
                                                 
 

 
 
BÁO CÁO TH��NG NIÊN 

 
 
Tên t� ch�c:   CÔNG TY C� PH�N CH�NG KHOÁN AN BÌNH (ABS) 
N�m báo cáo:  2007 
 

�. L�ch s� ho�t ��ng c�a Công ty 

 
Công ty C� ph�n Ch	ng Khoán An Bình (“ABS”) �
�c thành l�p theo Quyt ��nh s� 0103013960 do S� K ho�ch và ��u 
t
 Hà n�i c�p ngày 26 tháng 9 n�m 2006 và Gi�y phép ho�t ��ng s� 16/UBCK-GPH�KD do UBCKNN c�p ngày 29 tháng 
9 n�m 2006 v�i s� v�n ban ��u 50 t� ��ng.  

Ngày 5 tháng 11 n�m 2006, ABS khai tr
�ng ho�t ��ng.  

Ngày 18 tháng 4 n�m 2007, ABS t�ng v�n �i�u l� t� 50 t� ��ng lên 330 t� ��ng theo Quyt ��nh s� 266/Q�-UBCK ngày 
18 tháng 4 n�m 2007 c�a U� ban ch	ng khoán Nhà n
�c. 

Tính �n ht n�m 2007, ABS có m�t chi nhánh t�i H�i Phòng, 1 Phòng giao d�ch t�i Lý Thái T�, Hà N�i và 10 ��i lý nh�n 
l�nh trên c� n
�c. 

ABS kinh doanh t�t c� các l�nh v�c ��i v�i m�t công ty ch	ng khoán, c� th� nh
: Môi gi�i ch	ng khoán; B�o lãnh phát 
hành; T� doanh ch	ng khoán; T
 v�n tài chính và t
 v�n ��u t
 ch	ng khoán; và L
u ký ch	ng khoán cho khách hàng.  

N�m 2007, ABS tip t�c ho�t ��ng kinh doanh hi�u qu� v�i t�ng s� 13 �i�m giao d�ch v�i g�n 10 nghìn tài kho�n, chim 
h�n 4% th� ph�n v� s� l
�ng tài kho�n ch	ng khoán trên th� tr
�ng. L�i nhu�n n�m 2007, ��t g�n 60 t� ��ng.  

 

��nh h
�ng phát tri�n 

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI	T NAM 

�c l�p – T do – H�nh phúc 

   --------------------------- 
S�: _______/ABS. Hà n�i, ngày 28  tháng 3  n�m 2008 



• T�ng v�n �i�u l� lên 660 t� ��ng 

• L�i nhu�n ��t 20%/ trên v�n �i�u l� 

• Tip t�c � y m�nh kh� n�ng kinh doanh b�ng cân ��i. 

• � y m�nh ho�t ��ng ��u t
: trái phiu, b�t ��ng s�n, c� phiu niêm yt, OTC và chin l
�c dài h�n (r�i ro) 

• T�p trung vào b�o lãnh phát hành (trái phiu, trái phiu chuy�n ��i, c� phiu) 

• Nâng cao ch�t l
�ng d�ch v� (sàn giao d�ch, IT…) 

• Xây d�ng n�ng l�c ph�c v� khách hàng t� ch	c (Nghiên c	u, môi gi�i…) 

• Chim l�nh khách hàng c�a EVN, ABBank qua chính kênh phân ph�i c�a ABBank 

• Xây d�ng ABS tr� thành 1 trong 10 công ty ch	ng khoán ch	ng khoán hàng ��u Vi�t Nam giai �o�n 2008-2009.  

 

II.  Báo cáo c�a H�i ��ng qu�n tr� 
 

Thành l�p vào tháng 11/2006, n�m 2007 �
�c coi là n�m ��u tiên c�a ABS. Ch! trong 13 tháng ho�t ��ng, nh"ng n# l�c 
c�a Ban giám ��c và toàn th� nhân viên ABS �ã �em l�i �
�c nhi�u thành qu� �áng k�: 

- Là m�t trong nh"ng công ty ch	ng khoán có m	c �� phát tri�n �áng kinh ng�c v�i 13 �i�m giao d�ch trên 
toàn qu�c, trong �ó h�i s� t�i Hà N�i và chi nhánh t�i H�i Phòng  

- ��t �
�c gi�y ch	ng nh�n ISO 9000:2001  

- Chim 4.02% th� ph�n 

- S� l
�ng nhân viên �n ngày 31/12/2007 là 142 ng
�i 

- Lãi n�m 2007 là trên 60 t! ��ng 

- T�ng tài s�n: 1.257 t� ��ng 

T�ng doanh thu n�m 2007 là 138.291 tri�u ��ng (n�m 2006 là 4.143 tri�u ��ng), trong �ó doanh thu Môi gi�i Ch	ng 
khoán là 21.304 tri�u ��ng (chim 15% t�ng doanh thu) , doanh thu t� T� doanh Ch	ng khoán là 98.236 tri�u ��ng 
(chim 71% t�ng doanh thu), doanh thu T
 v�n TCDN là 18.750 tri�u ��ng (chim 14%) t�ng doanh thu.  



