tAi chinh hi6u 16 vd ct6nh gi6 duoc tinh hinh hoat Clgng ctia TOp aloAn mOt
cach toan dien.

2.26 Sii du bing kh6ng

C5c khoin mr;c hay s6 du duEc quy dinh trong Th6ng lv 21012014 vA Th6ng tu
3Ut2O16fTf-BTC kh6ng dugc th6 hign trong b6o c6o tai chinh hqp nhAt niy thi duqc
hi6u lir c6 s6 du bdng kh6ng.

3 THONG TIN BO SUNG BAO CAO TiNH HiNH TAI CH|NH HgP NHAT

3.1 Tidn vi c6c khoin tuong ttuong tidn

31.12.2017 31.12.2016VND VND

TiEn mittai qui 3.116.505 9.704.493
Ti6n g0i ngAn hdng cho hoat dlgng cia

Tip dtoin 210.804.891.124 285.760.220.325
TiAn gli bir trir thanh to6n va giao dich

chung kho6n 1 1 .988.848 10.650.639
C5c khoin tuong duong ti6n

fihuy6t minh 7(b)) r) 71.800.000.000 40.800.000.000

282.619.996.477 326.580.575.457

(.) Day la ti6n grli ngAn hdng c6 kj,han ban tlAu kh6ng qua ba (3) thang.
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CONG TY TNHH cHUNG KHoAN AcB
tttt5u sii gog - cTcK/HN

3 THoNG rrN a0 suNc eAo cAo riNn HiNH rAr cuitn HEp NHAT (ri6p theo)

3.3 C5c khoin cho vay

(a) Hqp d6ng giao dich kf qu!

Nhd diu tu trong nu6c

Nhd dAu tu trong nu0c

Hqp al6ng giao dich k! qu! ld s6 tiAn tai tro cho nhd dAu tu mua chrlng kho6n tr6n co
sd giao dich k! qu! theo Quy6t Oinn 637/2011/QO-UBCK do Uy ban Chung kho6n Nhd
nuoc ban hdnh ngdy 30 th6ng 8 nem 2011 (s&a a,6i b6 sung theo QuyCt Cfinh
09/2013/QD-UBCK ngdy 8 th-6ng 1 nim 2013). C6c khoin tii tro ndy c6 thdi han thu
h6i kh6ng qu6 ba (3) thdng k6 tl:] ngdy giii ng6n theo quy dinh vd C6ng ty duoc hudng
lai suat tu 0,029%/ngiy tl6n 0,038%/ngdy IZOtO: tu 0,029%/ngay O6n O-,m8%lngayy. -

Lii ds thu cho c5c hEp d6ng glao dich k! qu! tqi ngdy 31 th6ng 't2 ndm 201|7 tA kh6ng
d6ng k6 do thoi han thu h6i ngin.

Chi tiCt s6 du ti} hop d6ng giao dich k! qu! nhu sau:

31.12.2017
VND

31.',\2.2016
VND

2 105.679.'161.645 1.445.096.201.047

(b) Tgm rlng giao dlch ch0ng khoSn

Ddy ld s6 tiiin bdn chung khoan &ng trLrdc cho kh6ch hdng tai ngay giao dich (,,ung ti6n
ngdy T"). C6c khodn tqm ung ndy c6 thoi han hoAn trd trong vdng hai (2) ngdy tam viCc.

Chi tiCt khoen tam ung ti6n b6n chung kho6n nhu sau:

31.12.2017
VND

51.608.585 688

31.12.2016
VND

19.019.171.U7
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C6NG TY TNHH CHI.,NG KHOAN ACB

(a) Phii thu bln cic Gi san tei chinh

Phai thu b6n cac tai san
tai chinh

Lai du th.u tu ngan hang me
(Thuyet minh 7(b))

Khec

35.748.641.730

67.722.223
67.597.700

35.883.961.653 7.311.003.980

(b)

1.172.535.674

5.421.670.7't5

Chi phi tri truoc dii hqn

Chi phi thu6 vin phdng
Chi phi trd truoc thi6t bi dung cu
Chi phi tri trLroc srla chira vin phdng
Chi phi khSc

Bi€n cl6ng chi phitrd tn/oc dei han trong nim nhu sau:

Phai thu phi dich vu c6ng ty chu{rg kho6n cung c5p

Phii thu mOi gioi chrlng khoan 3.805.135.041
Phai thu hoat ddng tu vdn 444.OOO 000

56 du dau nem
Tdng .
PhAn b6

Sti du cu6i n5m

6.414.136.028 11.387.478.216

2.385.871.841
11.932.276.000

1 . 178.009.179

31.',t2.2017
VND

5.236.866.6'19
884.756.870
220.091.081

72.421.458

15.496.1s7.020

31.12.2016
VND

8.933.478.343
905.721.179

I .361.720.869
186.557.825

2017
VND

1't.387.47E.216
378.357.315

(5.3s1 699.503)

2016
VND

15.754.450.630
897.148.459

(5.264.120.873)

lrriu s6 eog - crcK/HN

rHONG flN B0 suNG BAo cAo riNH H|NH TAr cHiNH Hgp NHAT (ti6p theo)

3.4 Cic khoin phii thu ngin h3n

T4i ngay 3'1.12.2017
Gi5 t4

Gia ti phai thu
ghi s6 kh6 ddi

T?i ngay 31.12.2016
Gia t4

Gie t4 phii thu
ghi s6 kh6 ddi

7.172.853.780

't 38.000.000
150.200

6.414 136 028 11 .387 .478.216
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3

3.6

(a)

CONG TY TNHH CHUNG KHoAN ACB
titSu sii aog - cTcK/HN

rr6ro rrN eO suNc eAo cAo riNx xiHx rr crixx Hgp NHAT (ti6p theo)

Tii sin cii itinh (ti6p theo)

Tiri sin cai dinh h(?u hinh (ti6p rheo)

Tai ngay31 th6ng 12ndm2017, C6ng ty kh6ng c6 cAc cam k6t va viec mua/b6n tii sin
c6 dinh c6 gia tri lon chua thuc hien.

