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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. Sự cần thiết phải thực hiện đề tài 

      Ngày nay chúng ta đang hội nhập cơ cấu kinh tế nước nhà với nền kinh tế thế giới có tỷ trọng 

công nghiệp và dịch vụ cao. dựa trên nền tảng của kinh tế tri thức và xu hướng gắn kết với nền kinh 

tế toàn cầu. Chính sự hội nhập này đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát 

triển. song cũng làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đặt ra cho các doanh nghiệp. Những yêu cầu và 

thách thức mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động. tự cạnh tranh. phát triển để vượt qua 

những thử thách. tránh nguy cơ bị đào thải bởi quy luật cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường.  

     Trong bối cảnh kinh tế như thế. các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường cần phải 

luôn luôn vận động đổi mới. trong đó đổi mới về quản lý tài chính là một trong các vấn đề được 

quan tâm hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. 

Bởi lẽ. để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần phải nhanh chóng 

nắm bắt những tín hiệu của thị trường. xác định đúng nhu cầu về vốn. tìm kiếm và huy động nguồn 

vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời. sử dụng vốn hợp lý. đạt hiệu quả cao nhất. Muốn vậy. các doanh 

nghiệp cần nắm được những nhân tố ảnh hưởng. mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến 

tình hình tài chính doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính. 

2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

      Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực 

trạng hoạt động tài chính. từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh. mặt yếu của doanh nghiệp nhằm 

làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những 

giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh 

nghiệp. Phạm vi nghiên cứu đề tài này được giới hạn trong một doanh nghiệp là công ty TNHH 

Hương Liệu Thực Phẩm Việt Nam.  

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

“Phân tích” là một phương pháp nhận biết các hoạt động thực tế. các hiện tượng kinh tế nhằm 

phục vụ cho mục tiêu nào đó. Đối tượng của phân tích là quá trình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

kinh tế. tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. với sự tác động của các nhân tố kinh 

tế. Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp chiếm giữ một vị trí quan trọng trong quá trình tiến 

hành sản xuất kinh doanh. Cơ sở phương pháp luận của phân tích hoạt động kinh tế là chủ nghĩa duy 

vật biện chứng và nó được thể hiện ở các điểm sau:  

- Phải nghiên cứu các đối tượng phân tích trong thế vận động và phát triển 
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- Phải nghiên cứu các đối tượng phân tích trong mối tương quan hệ nhân quả. lý giải các 

nguyên nhân. nhân tố tác động đến đối tượng đó cũng như hoạt động tương hỗ giữa các nhân 

tố. các hiện tượng kinh tế có liên quan. 

- Phải nghiên cứu đối tượng phân tích một cách đầy đủ toàn điện với sự sử dụng các chỉ tiêu. 

các công thức nhằm lượng hoá hiện tượng được phân tích theo một logic chặt chẽ.  

4. Kết cấu đồ án 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công Ty TNHH 

Hương Liệu Thực Phẩm Việt Nam. em quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài sau: 

     “Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Hương Liệu Thực Phẩm Việt Nam”  

Nội dung của đồ án được chia làm các phần như sau: 

PHẦN MỞ ĐẦU 

PHẦN 1:  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HƢƠNG 

LIỆU THỰC PHẨM VIỆT NAM 

PHẦN 3:  THIẾT KẾ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 

PHẦN KẾT LUẬN 

      Em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong khoa kinh tế - quản lý của trường Đại Học Bách 

Khoa đã giảng dạy em trong thời gian vừa qua. đặc biệt em xin cảm ơn thầy giáo Nguyễn Tiến 

Dũng là người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp. Nhờ 

sự dìu dắt và hướng dẫn của thầy cô. em đã tích luỹ đuợc những kiến thức cơ bản đáng quý. đồng 

thời qua thời gian làm luận văn em có điều kiện để ứng dụng nghững kiến thức của mình vào thực 

tiễn. qua đó giúp em đúc kết được những kinh nghiệm quý báu để tiếp tục bước chân trên con đường 

sự nghiệp sau này. Em xin cám ơn ban lãnh đạo và các phòng ban Công ty TNHH Hương Liệu Thực 

Phẩm Việt Nam đã tạo điều kiện cho em thực tập và cung cấp tài liệu. thông tin để gúp em hoàn 

thành đồ án tốt nghiệp này. Mong nhận được sự góp ý của thầy cô và bạn đọc để bài đồ án tốt nghiệp 

của em hoàn thiện hơn. 