 
T�ng chi phí kinh doanh là 45,113 tri�u ��ng (n�m 2006 là 1.288 tri�u ��ng), trong �ó chi phí Môi gi�i ch	ng khoán là 
5.065 tri�u ��ng, chi phí ho�t ��ng t� doanh ch	ng khoán là 40.016 tri�u ��ng , chi phí  b�o lãnh, phát hành ch	ng 
khoán là 32.320 tri�u ��ng.Chi phí qu�n lý doanh nghiêp là 33.034 tri�u ��ng, nh
 v�y chi phí bình quân hàng tháng là 
2.752 tri�u ��ng.  
 
T�ng tài s�n c�a ABS t�ng tr
�ng khá nhanh. Cu�i n�m 2006, t�ng tài s�n là 218,79 t� ��ng, sau 6 tháng, �ã lên t�i 
447,99 t� ��ng và tính �n 31/12/2007 là 1.257, 60 t� ��ng. T� su�t l�i nhu�n trên V�n �i�u l� bình quân n�m 2007 là 
24 %.  

III. Báo cáo c�a Ban giám ��c 
1. Báo cáo tình hình tài chính 

 



STT N�I DUNG Giá tr� 
tính toán

L�i nhu�n sau thu

                                                                                         
Doanh thu thu�n 

                                                                                    
L�i nhu�n sau thu

                                                                                       
V�n kinh doanh 

Thu nh�p t� ho�t ��ng ��u t
 t� doanh 
(*)

Tài s�n ��u t
 t� doanh n�m hi�n t�i (**)

L�i nhu�n sau thu

                                                                               
V�n ch� s� h"u bình quân

 T�ng công n� (phân theo k$ h�n n� ph�i 
thanh toán)

  Tài s�n có tính thanh kho�n (phân theo 
k$ h�n TS có kh� n�ng chuy�n hoá thành 

ti�n m%t)        

Ph�i thu t� nhà ��u t
 CK

Ngu�n v�n 

(*)  Thu nh�p t� ho�t ��ng ��u t
 t� doanh = Doanh thu t� doanh - Chi phí t� doanh.
(**) Tài s�n ��u t
 t� doanh n�m hi�n t�i = Giá v�n

x 100% 0.6%2
Ch! tiêu n� trong thanh 
toán giao d�ch ch	ng 
khoán trên ngu�n v�n 

         T� l� % n�  
ph�i thu t� nhà ��u 
t
 trên ngu�n v�n     

=

2. Nhóm ch� tiêu �ánh giá v� tính thanh kho�n

1
Ch! tiêu công n� trên tài 
s�n có tính thanh kho�n

T� l� % t�ng công 
n� trên tài s�n có  
tính thanh kho�n  

= x 100% 73.6%

x 100% 14.9%

4
Ch! tiêu t� su�t l�i 
nhu�n trên v�n ch� s� 
h"u

T� su�t % l�i nhu�n 
trên v�n ch� s� h"u  

= x 100% 25.4%

3

Ch! tiêu �ánh giá v� 
ch�t l
�ng ��u t
 t� 
doanh (c� phiu và 
ch	ng ch! qu& niêm yt 
và ch
a niêm yt)

T� l� % thu nh�p t� 
��u t
  t� doanh 
trên tài s�n ��u t
 
t� doanh n�m hi�n 
t�i    

=

x 100% 43.5%

2
Ch! tiêu t� su�t l�i 
nhu�n trên v�n kinh 
doanh 

T� su�t l�i nhu�n 
trên v�n kinh doanh

= x 100% 18.2%

1
Ch! tiêu t� su�t l�i 
nhu�n trên doanh thu 

T� su�t l�i nhu�n 
t�ng tr
�ng trên 
doanh thu

=

1. Nhóm ch� tiêu �ánh giá v� l�i nhu�n

PH��NG PHÁP TÍNH



 

 