Nguyen giir tii sin c6 dinh hou hinh cu6i nim dd kh5u hao h6t nhung cdn srl dung li
20,2919 d6ng (tai ngiry3l thdrng 12ndm2016:1a,4tf d6ng).

Tai ngdy 31 theng 12 nem 2017 tdi sin c6 tlinh crla COng ty voi t6ng gi6 tri cdn tai ta
38,69tycl6ng(tai ngay31 theng 12nem20'16:41,19tid6ng) ddduqcdr:rngdelamtai
sin th6 chAp cho c6c khodn T6p dodn vay ng6n hdng ngin han (Thuy6t minh 3.8).

COng ty kh6ng c6 tdi sdn c6 dinh h0u hinh cu6i ndm chd thanh l! tai ngay 3'l th6ng 12
ndm 2017 .

Tii sin c6 dinh v6 hinh(b)

NguyGn gi5
Tai ngiy 1.1 .2017
Mua trong nAm

Tai ngiy 31.12.2017

Khiu hao l0y k5
Tai ngiy 1.1 .2017
KhAu hao trong nim

Tai ngdy 31.12.2017

Gi5 tri cdn l4i
Tai ngdy 1.1.2017

Tai ngiy 3'1.12.2017

Phin mim vi tinh
VND

31.502.536.021
2.490.966.768

198.000.000 31.700.536.021
2.490.966.768

T6ng c6ng
VND

KhAc
VND

33.993.502.789 '198.000.000 34.191 .502.789

6.253. 135.'t 19
6.269.071.226

60.500.000
66.000.000

5.313.635.1 19
6.335.071.226

12.522.206.345 126 500.000 12.648.706.345

25.249.400.902 137.500.000

71 500.000

25.386.900.902

21.471.296.444 2'.1.542.796.444

Nguyen gidr tii sin c6 dinh v6 hinh cu6i nem d6 kh6u hao h6t nhung cdn sr) dqng
3,08 t! d6ng (tsi ng2ry 31 th6ng 12 nem 2016:2,5 t! d6ng).

Tap doan khong c6 tii sdn c6 Ctinh vO hinh cu6i n5m cho thanh ty tai ngay 31 theng
nem 2017 .

12
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CONG TY TNHH CHI,NG KHoAN AcB
lrr5u sii eog - cTcK/HN

rx6Nc rtN eO sur.lc eAo cAo rirx xir.rx tar cxir'rx Hgp NHAT (ti6p rheo)3

3.10

D6y ld khoin ti6n dit cqc cOa kh6ch.hdng dd mua tdi san tai chinh n5m giir dC kinh
doanh. Theo di6u khoin hEp d6ng, s6 ti6n ndy trong thdi gian r}ng trudc kh6ng dugc
hudng lai.

3.11 Thu6 vir c5c khoin khic phii ngp Nhi nu0c

Ngudi mua tri tidn tru0c ng5n hqn

Thu6 thu nhAp doanh nghi€p - hien hdnh
Thu6 thu nhip c6 nhdn - nhAn vi6n
Thud thu nhip c6 nhAn - nhi dAu tu
Cdc loai thu6 khec

31.12.2017
VND

20.665.808.928
1.307.114.227
4.767.703.140

548.270.463

31.12.2016
VND

22.352.884.634
669.314 415

1.704.630.683
235.751.312

27.288.896.758 24.962.581.044

Bi6n dong vA thuC va c6c khodn kh6c phdi nOp Nhi nudc trong nam nhu sau:

Si5 phai nop Si5 aa ngp crn tr& vlii
1.1.2017 trong nim trong nim thuti nopthna 31.12.2017

VND VND VND VNO VND

Thuii thu nhap doanh
nghiep - hien hanh

Thud thu nhap ce nhan -
nhan vi6n

Thuethu nhap ce nhan -
nhA diu tu

C5c loai thu6 khec

22.352.884.634 33.798.876.020

669.314.415 5.'t38.814.751

1 704.630.683 35.575.481.9s5
235.751.312 7.623.285.939

(35.368.266.642)

(4.501.014.939)

(32.613.409.499)
(7.310.766.788)

(117.685.084) 20.565.808.928

1 .307 .1 ',14 .227

4 .767 .703 .1 40
544.270.463

2,1.962.581.0ir4 82.237.458.666 (79.793.457.868) (117.685.08i1) 27.288.895.758

3.12 C5c khoin phii tri kh6c ngin htrn

Phdi tri kh6c cho ngan hdng me
(Thuy6t minh 7(b))

Cdc khodn phdi tr3, phii nQp kh6c

31.'.!2.2017
VND

5.760.553.274
1.534.727.997

31.12.2016
VND

9.826.826.174
466.589.010

40
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CONG TY TNHH cHUNG KHoAN AcB
M5u s6 eog - crcK/HN

s rxoNc rN BO suNG eAo cAo riNx xiNx rlr cniu nEe HnAr (riiip rheo)

3.13 Tii sin thuii thu nhip hoAn lei

Bi6n d6ng gqp vC thu6 thu nh6p ho6n lai kh6ng tinh bu tru c6c s6 du lien quan cl6n
cing mot co quan thu6 trong nim nhu sau:

3',t.12.2017
VND

'13.3'14.551 567
4.288.777.996

31.12.2016
VND

13 314.551 567
56 du dAu n5m
Ghi nhQn vdo b6o c6o hoqt d6ng

56 du cu6i nim 17.603.329.563 '13.314.551 .567

TAi sdn thu6 thu nhfp hoin lai ld khodn ch6nh lQch tam thdi duqc kh5u tru phat sinh tL?
dr,r phdng c6c khoin cho vay.

ThuB su5t thuC TNDN sir dung dB x6c dtinh gi6 tri tai sin thu6 thu nhAp hoin lai nim
2017 ld 2lo/o (2O1 6: 21ok).