 

     

                                                                                                            SV: Quách Trọng Nghĩa 
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PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ  

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
 

.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp 

.1.1. Định nghĩa của tài chính doanh nghiệp 

      Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị (quan hệ 

tiền tệ) phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ quá trình 

tái sản xuất trong mỗi doanh nghiệp và góp phần tích luỹ vốn.  

     Nội dung của những quan hệ kinh tế thuộc phạm vi tài chính doanh nghiệp bao gồm:  

 Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nƣớc:  

     Mối quan hệ kinh tế này được thể hiện: trong quá trình hoạt động kinh doanh các doanh 

nghiệp phải có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo luật định và ngược lại nhà nước cũng có sự 

tài trợ về mặt tài chính cho các doanh nghiệp để thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô của mình.  

 Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và thị trƣờng:  

     Kinh tế thị trường có đặc trưng cơ bản là các mối quan hệ kinh tế đều được thực thi thông qua 

hệ thống thị trường: Thị trường hàng hoá tiêu dùng. thị trường hàng hoá tư liệu sản xuất. thị 

trường tài chính…và do đó. với tư cách là người kinh doanh. hoạt động của doanh nghiệp không 

thể tách rời hoạt động của thị trường. các doanh nghiệp vừa là người mua các yếu tố của hoạt 

động kinh doanh. người bán các sản phẩm hàng hoá. dịch vụ; đồng thời vừa là người tham gia 

huy động và mua. bán các nguồn tài chính nhàn rỗi của xã hội.  

 Quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp gồm:  

     Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban. phân xưởng. tổ. đội sản xuất trong 

việc tạm ứng. thanh toán.  

     Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên trong quá trình phân phối thu 

nhập cho người lao động dưới hình thức tiền lương. tiền thưởng. tiền phạt. lãi cổ phần.…  

     Quan hệ thanh toán. cấp phát và điều hoà vốn giữa các đơn vị trực thuộc trong nội bộ doanh 

nghiệp. với Tổng công ty. 

.1.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 

     Phân tích tài chính có thể được hiểu như quá trình kiểm tra. xem xét các số liệu tài chính hiện 

hành và quá khứ. nhằm mục đích đánh giá. dự tính các rủi ro tiềm ẩn trong tương lai phục vụ cho 

các quyết định tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác phân tích tình hình tài chính của doanh 

nghiệp là để đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của nhiều đối tượng quan tâm đến những khía 

cạnh khác nhau về tài chính của doanh nghiệp để phục vụ cho những mục đích của mình.  

     Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài chính nhằm mục đích:  
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- Tạo thành các chu kỳ đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh quá khứ. tiến hành cân 

đối tài chính. khả năng sinh lời. khả năng thanh toán. trả nợ. rủi ro tài chính của doanh nghiệp.  

- Định hướng các quyết định của ban giám đốc như: quyết định đầu tư. tài trợ. phân chia lợi 

tức. cổ phần.…  

- Là cơ sở cho các dự báo tài chính: kế hoạch đầu tư. phần ngân sách tiền mặt.…  

- Là công cụ để kiểm soát các hoạt động quản lý.  

     Đối với đơn vị chủ sở hữu: Họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ. sự an toàn 

của tiền vốn bỏ ra. thông qua phân tích tình hình tài chính giúp họ đánh giá hiệu quả của quá 

trình sản xuất kinh doanh. khả năng điều hành hoạt động của nhà quản trị để quyết định sử dụng 

hoặc bãi miễn nhà quản trị. cũng như quyết định việc phân phối kết quả kinh doanh.  

