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Khả năng thanh toán là một tiêu chí quan trọng được Ngân hàng Nhà nước sử dụng 

trong việc đánh giá xếp loại các tổ chức tín dụng. Số liệu qua các thời kỳ cho thấy khả 

năng thanh toán của ACB luôn duy trì ở mức an toàn cao và theo chiều hướng cải thiện. 

Cụ thể là tỷ lệ khả năng chi trả qua các năm đều trên mức 100%; nguồn vốn ngắn hạn sử 

dụng để cho vay trung dài hạn thấp hơn nhiều so với mức cho phép của Ngân hàng Nhà 

nước là 40%. 

Chỉ tiêu 2007 2006 2005 2004 2003

Tỷ lệ khả năng chi trả (lần) 5,99 3,67 4,76 4,41 2,48

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng 
để cho vay trung dài hạn 0% 0% 0% 0% 6,96%

Chỉ tiêu 2 2007 2006 2005 2004 2003

LN trước thuế/ Vốn CSH bình quân (ROE) 53,8% 46,8% 39,3% 44,3% 35,8%

LN trước thuế/ TTS bình quân (ROA) 3,3% 2,0% 2,0% 2,1% 1,9%

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Ngoài ra, ACB còn thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng tín dụng, thể hiện qua tỷ lệ nợ 

xấu/ tổng dư nợ giảm từ 0,20% cuối 2006 xuống còn 0,08% vào cuối năm 2007. Nợ từ nhóm 

2 trở lên chỉ chiếm 0,3% trong tổng danh mục cho vay của Ngân hàng. Phần lớn các khoản 

nợ được đảm bảo bằng bất động sản thương mại nên có nhiều khả năng thu hồi.

Năm 2007, ACB tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại A theo Quy chế xếp 

loại các tổ chức tín dụng cổ phần, áp dụng tiêu chí CAMEL.

1.1 Phân tích một số chỉ số tài chính

Tổng tài sản của Tập đoàn ACB tăng trưởng với tốc độ cao (91,2%) trong năm 2007, nhưng 

lợi nhuận tăng gấp 3 lần đã cho phép chỉ số ROA bình quân tăng 1,3% so với 2006, đạt 

3,3%. Suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân nhờ vậy đạt 53,8%, mức cao 

nhất kể từ ngày thành lập đến nay.

Bảng 1. Khả năng sinh lời (%)

Bảng 2. Khả năng thanh toán
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1.2 Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2007, ACB liên tục nâng vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo chỉ tiêu an toàn vốn và  

đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, tăng trưởng tài sản có. Vốn điều lệ của ACB tăng 

thêm 1.530 tỷ đồng từ các nguồn: trái phiếu chuyển đổi (1.100 tỷ đồng), quỹ dự trữ bổ sung 

vốn điều lệ (330 tỷ đồng), và phát hành cổ phiếu phổ thông (100 tỷ đồng). Nhờ vậy, hệ số an 

toàn vốn của ACB tính đến ngày 31/12/2007 là 16,19%, tăng 5,3% so với cuối năm 2006.

Tính đến thời điểm 31/12/2007, ACB có tổng cộng 263.005.996 cổ phiếu đang lưu hành 

(100%  là cổ phiếu phổ thông).

1.3 Cổ tức

Tỷ lệ cổ tức mà ACB chia cho các cổ đông trong năm 2007 là 55% theo quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông, ACB sẽ dùng toàn bộ số lợi nhuận chia cổ tức này để tăng vốn điều lệ 

trong năm 2008.

Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động năm 2007 đều vượt mức kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Theo 

đó, ACB vẫn đang duy trì vị thế ngân hàng đứng đầu khối ngân hàng thương mại cổ phần 

về lợi nhuận, tổng tài sản, dư nợ tín dụng, và tiền gửi khách hàng. Đặc biệt, lợi nhuận tăng 

gấp 3 lần so với năm 2006, góp phần mang lại nguồn lợi nhuận tích lũy đáng kể, nâng cao 

sức mạnh tài chính của Tập đoàn ACB.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
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Lợi nhuận trước thuế Tập đoàn 1.500 2.127 141,8% 687 209,5%

Tổng tài sản 65.000 85.392 131,4% 44.650 91,2%

Tổng dư nợ tín dụng 25.010 31.974 127,8% 17.365 84,1%

Huy động khách hàng 51.261 55.283 107,8% 29.395 88,1%

Thu dịch vụ 254 343 134,9% 173 98,1%
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