Tii sin thu6 thu nhip ho6n lai duqc ghi nhAn dua tr€n khd ning thu duEc thu nhip
chiu thu6 trong tuong lai tl6 cAn trir c6c khoAn ch6nh lQch tam thoi di ph6t sinh ndy.
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CONG TY TNHH CHI,NG KHOAN ACB

4 THONG TIN BO SUNG BAO CAO KET

4.3 Chi phi quin lf

Chi phi luong vd c5c khodn kh6c theo
Chi phi kh6u hao
Thu6 GTGT kh6ng ctuoc khAu tru
Chi phi vdn phdng ph5m
Chi phi thu6 vin phdng
Chi phi dich vu mua ngoii
Chi phi kh6c

M6u s6 809 - CTCK/HN

ouA HoaT ogNG HEP NHAr (riiip theo)

2017
VND

luong 25.607.755.742
3.826.336.045
1.739.524.765
1.053.376.963
1.328.972.784

11.279.954.016
3.071.388.965

2016
VND

24.983.353.510
3.464.667.635
2.747.566.344

577.750.490
1.328.972.784
9.258.861.766
3.403.972.742

47.907.309.280 45.805.145.271

Thuii thu nhip doanh nghiQp

56 thuC tren lqi nhu{n truoc thu6 ctia TAp dtoin kh6c vdi s6 thue khi tluoc tinh theo
thu6 suit pnO tn6ng 5p dung 2Ook (2016:20%) nhu sau:

2017
VND

163.695.563.046

2016
VND

141.797.567.616Lqi nhuin k6 to6n tru6c thu6

Thu6 tinh dthu6 suAt 2Oo (2016. 2Oo )
Di6u chinh:

Thu nhQp kh6ng chiu thu6
Chi phi kh6ng cluoc khAu tru
K6t chuyBn 16

L6 tinh thuC md kh6ng ghi nhan tdi sdn thue
thu nhQp hoin lai

Chi phithue thu nhap doanh nghiep (.)

Chi phi thue thu nhap doanh nghiQp ghi nhan
trong b6o c5o k6t qud hoat dqng:
ThuC thu nhip doanh nghiip - hi6n hdnh
Thu6 thu nhap doanh nghiQp - hoSn lqi

(ThuyCt minh 3.1 3)

(") Chi phi thuC thu
c6 th6 c6 nh0ng

29.510.098.024 28.520.154.895

33.07s.899 793

(3.196.007.695)
26.216.777

(396.010.851)

28.201.989.427

(86.376.050)
8.530.667

396.010.85'l

33.798.876.020

(4.288.777.996)

41.834.706.462

(1 3.314.s51.567)

nhip doanh nghi6p cluoc uoc tinh
cli6u chinh tiy thuoc vdo sU ki6m tra

29.510.098.024 28.520.154.895

dua vdo thu nhap chiu thu6 vd
c0a co quan thu6.

44



CONG TY TNHH CHI,NG KHoAN AcB
tulu si5 Bog - cTcK/HN

s rxOruc nN BO suNG eAo cAo r-uu cxuyEx TIEN TE xge nxAr

5.1 36 tiAn di vay thpc thu trong nim

56 tiCn di vay thLpc thu trong nim ld tidn vay theo kh6 u6c th6ng thudng va theo hgp
d6ng mua b5n tr6i phi6u (Thuy6t minh 3.8 vd Thuy6t minh 3.9).

5.2 55 tiAn da thpc tra g6c vay trong nim

56 tidn da thr.rc tri g6c vay trong nEm ld ti6n vay theo.kh6 uoc th6ng thuong va theo
hqp d6ng mua b6n tr6i phi6u (Thuy5t minh 3.8 vd Thuyet minh 3.9).

6 TH6NG TIN BO SUNG BAo cAo T|NH HiNH BIEN oSNG V6N cHU SO HUU HEP
NHAT

6.1 Tinh hinh phin ph5i lqi nhuin cho chri s& hiru

Loi nhuQn d6 thuc hi6n chua phdn ph6i
ndm trudc

Lqi nhuin da thuc hien trong nem
56 trich Ep cec quy trong nam:

Qu! du tr0 b6 sung v6n cli6u le
QuV du ph6ng tdi chinh vd rrli ro nghi6p vu

Co sd lqi nhuin phAn ph6i cho c6 o6ng

LEi nhuin phin ph6i cho cho c6 d6ng trong nim
Kh5c

T6ng thu nh6p phdn ph6i cno c6 d6ng

223.958.413.579 189.635.260 791

2017
VND

103.161.883.227
'tu.185.465.O22

(6.694.467.335)
(6.694.467.335)

2016
VND

86.473.377.564
113.277.412.721

(5.O57.7U.747)
(5.057.7U.747\

(89 847.331.660) (8s.01 1 .653.632)
(1.461 .723.932)

134.1'r 1.081.919 103.161.883.227
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CONG TY TNHH cHUNG KHoAN AcB

7 G|AO DICH VOr CAC BCN L|EN QUAN

(a) Nghigp v1r v0i c6c b6n li6n quan

NgAn hing Thuong mqi C6 ptrin A Ctriu
Lii ti6n gdi ngin hdng
Chi phi thu6 vin phdng, diQn nuoc phii trd
Phi kh6c
Doanh thu hoqt deng m6i gi6i
Lqi nhu?n cho thu6 vin phdng
Chuy€n loi nhuin vA Ngin hing me
DAu tu tdi chinh ng5n hqn

Luong vi c5c quyin lqi gQp khAc

(b) Si5 du cu5i nem vdi c5c b€n li6n quan

NgAn hing thuong mqi C6 phin A Chiu
Ti6n gdi tai Ng6n hdng Me
Ti6n gdi ngin hing c6 ki han duoi 3 th6ng

(ThuyCt minh 3.1 )
Ti6n gdi ngin hdng co ki han tr6n 3 th6ng

(ThuyCt minh 3.2(b) vit 4.2)
Phai tra kh6c (Thuy6t minh 3.12)
Ldi drr thu tu ti6n gdi ng6n hdng

(Thuy6t minh 3.4(a))
Phii thu kh6c

u5u s5 Bog - crcK/HN

Trong nim, c6c nghiCp vu sau diy cluqc thr.r,c hi6n voi c6c bCn lien quan:

2017
VND

7.640.163.965
2.053.273.632

240.298.602
85.552.320

840.000.000
89.847.331.660

1.800.000.000

2016
VND

6.737.355.110
1.795.346.551

200.009.958

642 000.000
85.0't 1 .653.632
78.350.000.000

4.924.458.063 2.684.809.733

31.',t2.2017
VND

123.242.796.432

71.800.000.000

12.000.000.000
5.760.553.274

67.722.223
52.473.333

31.',12.2016
VND

238.658.302.06'l

40.800.000.000

42.000.000.000
9.826.826.174

'138.000.000
151 .260.555

s BAo cAo 89 PHAN

(a) 86o c6o b9 phin theo khu vuc dia li
Hoat dOng cia Tdp dodn duoc thuc hien trong lSnh th6 Viet Nam. Vi vAy, nii ro vd t!
su6t sinh ldi c[ra Tap doen khong bi tac crong chri y6u bdi nhong khdc biQt v6 sAn pham
hay khu vuc dia lf. Theo ct6, Ban T6ng Gi6m d6c nhin dinh ld Tip clodrn chi co mot b0
phQn chia theo khu vuc alia li.
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CONG TY TNHH CHUNG KHoAN AcB
M5u s6 eog - crcK/HN

9 euAN LV RUr Ro rfu cxiHx

C6c hoat il6ng cria Tip dodn c6 th6 chiu mOt s6 rrli ro bao g6m rii ro thi trudng, rii ro
tin dung vi nli ro thanh khoin. Nhin chung cic chinh s5ch quin l! nii ro cia Tdp dodn
ld nhim giim thi6u inh hudng Uat tqi tiem teng tu cac rii ro niy d6n k6t qud hoat atQng
kinh doanh cOa TAp dodn.

Ban T6ng Gi6m Cl6c crla T6p dodn c6 tr6ch nhi€m dit ra mqc ti6u vd nh0ng quy t5c co
bdn v6 quin tri rrli ro tdi chinh cho T6p dodn. Ban T6ng Gi6m d6c x5c lQp nhirng chinh
sach chi ti6t vi du nhu x6c dinh roi ro vi tlo ludng rii ro, gi6i han dAu tu vd chi6n luqc
diu tu. Chinh s6ch quin tri rii ro tdi chinh dtugc xem x6t vi di6u chinh thuong xuy6n
nnim a6i ph6 vdi bi6n dtgng vd xu huong cria thi truong.

Qudn tri rrli ro tdi chinh duqc thtrc hiQn bdi nhAn sU tai chinh. Nhan su tai chinh do
luong thuc t€ Cl6u tu voi gioi han ClAu tu di duEc dit ra vd chuSn bi b6o c6o dinh ki
cho Ban T6ng Gi6m D6c xem x6t.

Nh0ng th6ng tin sau ctAy duEc dua tr6n nhirng th6ng tin tir Ban T6ng Gi5m d6c.

(a) Rii ro tin dgng

Rii ro tin dung ld rrii ro md T6p Clodn phii g6nh chiu t6n th6t tai chinh do mQt bCn tham
gia trong mQt c6ng cu tai chinh kh6ng thvc hiQn nghia vu hoic cam k6t da k! vdi Tip
doin. Rr)i ro ndy ph6t sinh chrl y6u tir ti6n grli ngAn hdng, c6c tdi sdn tii chinh, c5c
khoin phii thu vi tii sdn kh6c.

56 du v1i ngdn hitng

Tet ca c6c khodn ti6n goi c6 k! hqn vd kh6ng ki han dugc grli tai c6c t6 chuc tin dung
c6 dq tin nhi6m cao.

Tdi sdn tdi chinh FVTPL

Chung kho6n ni6m y6t vA chua ni6m y6t crla TQp dodn chi duqc giao dich tai hoic phii
tuin theo cec quy dinh crla Sd Giao dich Chung kho6n Thinh ph6 Hd Chi Minh vi Sd
Giao dich Chung khodn Ha Nai hoac vdi cdc b6n d6i tac c6 mrlc tin nhi6m 16 ring. TAt
ci c5c hoat tl6ng giao dich d6i voi chung kho6n ni€m y6t vd chua ni6m y6t ctr?qc thanh
toAn hoac chi trd vao lic giao chung kho6n th6ng qua c6c nha m6i gioi di duoc ch5p
thuin. Rrli ro kh6ng trd nE duoc xem ld r6t nh6 do vigc chuy6n giao chr?ng khodn chi
duqc thuc hiOn khi nhd m6i gioi nhAn dugc ti6n thanh to6n. ViQc thanh to5n mua chi
tluEc thuc hiQn khi nhd m6i gioi dd nhin duoc ch&ng kho6n. N€u mQt trong c6c b6n
kh6ng th6 thuc hi€n nghia vu cia minh, giao dich mua b6n duqc xem nhu kh6ng thdnh
cdng.

Tqm (mg giao dich chtmg kho6n

Tqm ung giao dich chrlng kho5n duqc thu h6i truc tiep t* Trung Tim Luu Kf Chung
Kho5n, mot don vi thuoc sd hou nhd nudc vd chua tung roi vio tinh trang met khd
ning thanh to6n.
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CONG TY TNHH cHI,,NG KHoAN AcB
miu s5 aog - crcK/HN

g ouAtt lf nUt no TAr cHiNH (ri6p rheo)

(a) Rrii ro tin dqng (tiaip theo)

Hgp ddng giao dlch ki, qui'

Hqp d6ng giao dich kf qug aluEc ddm bdo bing chung khoSn ni6m y6t tr6n c6c Sd
Giao dich Chung kho6n duqc ph6p giao dich k! qu!, ti6n g&i giao dich ch0ng kho6n vd
tiBn b5n chung kho6n chd thu cOa kh6ch hdng. Theo ph6p luQt chr?ng khoan hien
hAnh, mrlc cho vay ki quy t6i da ld 50% gi5 tri chung kho6n dtuqc phep giao dich kf
qui. Danh sSch chung kho6n kh6ng duEc ph6p giao dlch k! qul cluqc cAp nhit
thudng xuy€n bdi c6c S& Giao dich Chung kho6n.