-  Giá tr� s� sách t�i th�i �i�m 31/12/ 2007: 389.056.140.465VND 

 

Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng s�n xu	t kinh doanh 
N�m 2007, ABS tip t�c có b
�c phát tri�n v"ng ch'c. V�n �i�u l� �ã t�ng lên 330 t� ��ng, 13 �i�m giao d�ch trên c� n
�c 
v�i g�n 10 nghìn tài kho�n c�a khách hàng. Các ho�t ��ng v� t
 v�n ��u t
, bão lãnh phát hành, l
u ký ch	ng khoán, t� 
doanh .... ��u có b
�c phát tri�n. Là công ty tiên phong trong vi�c áp d�ng h� th�ng qu�n lý ISO 9000:2001 

H� th�ng công ngh� thông tin luôn �
�c ��u t
 t�t �áp 	ng nhu c�u ngày càng l�n c�a khách hàng c(ng nh
 yêu c�u c�a 
các c� quan qu�n lý. Ch�t l
�ng và ��i ng( nhân s� tip t�c �
�c c(ng c� và t�ng c
�ng. �n cu�i n�m 2007, ABS �ã có 
trên 140 nhân s�.  

- K� ho�ch l�i nhu�n n�m 2007: 33.854.000.000VND 
- L�i nhu�n thc hi�n n�m 2007: 59.984.536.643VND 

 

IV. Báo cáo tài chính 
Các báo cáo tài chính �ã �
�c ki�m toán theo qui ��nh c�a pháp lu�t v� k toán. Xem báo cáo �ính kèm 

V. B�n gi�i trình báo cáo tài chính và báo cáo ki�m toán 
1. Ki
m toán ��c l�p 

��n v� ki�m toán ��c l�p: Công ty TNHH D�ch v� t� v�n tài chính k� toán và ki	m toán (AASC) 

- Ý kin ki�m toán ��c l�p: Tham kh
o Báo cáo ki	m toán 

- Các nh�n xét �%c bi�t (th
 qu�n lý): Không có 

 

2. Ki
m toán n�i b� 



- Ý kin ki�m toán n�i b�:  Báo cáo ph
n ánh trung th�c th�c và h�p lý 

- Các nh�n xét �%c bi�t: Không có 

VII. T� ch�c và nhân s 
Thay ��i thành viên H�QT/ H�TV: B� nhi�m ông �inh Quang Tri làm Phó Ch� t�ch H�QT theo Quyt ��nh s� 077/Q�-
H�QT. 

Thay ��i thành viên Ban giám ��c; Ban  ki�m soát; Ki�m soát viên tuân th�: Quyt ��nh c�a s� 343Q�-H�QT, s� 375Q�-
H�QT và s� 008Q�-H�QT2007 H�i ��ng Qu�n tr� công ty c� ph�n ch	ng khoán An Bình, b� nhi�m ông Nguy)n Hoài 
Anh gi" ch	c v� Quy�n T�ng giám ��c thay cho T�ng giám ��c Nguy)n Vi�t H�i k� t� ngày 01/7/2007 �n 01/01/2008. 
 
Thay ��i s� l
�ng ng
�i làm vi�c trong công ty: 

 


�i t��ng

S� l��ng ng� i có 
CCHN/t�ng s� ng� i 
làm vi�c t�i th i �i�m 

�!u k"

S� l��ng ng� i có 
CCHN/t�ng s� ng� i 
làm vi�c t�i th i �i�m 

cu�i k"

S� l��ng ng�# i 
thôi làm vi�c cho 
công ty trong k"

S� l��ng ng� i 
tuy�n m$i trong 

k"

Ban giám ��c 2/5 1/10 3 8
B� ph�n môi gi�i 4/12 6/18 7 13
B� ph�n t� doanh 1/2 2/6 2 6
B� ph�n b�o lãnh phát hành 0/1 0/1 0 0
B� ph�n t
 v�n 1/7 1/9 6 12
B� ph�n l
u ký 1/5 5/11 1 6
T�ng s� 9/32 15/55 19 45  

*Ghi chú: s� li�u c�a b�ng này là s� li�u c�a toàn công  ty (bao g�m t�t c� các ��a �i�m kinh doanh c�a công ty). 