     Đối với nhà chủ nợ: (Ngân hàng. các nhà cho vay. nhà cung cấp) mối quan tâm của họ 

hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Do đó họ cần chú ý đến tình hình và khả năng 

thanh toán của đơn vị cũng như quan tâm đến lượng vốn của chủ sở hữu. khả năng sinh lời để 

đánh giá đơn vị có khả năng trả nợ được hay không khi quyết định cho vay. bán chịu sản phẩm 

cho đơn vị.  

      Đối với nhà đầu tư trong tương lai: Điều mà họ quan tâm đầu tiên. đó là sự an toàn của 

lượng vốn đầu tư. kế đó là mức độ sinh lãi. thời gian hoàn vốn. Vì vậy họ cần những thông tin về 

tài chính. tình hình hoạt động. kết quả kinh doanh. tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Do 

đó họ thường phân tích báo cáo tài chính của đơn vị qua các thời kỳ. để quyết định đầu tư vào 

đơn vị hay không. đầu tư dưới hình thức nào và đầu tư vào lĩnh vực nào.  

      Đối với cơ quan chức năng: Như cơ quan thuế. thông qua thông tin trên báo cáo tài chính 

xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với nhà nước. cơ quan thống kê tổng hợp 

phân tích hình thành số liệu thống kê. chỉ số thống kê.…  

.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 

     Tài chính doanh nghiệp có 3 vai trò sau:  

 Vai trò huy động. khai thác nguồn tài chính nhằm đảm bảo yêu cầu kinh doanh của 

doanh nghiệp và tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả cao nhất: Để có đủ vốn cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh. tài chính doanh nghiệp phải thanh toán nhu cầu vốn. lựa chọn nguồn vốn. bên 

cạnh đó phải tổ chức huy động và sử dụng đúng đắn nhằm duy trì và thúc đẩy sự phát triển có 

hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp – đây là vấn đề có tính quyết định đến sự 

sống còn của doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh “khắc nghiệt” theo cơ chế thị trường.  

 Vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết hoạt động kinh doanh: Thu nhập bằng tiền của 

doanh nghiệp được tài chính doanh nghiệp phân phối. Thu nhập bằng tiền mà doanh nghiệp đạt 

được do thu nhập bán hàng trước tiên phải bù đắp các chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất như: 

bù đắp hao mòn máy móc thiết bị. trả lương cho người lao động và để mua nguyên nhiên liệu để 

tiếp tục chu kỳ sản xuất mới. thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Phần còn lại doanh nghiệp 

dùng hình thành các quỹ của doanh nghiệp. thực hiện bảo toàn vốn. hoặc trả lợi tức cổ phần (nếu 

có). Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp là quá trình phân phối thu nhập bằng tiền 
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của doanh nghiệp và quá trình phân phối đó luôn gắn liền với những đặc điểm vốn có của hoạt 

động sản xuất kinh doanh và hình thức sở hữu doanh nghiệp.  

Ngoài ra. nếu người quản lý biết vận dụng sáng tạo các chức năng phân phối của tài chính doanh 

nghiệp phù hợp với qui luật sẽ làm cho tài chính doanh nghiệp trở thành đòn bẩy kinh tế có tác 

dụng trong việc tạo ra những động lực kinh tế tác động tới tăng năng suất. kích thích tăng cường 

tích tụ và thu hút vốn. thúc đẩy tăng vòng quay vốn. kích thích tiêu dùng xã hội.  

 Vai trò là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Tài chính 

doanh nghiệp thực hiện việc kiểm tra bằng đồng tiền và tiến hành thường xuyên. liên tục thông 

qua phân tích các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể các chỉ tiêu đó là: chỉ tiêu về kết cấu tài chính. chỉ 

tiêu về khả năng thanh toán. chỉ tiêu đặc trưng về hoạt động. sử dụng các nguồn lực tài chính; chỉ 

tiêu đặc trưng về khả năng sinh lời…Bằng việc phân tích các chỉ tiêu tài chính cho phép doanh 

nghiệp có căn cứ quan trọng để đề ra kịp thời các giải pháp tối ưu làm lành mạnh hoá tình hình 

tài chính – kinh doanh của doanh nghiệp.  