B0 phin Dich vu Kh6ch hdng c6 nhiQm vu li6n tuc rd so6t b5o c6o giao dich kf qu! bao
gdm du nE, gid tri tdi sdn dim bdo vd t!' lQ kf qu9 duy tri. Khi ti l0 kl quV duy tri giam
xu6ng thAp hon 4Oo/o (theo ludt clinh: 30%), h9 th6ng th6ng tin cia Tip doAn s6 cinh
b5o vd TQp doin xuSt lgnh yCu cAu kh5ch hdng kf gu! b6 sung. Khi ti E k! qu! duy tri
gidm xu6ng thdp hon 3o%, Tip dodn buOc phii thanh lf tii s6n dim bio d6 tnu n6i nq.

Cdc khoAn phAi thu vit titi sin khirc

Tip dodn gioi hgn rOi ro tin dung bing cdch chi giao dich vdi al6i t6c c6 alQ tin nhiQm
cao vd y6u ciu c6c bi6n phAp dldm bao khi can thiCt.

Gi6 tr! tdi sdn ti6m dn rii ro tin dung

31.12.2017
VND

Ti6n vi cic khoin tuong tluong ti6n (Thuy6t minh 3.1)

210.819.996.477
71.800.000.000

2. 105 679 1 61 .645
51.608.585.688

31.12.2016
VND

285.780.575.457
40.800.000.000

1 .445.096.201 .047
19.O19.171.647

Ti6n giri ngAn hdng kh6ng ky hqn
Ti6n giri ngan hang c6 k!, h4n

C6c khoin cho vay (Thuy6t minh 3.3)

Hqp d6ng giao dich kf qu!
Tqm &ng giao dich chfng kho6n

C6c khoin phii thu (Thuyait minh 3.4)

Phii thu bdn c6c tii sin tii chinh
Phii thu vd dU thu c6 trlc, tien 16i c6c tdi sin
tii chinh

Phdi thu c6c dich vu CTCK cung c6p

Tdi sdn ngSn h4n kh5c

T6ng 9i6 tri tii sin ti6m in rrji ro tin dgng

35.748.641.730

1 35.319.923
5.421.670.715

7.172.853.780

1 38.150.200
15.496.157.020

12.371.652
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C6NG TY TNHH CHUNG KHOAN ACB 
U5U Sii EOg - CTCK/HN

9 ouAN LY RUt Ro TA cHiNH (ri6p theo)

(b) Rii ro thi trudng

R0i ro thi thi trudng ld rrli ro md gi6 tri hop l! cOa c5c lu6ng ti6n trong tuong lai cOa mQt
c6ng cr.r tdi chinh sE bi6n dong theo nhCrng thay d6i cia gi6 thi truong. Gi5 thi truong
c6 c5c loai r0i ro: rtli ro ldi su5t, r0i ro tidn t6, vd nli ro vA gi6 kh6c, ching h4n nhu rrii ro
v6 gi5 c6 phAn.

Tip doin quin lf n)i ro gi6 thi trudng bdng v.iOc. Cla dang h6a danh mUc dAu tu vd thin
trong trong viQc lqa chQn c5c chung kho5n d6 d6u tu trong han mfc tluEc quy tlinh.

o Rrli ro lii suAt

TAp ttodn c6 rriri ro lai su6t al6i voi c6c tii sin vd cong n9 tdi chinh md T6p clodn
duEc hudng ho{c phii chiu lai su5t. Hi6n tai Tip dodn ghi nhdn c6c khoin tdi sin
tii chinh vi c6ng nq tii chinh theo nguy6n t5c gi6 g6c tru c6c dqr phdng giim giA,
do vQy, TAp cloin chi c6 rii ro vd lu6ng tidn d6i voi cac khodn lii su5t phai thuiphdi
trd. Rrli ro th! truong do thay d6i lai su6t cia Tip cloAn chri y6u liCn quan d6n c6c
khodn ti6n grli ng5n hdng vd c6c khodn vay cia T{p dodn.

C6c khoin ti6n g&i ngAn hing, cho vay vi dli vay cia Tip dodn clBu c6 lai suSt c6
dlnh vir thoi hqn ng5n, n6n rrli ro do lii suSt bi6n dQng la kh6ng cI5ng k6.

. Rrli ro ti€n tE

Roi ro ti6n tQ ld rrli ro mi gi5 tri crira c5c c6ng cu tdi chinh bi thay d6i xuAt phat tu
nh0ng thay.cl6i vd tg gia Tip alodn a,uqc thanh lOp vd hoat ttQng tai ViCt Nam voi
d6ng ti€n b5o c6o ldr D6ng. ViQt Nam, ddng tiAn giao dich chinh crla Tip d,oan c[ng
lir d6ng ViQt Nam. Rrii ro ti6n tQ cia Tip clodn ld kh6ng trOng y6u vi T?p dodn chi c6
mgt s6 ti6n r5t it bang d6 la My tai ngdy lap b5o cao tinh hinh tai chinh hqp nhAt.

. Hul rO ve gla CO phleu

C5c c6 phi6u do Tip dodn nim gi0 bi inh hudng bdi c5c nli ro thi truong phat sinh
tu tinh kh6ng chic chin v6 gi6 tri tuong l3i cria c6 phi6u dAu tu din d6n gi6 tri
khodn d6nh gia lai theo gid tri hqp l! c6 th6 ting/giim. T6p dodn quin l! rii ro vE
gi5 c6 phi6u bing c6ch thiet Ep han mrlc diu tu. Hqi d6ng diu tu cria Tdp tlodn
cing xem x6t vd ph6 duy6t c6c quyCt Ainn dAu tu vio c6 phi6u.

Tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2017 , n6u gi6 c6c c6 phi6u ting/gidm 5% trong khi t5t ca
c6c bi6n s6 khec (k6 ca thuC su59 gifr nguyen kh6ng o6i, muc ch6nh lQch thu5n
d6nh gi5 lai c0a tdi sdn tdi chinh cria TAp doan se giim/ting 10,04 ti cl6ng.

(c) Rii ro thanh khoin

Rrii ro thanh khoin ld nii ro TAp dodn s6 gap kh6 kh5n va kh6ng th6 thupc hiCn c5c
nghia vU liCn quan d6n c6c khodn ng tdi chinh.