VIII. Thông tin c� �ông/thành viên góp v�n và Qu�n tr� công ty 
1. H�i ��ng qu�n tr/H�i ��ng thành viên/Ch� tch và Ban ki
m soát/Ki
m soát viên: 
 
I. H�i ��ng Qu�n tr� 
       

STT H* tên   Ch	c danh     Công ty     ��a ch! liên h�   �T liên h� 
S� cp n%m 
gi& T� l� 

1 V( V�n Ti�n   Ch� t�ch H�QT     Công ty CP XNK T�ng   64 Nguy)n L
�ng 0913 232     



h�p HN   B+ng, ��ng �a, Hà n�i   066 

2 Nguy)n Hoài Anh   Phó CT, QTG�   
  Công ty CP ��u t
 B'c 
K$   

  101 Láng H�, ��ng 
�a, Hà n�i   

0904 066 
099 

       
1,150,000  3.48% 

3 �inh Quang Tri   Phó CT     T�p �oàn �i�n l�c VN   
  18 Tr�n Nguyên Hãn, 
Hà N�i   962000609     

4 Hoàng V�n Ninh   Thành viên     T�p �oàn �i�n l�c VN   
  18 Tr�n Nguyên Hãn, 
Hà N�i   

0963 216 
665     

5 Nguy)n Hùng M�nh   Thành viên   
  Ngân hàng TMCP An 
Bình   

78-80 CMT8, qu�n 3, 
Tp HCM 918032537     

        
        
II. Ban Ki�m soát 
   

 
    

STT H* tên   Ch	c danh     Công ty     ��a ch! liên h�   �T liên h� 
S� cp n%m 
gi& T� l� 

1 �ào M�nh Kháng   Tr
�ng Ban   
  Cty CP XNK T�ng h�p 
Hà N�i   

101 Láng H� , ��ng 
�a, HN 913207955 

       
1,320,000  4% 

2 �%ng Quang Minh   Thành viên   
  Ngân hàng TMCP An 
Bình   

101 Láng H� , ��ng 
�a, HN 913226229     

3 Nguy)n Th� Thu Hà   Thành viên     T�p �oàn �i�n l�c VN   
18 Tr�n Nguyên Hãn. 
HN 962001808     

H�QT ABS th�c hi�n qu�n lý công ty tuân theo Pháp lu�t, �i�u l� công ty và Quy ch ho�t ��ng. Các thành viên H�QT 
làm vi�c theo ch �� t�p th�, quyt ��nh c�a H�QT �
�c hình th	c theo �a s� tán thành. T�ng giám ��c là ng
�i �i�u hành 
ho�t ��ng hàng ngày c�a công ty, là ��i di�n theo pháp lu�t c�a Công ty và ch�u trách nhi�m tr
�c H�QT v� vi�c th�c hi�n 
quy�n và nhi�m v� �
�c giao. 

2. Các d� li�u th�ng kê v� c� �ông/thành viên góp v�n 

Tính �n ngày 31/12/2007, T�ng s� c� ph�n �
�c quy�n chào bán: 33.000.000 c� ph�n ( Ba ba tri�u c� ph�n ) 

Lo�i c� ph�n �
�c quy�n chào bán: C� ph�n ph� thong  

S� c� ph�n ph� thông �
�c quy�n chào bán: 33.000.000  c� ph�n ( Ba ba tri�u c� ph�n ) 



T�ng s� c� ph�n ph� thông �ã bán: 33.000.000 c� ph�n ( Ba ba tri�u c� ph�n ) 

Giá tr� c� ph�n �ã góp: 330.000.000.000 VN� ( Ba tr�m ba m
�i t� ��ng ) 

Danh sách các c� �ông : ( 08 c� �ông )   

 
C� �ông   S� l��ng 

CP STT 
    

S� CMND/ 
 CN
KKD  N#i c'p 
�a ch� LH 

Ngày 
��ng ký 

cp Hi�n t�i 

T�ng m�nh giá 
(VN
) B(ng ch& 

1 
T�p �oàn 
�i�n l�c VN   0106000804 

S� KH-
�T  

18 Tr�n Nguyên 
Hãn, Q. Hoàn Kim, 
TP. Hà N�i 26/09/2006 

      
1,500,000  

     
15,000,000,000    

      
c�p 

21/11/2006 Hà N�i 
�T: 04.2 200 371       
Fax:  04. 2 200 369 18/04/2007 

      
8,400,000  

     
84,000,000,000    

          

�D: Ông Hoàng 
V�n Ninh -Phó ban 
tài chính   

        
-       

              
      