.2. Nhiệm vụ và trình tự các bƣớc trong phân tích tài chính doanh nghiệp  

.2.1. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp 

- Đánh giá tình hình sử dụng vốn. nguồn vốn như: xem xét việc phân bổ vốn. nguồn vốn có 

hợp lý hay không? Xem xét mức độ đảm bảo vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. phát hiện 

những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa. thiếu vốn.  

- Đánh giá tình hình thanh toán. khả năng thanh toán của xí nghiệp. tình hình chấp hành các 

chế độ. chính sách tài chính. tín dụng của nhà nước.  

- Đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn.  

- Phát hiện khả năng tiềm tàng. đề ra các biện pháp động viên. khai thác khả năng tiềm tàng 

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.  

.2.2. Trình tự các bƣớc trong phân tích tài chính doanh nghiệp 

     Nội dung chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính đi từ khái quát đến cụ thể bao gồm các nội 

dung sau:  

 Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp 

+   Phân tích khái quát sự biến động của tài sản và nguồn vốn 

+   Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 

 Phân tích cơ cấu tài sản - nguồn vốn 

+   Bố trí cơ cấu tài sản 

+   Bố trí cơ cấu nguồn vốn 

 Phân tích khả năng thanh toán (tình hình công nợ) 

+   Phân tích tình hình thanh toán 

+   Phân tích khả năng thanh toán 

 Phân tích khả năng luân chuyển vốn (tình hình hoạt động) 
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+   Luân chuyển hàng tồn kho 

+   Luân chuyển khoản phải thu 

+   Luân chuyển vốn lưu động 

+   Sức hoạt động của vốn cố định 

+   Luân chuyển vốn chủ sở hữu 

+   Luân chuyển toàn bộ vốn 

 Phân tích khả năng sinh lời 

+   Chỉ số lợi nhuận hoạt động 

+   Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

+   Tỷ suất sinh lời vốn lưu động 

+   Tỷ suất sinh lời vốn cố định 

+   Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

+   Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số DUPONT 

 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng 

+   Phân tích nhân tố ảnh hưởng (lựa chọn mặt yếu để đi phân tích sâu xem nhân tố 

nào ảnh hưởng tới thực trạng đó) 

.3. Số liệu và nguồn số liệu phục vụ phân tích tài chính doanh nghiệp 

      Để tiến hành phân tích tài chính người ta sử dụng nhiều tài liệu khác nhau. trong đó chủ yếu 

là các báo cáo tài chính. Những bộ phận cốt lõi của bảng báo cáo tài chính là bảng cân đối kế 

toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  

     Bảng cân đối kế toán mô tả sức mạnh tài chính của một doanh nghiệp bằng cách trình bày 

những thứ mà nó có và những thứ mà nó nợ tại một thời điểm nhất định nào đó. Người ta có thể 

xem bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhanh. bởi vì nó báo cáo tình hình tài chính vào 

cuối năm. Ngược lại bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lại giống như bức tranh phản 

ánh sự vận động bởi vì nó báo cáo về phương thức kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm 

và chỉ ra rằng các hoạt động kinh doanh đó đem lại lợi nhuận hoặc gây ra tình trạng lỗ vốn.  

.3.1. Bảng cân đối kế toán 

      Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp. phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản 

hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.  

      Bảng cân đối kế toán có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp. Số liệu trên 

bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu tài sản; 

nguồn vốn và cơ cấu nguồn hình thành của các tài sản đó. Thông qua bảng cân đối kế toán có thể 

nhận xét. nghiên cứu và đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó. 

có thể phân tích tình hình sử dụng vốn. khả năng huy động nguồn vốn vào quá trình sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

     Các thành phần của bảng cân đối kế toán gồm:  
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 Phần tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc 

quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Căn cứ vào số liệu này có thể đánh giá một cách 

tổng quát qui mô tài sản và kết cấu các loại vốn của doanh nghiệp hiện có đang tồn tại dưới hình 

thái vật chất. Xét về mặt pháp lý. số lượng của các chỉ tiêu bên phần tài sản thể hiện số vốn đang 

thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.  