Phuong ph6p qudn lf rii ro thanh khoin crja TQp tlodn ld duy tri m6t danh muc tii sin
c6 tinh thanh khoin cao nhdm Ctdm bdo khi ning ddp ung c6c y6u cau thanh todn
trong ngin han vd ddi han.
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CONG TYTNHH CHUNG KHOAN ACB
wt5u si5 aog - cTcK/HN

9 ouAN lf nUr no rat cxiNx (ti6p rheo)

(c) Rrii ro thanh khoin (ti6p theo)

Tai ngdy 31 th6ng 12 ndm 2017, Tip ctoAn c6 khoin ng tAi chinh bao g6m vay ngin
han, phii trd nguoi b6n, nguoi mua_ tri ti6n truoc, chi phi phii trA, phdi trd giao dich
chrlng kho6n vA phii tri khdrc vcvi s6 ti6n ld 121.326.650.632d6ng (Tai ngdy 31 th6ng
12 nim 2016.47.970.985.750 d6ng) la ddng ti6n theo hEp ddng kh6ng chiCt kheu c6
thoi han it hon I nim.

(d) Quen tri ngudn v6n

Tl le vOn khi dung ld met thu6c do d5nh gi6 mrlc d0 an toin tii chinh crla Tip doAn,
phin dnh khi ning cOa Tip cloAn trong viCc thanh to6n nhanh c6c nghia vu tdi chinh vd
khi ndng bir clSp c6c loai rrli ro phdt sinh trong qu6 trinh hoat dQng cria T6p clodn.

T! 19 niry clugc tinh to6n vd trinh bdy trong B5o c6o ti l€ an todn tdi chinh cOa T?p
eoan aubc lap dinh k!' hirng theng va tuin thrl theo quy dinh trong Th6ng tu s6
226I2O10|TT-BTC ("Th6ng lv 226") ngiy 31 theng 12 nim 20'10, Th6ng tu
165l2U2nr-BIC ("Th6ng tu 165") ngdy 9 thdrng 10 nem2012 do B0 Tdi chinh ban
hdnh quy dinh chi iiCu an toan tdi chinh vi biQn ph6rp xi/ li d6i v6i c6c t6 chuc kinh
doanh chfng khodn kh6ng tt6p rlng chi ti6u an toan ta,i chinh. Theo Th6ng tLr 165'
C6ng ty quin tri vd ki6m so6t tl le v6n khd dung kh6ng th6p hon 180%.

Tai ngAy 31 th6ng n nem 2017 , ti l0 v6n khd dung cria C6ng ty me la 722,72o/o vd cia
c6ng ty con ld 2640/o.

'ro cAM KET THUE HOAT O9NG

C6c c6ng ty thuOc TAp ctodn hi6n dang thu6 vdn phdng theo c6c hgp d6ng thu6 hoqt
deng. DOi vdi c6c hop ddng thu6 hoat clQng kh6ng hiy ngang, T{p dodn phdi trd mtic
t6i thi6u trong tuong lai nhu sau:

Dudi 1 ndm
I r..P Z den 5 nam

Trr3n 5 ndm

r ong cgng

31.12.2017
VND

5.315.870.700
18.024.783.600
5.760.553.275

31.12.2016
VND

5.313.672.900
19.262.293.500
9.826.826.175

29.10',t.207.575 34.402.792.575
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CONG TY TNHH CHUNG KHoAN ACB
ut5u s6 gog - crcK/HN

11 rx6xc rrt.t so sANx

(b) B5o c6o kiit qui hoqt dgng hqp nh6t

MOt vdi thu nhip/chi phi d5 duqc phAn loqi lai d6 phn hEp voi c5ch trinh bay cia nim
hi6n tai theo Thdng tu 33412016.

't2

't3

(c) B5o c5o luu chuydn tian e hqp nh5t

Cria T€rp atodrn
C6 phi6u

Cr]a nhd clAu tu
uo pnreu
I rar pnreu

Luu chuy6n ti6n t6 cia khodn ti6n giri giao dich chung khoan va tidn g0i thanh to6n btr
trir cOa kh6ch hang duqc tach khdi luu chuy6n tidn tQ crla T6p dodn vd trinh biy trong
mqt phAn ri6ng biQt trong b6o c6o luu chuy6n tiAn t6 ri6ng.

cAc sU KIEN pHAr srNH sAU NGAv BAo cAo

Kh6ng co su kign phat sinh sau ngiy l6p b6o c6o tii chinh hqp nhSt cAn tti6u chinh
hoic trinh bdy tren b6o c5o tdi chinh hop nh6t nay.

THONG TrN DANH Gn HoAT ogNG CONG Ty GHUNG KHoAN

Gia tr! khiii luqng giao dich thgc hiQn trong nim

a)

b)

Kh6i luqng Gie tri kh6i luqng
giao dich thgr giao dich thgr hiQn

hiQn trong nim trong ndm
VND

19.837.400 479.646.838.700

5 328.581 138 87.272.436.532.300
138.790.000 14.928.886.330.000

5.487.208.538'102.680.969.701.000

86o c6o tdi chinh hqp nh6t di duqc Ban T6ng Gi6m d6c ph6 duyQt ngdy 28 th5ng 2 nim
2018.

Pham Thi Sanh
Nguoi lip

Nguy6n Phuong Quang
K6 to6n trudng

f.-.-TR
#1rnic,rurrimruufr"*
o \c HtlHo x(2\acn

Trinh Thanh Cin
I Onq Gram ooc



ACBS
s6 3l.J/cv-AC6SlC

(iOl,St]1:

TP.HCM. ngby 28 thdng 02 niim 2018

- 0y ban Chrinvg kho6n Nha nudc
- SdGiao dich Chtrng kho5nTP.HCM
- SdGiao dich ChLtng kho6n Hd Nol

V/v Gii;itrinh bi6n d'ng lOinhuan h1p nhdt sau thud cda NAm 2O17 so voi Niim 2016 trdn 10%

COng ty TNHH Chung kho5n ACB ("ACBS") giai trlnh v6 chenh lech loi nhudn sau thu6 crla Ndm 2017 so voi

Ndm 2016 trCn l.0olo nhLlsau:
Ddn vitinh:t9 d6n9

860c5otAichinh Chiti6u NAm 2017 NEm 2016 Chonh lech
(1) (2) (3) (4) {5)=G) (4)

Bao ciio t:r chinh hop nhdt Ldi nhuan sau thu6 134 113 2"1

Lj, do 6nh httdng chri y6u:

- Doanh thu hoat dong t6ng vdi s6 ti6n 59 ty d6ng, trong do: lai trj hoat d0n9 d6u tu t6ng 20 t! d6n9: l6i

tu cac khoen cho vay tang 14 ti d6ng; doanh thu hoat dong m6i gidi t6n9 36 t! d6n9: doanh thu

nghiep vu tw kli chung khoan giSm 1 ti d6n9: doanh thu hoat dong tLlv6n 9i6m 2 ti ddng va thu nhpp

hoat dQng khac aiam 8 t! d6ng so v6i c0ng ky ndm 2016.