9,900,000  
     

99,000,000,000  
Chín m
�i 
chín t� ��ng 

2 

Cty CP 
XNK T�ng 
h�p Hà N�i   0103016728 

S� KH-
�T  

64 Nguy)n L
�ng 
B+ng, Q ��ng �a, 
TP Hà N�i 26/09/2006 

      
2,000,000  

     
20,000,000,000    

      
c�p 

13/04/2007 Hà N�i 
�T: 04.5 624 757         
Fax:  04. 5 624 696 18/04/2007 

      
9,550,000  

     
95,500,000,000    

          
�D: Ông V( V�n 
Ti�n –TG� 18/10/2007 

      
3,310,000  

     
33,100,000,000    

              
    

14,860,000  
   

148,600,000,000  

M�t tr�m 
b�n tám t� 
sáu tr�m 
tri�u ��ng  

3 

Ngân hàng 
TMCP An 
Bình   059066 

S� KH –
�T  

78-80 Cách m�ng 
tháng 8, Qu�n 3, TP 
H� Chí Minh 26/09/2006 

      
1,490,000  

     
14,900,000,000    



      
c�p 

24/10/2007 
TP H� Chí 

Minh 
�T: 08.9 300 797    
Fax:  08. 9 300 798 18/04/2007 

      
1,140,000  

     
11,400,000,000    

          

�D: Ông Nguy)n 
Hùng M�nh-Phó 
Ch� t�ch H�QT   

                   
-       

              
      

2,630,000  
     

26,300,000,000  

Hai sáu t� 
ba tr�m 
tri�u ��ng 
ch,n 

4 
Ông �ào 
M�nh Kháng   0103007015 

S� KH-
�T  

P611, Toà nhà Sông 
H�ng, 23 Phan Chu  
Trinh,  26/09/2006 

         
500,000  

       
5,000,000,000    

          
Q .Hoàn Kim, Hà 
N�i   

                   
-       

      
c�p 

27/07/2007 Hà N�i 
�T: 04. 9 333 414               
Fax:  04. 9 333 415   

                   
-       

  
Ông Nguy)n 
Hoài Anh       

�D: Ông Ki�u Anh 
Ki�t - Giám ��c: 
0903209566   

                   
-       

              
         

500,000  
       

5,000,000,000  
 N�m t� 
��ng ch,n 

5     012073456 
CA Hà 

N�i 

S� 17 Ngõ 61 Thái 
Th�nh, Q. ��ng �a, 
HN 18/04/2007 

      
2,640,000  

     
26,400,000,000    

      
c�p 

25/08/2005   �T: 0913 207 955 20/11/2007 
     

(1,320,000) 
    

(13,200,000,000)   

  
Bà V) Th� 
Thu*           

      
1,320,000  

     
13,200,000,000  

Hai sáu t� 
b�n tr�m 
tri�u ��ng 

6     011796154 
CA Hà 

N�i 

P309-17T8 K�T 
Vinaconex, Trung 
Hoà, 18/04/2007 

      
1,150,000  

     
11,500,000,000    

      
c�p 

02/11/2005    
 Nhân Chính, Thanh 
Xuân, Hà N�i   

                   
-       



          �T: 0904 066 099   
                   

-       

  
Bà V) Th� 
H�#ng           

      
1,150,000  

     
11,500,000,000  

M
�i m�t 
t� n�m tr�m 
tri�u ��ng 

7     010028191 
CA Hà 

N�i 
S� nhà 08, Kh�i 11, 
t� 49, P Ngh�a �ô,  18/04/2007 

      
1,320,000  

     
13,200,000,000    

      
c�p 

29/03/2005   
Q. C�u Gi�y, Hà 
N�i   

                   
-       

          �T: 0913 082 856   
                   

-       

              
      

1,320,000  
     

13,200,000,000  

M
�i ba t� 
hai tr�m 
tri�u ��ng 

8 
Bà V( Th� 
H
�ng 

ABS-
C�0009 12073511 

CA Hà 
N�i 

S� 25 Ph� Ngô V�n 
S�, Tr�n H-ng ��o, 
Hoàn Kim 20/11/2007 

      
1,320,000  

     
13,200,000,000    

      
c�p 

12/09/1997   Hà N�i         

          Tel: 0913247799         

    
T�ng 
c�ng:         

      
1,320,000  

     
13,200,000,000  

M
�i ba t� 
hai tr�m 
tri�u ��ng 

  T�ng c�ng:           
    

33,000,000  
   
330,000,000,000  

Ba tr�m ba 
m�#i t* 
��ng 

C� �ông/thành viên góp v�n n��c ngoài: không có 

Ng�i báo cáo 

 

Nguy�n Hoài Anh 

Quy�n T�ng giám ��c 