 Phần nguồn vốn: Phản ánh những nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và đang sử 

dụng vào thời điểm lập báo cáo. Về mặt kinh tế. khi xem xét phần nguồn vốn các nhà quản lý có 

thể thấy được thưc trạng tài chính của doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng. Về mặt pháp lý thể 

hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp về tổng số vốn được hình thành từ những nguồn khác 

nhau.  

.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp. Số liệu trên báo cáo này cung cấp 

những thông tin tổng hợp nhất về tình hình và kết quả sử dụng các tiềm năng về vốn. lao động kỹ 

thuật và kinh nghiệm quản lý của doanh nghiệp.  

     Kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm:  

 Phần I: Lãi. lỗ: Phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

bao gồm hoạt động kinh doanh. hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Tất cả các chỉ tiêu 

trong phần này đều trình bày số liệu của kỳ trước (để so sánh). tổng số phát sinh của ký báo cáo 

và số luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.  

 Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Phản ánh tình hình thực hiện 

nghĩa vụ với nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác.  

.4. Các phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 

.4.1. Phân tích theo chiều ngang 

Phân tích theo chiều ngang các báo cáo tài chính sẽ làm nổi bật biến động của một khoản 

mục nào đó qua thời gian và việc phân tích này sẽ làm nổi rõ tình hình đặc điểm về lượng và tỷ 

lệ các khoản mục theo thời gian.  

Phân tích theo chiều ngang giúp đánh giá khái quát tình hình biến động của các chỉ tiêu tài 

chính. từ đó đánh giá tình hình tài chính. Đánh giá đi từ tổng quát đến chi tiết. sau khi đánh giá ta 

liên kết các thông tin để đánh giá khả năng tiềm tàng và rủi ro. nhận ra những khoản mục nào có 

biến động cần tập trung phân tích xác định nguyên nhân.  

Sử dụng phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối hoặc bằng số tương đối:  

Số tuyệt đối: Y = Y
1 

– Y
0 
 

Y
1
: Trị số của chỉ tiêu phân tích  

Y
0
: Trị số của chỉ tiêu gốc  

Phân tích so sánh số tuyệt đối cho thấy độ lớn của các chỉ tiêu. các khoản mục chi phí. tài 

sản. công nợ. vốn liếng được phản ánh trong các báo cáo tài chính. Hạn chế của so sánh tuyệt đối 
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là không thấy mối liên hệ giữa các chỉ tiêu. các khoản mục và hoạt động sản suất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Số tƣơng đối: T = Y
1 

/ Y
0 

* 100%  

Phân tích so sánh số tương đối là phân tích dựa vào các tỷ lệ được tính toán theo chiều ngang 

hoặc chiều dọc của các báo cáo tài chính. Nói cách khác. phân tích so sánh các số tỷ lệ cho thấy 

sự thay đổi cả về độ lớn của từng loại chỉ tiêu và khoản mục. đồng thời cho phép liên kết các chỉ 

tiêu. khoản mục đó lại với nhau để nhận định tổng quát diễn biến về hoạt động tài chính. sản xuất 

kinh doanh. Tuy nhiên số tỷ lệ (số tương đối) có hạn chế là nó che lấp mặt lượng của các chỉ 

tiêu. Cùng một tỷ lệ. hay cùng một sự thay đổi tỷ lệ có thể phản ánh những chất lượng khác. Ví 

dụ. 10% của 10 triệu có tính chất khác 10% của 10 ngàn.  

.4.2. Phân tích xu hƣớng 

     Xem xét xu hướng biến động qua thời gian là một phương pháp quan trọng để đánh giá các tỷ 

số trở nên xấu đi hay đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Phương pháp này được dùng để 

so sánh một sự kiện kéo dài trong nhiều năm. Đây là thông tin rất cần thiết cho người quản trị 

doanh nghiệp và nhà đầu tư.  

.4.3. Phân tích theo chiều dọc (phân tích theo qui mô chung)  

     Với báo cáo qui mô chung. từng khoản mục trên báo cáo được thể hiện bằng một tỷ lệ kết cấu 

so với một khoản mục được chọn làm gốc có tỷ lệ là 100%.  