- Chi phi hoat atong kinh doanh tang 40 ti d6ng, Bi6n dong tdng nay chrj y6u tr-r khodn 16 ban c6c tBi s6n

tdi chinh FVTPL tdng 12 t! d6n9. ch6nh lech giem do danh gia loi tai san tai chinh tdng 134 t! d6ng; chi

phi nghiep vv m6i gtdi t6ng 22 ty d6n9: chi phi nghiQp vu [1r ki chung khoan tang 1 t! d6n9; chi phidg

phong tai san tai chinh & tai san nhan th6 ch5p cho c6c kho6n cho vay gi6m 129 t! d6ng so voi cung klir

nAm 2016.

- Chiphiqu6n litang 2 tid6n9.
- Chiphit6ichinh gi6m 4 t!d6ng.

Nhr_Ivay, do anh hr_tdng trgng y6u ctla y6u t6 neu tr6n. loi nhuan sau thu6 caa ndm 2017 so va ndm 2o16dd
t6n9 21 ti ddng. ACBS giai trlnh dd Quli Co quan hutr quan duqc 16

Tren treng

!otd'A!

- LIfu PHCVE PKT

@i*hGlrnnL?i"'

41 Mac Oinh chl, p. oakao,Q.1, TP. H6 ChlMlnh, T. (E4-28) 3E 234 159 - F. (84-28) 38 23s 060, DVKH 19OO ss5 533

www.acbs.com.vn
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Kế hoạch 2018

KẾ HOẠCH 2018
Triển vọng thị trường 2018

Triển vọng 2018

Ngân hàng Thế giới (World Bank) xếp hạng môi trường 
kinh doanh Việt Nam thứ 68/190, tăng 14 bậc so với năm 
2017 cho thấy các tín hiệu tích cực sẽ tiếp tục được duy trì 
trong năm sau. Tăng trưởng GDP dự kiến sẽ duy trì mức 
6,5-6,7%, được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp và xây dựng 
với các chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ cao. 
Ngành dịch vụ dự kiến cũng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng 
nhờ vào tăng trưởng bán lẻ và tăng trưởng du lịch. 

Lạm phát năm 2018 dự kiến vẫn được duy trì dưới mức 4%. 
Tuy nhiên, sự phục hồi của giá dầu và giá thực phẩm dự 
kiến sẽ tăng có thể tác động nhẹ lên chỉ số tiêu dùng. 

Thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng hiện đang dồi 
dào, đặc biệt là đối với các ngân hàng lớn. Với luật các tổ 
chức tín dụng cho phép ngân hàng phá sản (có hiệu lực từ 
ngày 5/1/2018) thì dòng tiền sẽ ngày càng chảy về các tổ 
chức lớn có thương hiệu và uy tín. Mặc dù hàng loạt ngân 
hàng đã cam kết giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 
tuy nhiên do các ngân hàng cần tăng lãi suất huy động, 
thu hút dòng tiền nên việc giảm lãi suất trong năm 2018 
vẫn còn nhiều rào cản.

Nợ xấu dự kiến sẽ tiếp tục được xử lý triệt để, và tác dụng 
tích cực từ Nghị quyết 42 sẽ ngày một rõ ràng.

Đối với thị trường chứng khoán, năm 2018 dự kiến sẽ tiếp 
tục với làn sóng cổ phần hóa và bán vốn doanh nghiệp 
Nhà nước. Tâm lý tích cực tiếp tục được lan tỏa trên thị 
trường, mở ra nhiều cơ hội đầu tư mới, thúc đẩy vốn hóa 
thị trường và thanh khoản cao hơn, là nền tảng hướng đến 
sự tăng trưởng bền vững. Ngành ngân hàng, bất động sản 
và tiêu dùng dự kiến sẽ là những ngành có tăng trưởng tốt 
trong năm 2018.

Hoạt động nghiên cứu phân tích
Các dự án vận hành

Trong năm 2017 phòng phân tích đẫ viết các báo cáo 
phân tích cho 36 mã cổ phiếu và hơn 30 mã cổ phiếu 
khác vẫn được các chuyên viên phân tích quan sát, 
theo dõi. Bước sang năm 2018, phòng phân tích đạt 
mục tiêu nâng tổng số mã cổ phiếu phân tích lên 45 
mã, tập trung vào các doanh nghiệp mới niêm yết 
và tập trung vào nhóm cổ phiếu với vốn hóa trung 
bình, nhằm tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới và hấp 
dẫn cho nhà đầu tư, tìm ra những mã cổ phiếu Alpha 
chưa được phân tích nhiều trên thị trường. 

Trong năm 2018, phòng phân tích sẽ đưa ra những 
báo cáo tổng quan về ngành, giúp các nhà đầu tư có 
cái nhìn khái quát hơn về môi trường kinh doanh tại 
Việt Nam. Đó cũng sẽ là nền tảng cho các báo cáo 
chiến lược, các buổi nói chuyện chuyên đề với các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Các báo cáo Flash note cũng được cho ra đời, kịp thời 
cập nhật cho nhà đầu tư về các bước dịch chuyển lớn 
trên thị trường đối với ngành hoặc mã cổ phiếu, giúp 
nhà đầu tư có những quyết định và phản ứng kịp thời 
đối với thị trường và danh mục đầu tư của mình. 

Đối với khối khách hàng cá nhân, báo cáo Lướt sóng 
tiếp tục là công cụ gắn kết ACBS và các nhà đầu tư cá 
nhân trong nước, với các khuyến nghị ngắn và trung 
hạn cùng với các phân tích kỹ thuật. 

Song song đó, báo cáo ETF, báo cáo vĩ mô vẫn tiếp 
tục được gửi đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mục tiêu hoạt động trong năm 2018 của Khối Bán 
lẻ ACBS là tiếp tục duy trì và phát triển thị phần môi 
giới. Để đạt được mục tiêu này, ACBS sẽ thực hiện:

• Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, chính sách 
khách hàng; duy trì ổn định và đảm bảo nguồn 
vốn cho khách hàng vay giao dịch ký quỹ;

• Nâng cao chất lượng tư vấn của nhân viên môi 
giới bằng cách tổ chức các chương trình đào tạo 
chuyên sâu về kiến thức nghiệp vụ cũng như các 
kỹ năng mềm để phục vụ khách hàng tốt hơn;

• Đánh giá lại chính sách hoạt động môi giới để 
tăng năng lực cạnh tranh so với các Công ty 
chứng khoán khác, thu hút được nhân sự có chất 
lượng; đồng thời, tiếp tục tổ chức chương trình 
ACBS Trade Pro để tìm kiếm và đào tạo những 
nhân sự trẻ tiềm năng;

• Nghiên cứu, cải tiến chương trình ACBS Top Trad-
er ngày một hoàn thiện hơn trong những lần tổ 
chức tiếp theo.

Đầu năm 2018, ACBS đã khởi động dự án triển khai hệ 
thống giao dịch phái sinh với mục tiêu cung cấp cho 
các khách hàng khả năng giao dịch trên thị trường 
phái sinh đã đi vào hoạt động vào cuối năm 2017. Dự 
kiến hệ thống giao dịch phái sinh mới sẽ chính thức 
hoạt động trong tháng 6 năm 2018 với các tính năng 
giao dịch theo nhu cầu hiện tại của thị trường. Trong 

Kế hoạch phát triển khối bán lẻ
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Hoạt động nghiên cứu phân tích

nửa cuối năm 2018, ACBS sẽ tiếp tục nghiên cứu việc 
tích hợp với hệ thống giao dịch trên thị trường cơ sở 
để có thể triển khai nhiều tiện ích và sản phẩm cho 
khách hàng đồng thời trên cả hai thị trường.

Trong quý 2 năm 2018, thị trường cơ sở sẽ đón chào 
sản phẩm mới Chứng quyền có đảm bảo (Covered 
Warrant), một sản phẩm có nhiều điểm lợi cho nhà 
đầu tư cá nhân với hệ số đòn bẫy cao, lợi nhuận 
không hạn chế và khoản lỗ tối đa cố định, giao dịch 
và thanh toán dễ dàng, thanh khoản cao. ACBS đã 
đáp ứng cho nhu cầu giao dịch cho sản phẩm chứng 
quyền này ngay khi sản phẩm đầu tiên được phát 
hành ra thị trường. ACBS cũng đang nghiên cứu để 
có thể trở thành nhà phát hành chứng quyền trong 
tương lai, tham gia vào sân chơi mới rất hấp dẫn và 
cạnh tranh này.

Theo kế hoạch thay đổi hệ thống giao dịch mới của 
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, ACBS cũng đã 

Trong năm 2017 phòng phân tích đẫ viết các báo cáo 
phân tích cho 36 mã cổ phiếu và hơn 30 mã cổ phiếu 
khác vẫn được các chuyên viên phân tích quan sát, 
theo dõi. Bước sang năm 2018, phòng phân tích đạt 
mục tiêu nâng tổng số mã cổ phiếu phân tích lên 45 
mã, tập trung vào các doanh nghiệp mới niêm yết 
và tập trung vào nhóm cổ phiếu với vốn hóa trung 
bình, nhằm tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới và hấp 
dẫn cho nhà đầu tư, tìm ra những mã cổ phiếu Alpha 
chưa được phân tích nhiều trên thị trường. 

Trong năm 2018, phòng phân tích sẽ đưa ra những 
báo cáo tổng quan về ngành, giúp các nhà đầu tư có 
cái nhìn khái quát hơn về môi trường kinh doanh tại 
Việt Nam. Đó cũng sẽ là nền tảng cho các báo cáo 
chiến lược, các buổi nói chuyện chuyên đề với các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

thành lập dự án để đảm bảo đi cùng với Sở trong 
suốt thời gian triển khai dự án. Dự án này là một 
trong những dự án trọng điểm của thị trường chứng 
khoán nói chung trong năm 2018 và dự kiến sẽ đi vào 
hoạt động chính thức vào nửa đầu 2019. Hệ thống 
giao dịch mới của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM 
là một trong những hệ thống giao dịch tiên tiến nhất 
thế giới, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều sản phẩm hấp 
dẫn cũng như khả năng đáp ứng giao dịch rất cao.

Tiếp theo những thành công nhất định của chương 
trình TopTrader lần 1, ACBS sẽ tiếp tục cho ra mắt 
chương trình TopTrader lần 2 với một số thay đổi tích 
cực giúp cho chương trình hấp dẫn hơn. Để đáp ứng 
quy mô lớn hơn của chương trình TopTrader lần 2, 
một số cải tiến liên tục về mặt quy trình đăng kí tham 
gia cũng như cập nhật thông tin của chương trình 
sẽ được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng của 
chương trình.

Các báo cáo Flash note cũng được cho ra đời, kịp thời 
cập nhật cho nhà đầu tư về các bước dịch chuyển lớn 
trên thị trường đối với ngành hoặc mã cổ phiếu, giúp 
nhà đầu tư có những quyết định và phản ứng kịp thời 
đối với thị trường và danh mục đầu tư của mình. 

Đối với khối khách hàng cá nhân, báo cáo Lướt sóng 
tiếp tục là công cụ gắn kết ACBS và các nhà đầu tư cá 
nhân trong nước, với các khuyến nghị ngắn và trung 
hạn cùng với các phân tích kỹ thuật. 

Song song đó, báo cáo ETF, báo cáo vĩ mô vẫn tiếp 
tục được gửi đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
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