     Sử dụng phương pháp so sánh số tương đối kết cấu (chỉ tiêu bộ phận trên chỉ tiêu tổng thể) 

phân tích theo chiều dọc giúp chúng ta đưa về một điều kiện so sánh. dễ dàng thấy được kết cấu 

của từng chỉ tiêu bộ phận so với chỉ tiêu tổng thể tăng giảm như thế nào. Từ đó đánh giá khái 

quát tình hình tài chính doanh nghiệp.  

.4.4. Phƣơng pháp liên hệ - cân đối 

     Khi tiến hành phân tích chúng ta cần chú ý đến những mối quan hệ. tính cân đối cần thiết và 

hữu dụng trong quản lý tài chính ở từng thời kỳ. từng doanh nghiệp. từng hoàn cảnh kinh tế 

không nên quá chú trọng vào lý thuyết sẽ làm cho việc phân tích tản mạn và không hữu ích.  

Cân đối 1: Cân đối giữa B.Nguồn vốn với (I + II + IV + V) A.Tài sản + (II + III + IV + V) 

B.Tài sản 

Cân đối (1) chỉ là cân đối mang tính lý thuyết. nghĩa là với nguồn vốn chủ sở hữu. doanh 

nghiệp đủ trang trải các loại tài sản cho các hoạt động chủ yếu mà không phải đi vay hoặc chiếm 

dụng. Trong quá trình hoạt động kinh doanh. khi nguồn vốn chủ sở hữu không đáp ứng đủ nhu 

cầu kinh doanh thì doanh nghiệp được phép đi vay để bổ xung vốn kinh doanh. Loại trừ các 

khoản vay quá hạn thì các khoản vay ngắn hạn. dài hạn (của ngân hàng. hay của các tổ chức. cá 

nhân trong và ngoài nước) chưa đến hạn trả. dùng vào mục đích kinh doanh đều được coi là 

nguồn vốn hợp pháp. 

Cân đối 2: Cân đối giữa [(1) I + II] A. Nguồn vốn và B.Nguồn vốn với (I + II + IV + V) 

A.Tài sản + (II + III + IV + V) B.Tài sản 
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Cân đối (2) hầu như không xảy ra mà trên thực tế. thường xảy ra một trong hai trường hợp 

sau: 

Vế trái > Vế phải: Số vốn thừa sẽ bị chiếm dụng 

Vế trái < Vế phải: Do thiếu nguồn bù đắp nên doanh nghiệp buộc phải đi chiếm dụng 

Cân đối 3: Tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn và giữa tài sản cố định với nợ dài hạn 

Trong thực tế. thường xảy ra các trường hợp sau: 

Tài sản ngắn hạn > Nợ ngắn hạn và Tài sản dài hạn > Nợ dài hạn: Một phần vốn chủ sở hữu 

tài trợ cho tài sản ngắn hạn. phần còn lại tài trợ cho tài sản dài hạn. Quan hệ cân đối giữa tài sản 

và nguồn vốn được đảm bảo 

Tài sản ngắn hạn < Nợ ngắn hạn và Tài sản dài hạn > Nợ dài hạn: Một phần nợ ngắn hạn tài 

trợ cho tài sản dài hạn. Doanh nghiệp mất cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 

Tài sản ngắn hạn > Nợ ngắn hạn và Tài sản dài hạn < Nợ dài hạn: Một phần nợ dài hạn tài trợ 

cho tài sản ngắn hạn. Doanh nghiệp mất cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. tính tự chủ của doanh 

nghiệp thấp. Trường hợp này trong thực tế ít xảy ra. 

.5. Các tỷ số tài chính chủ yếu 

      Các tỷ số cho biết mối quan hệ của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. giúp chúng ta hiểu rõ 

hơn về bản chất và khuynh hướng tài chính của doanh nghiệp. Sau đây là các tỷ số tài chính chủ 

yếu được sử dụng phân tích tài chính:  

.5.1. Các tỷ số về khả năng thanh toán  

 +   Khả năng thanh toán hiện hành 

 +   Khả năng thanh toán nhanh 

 +   Khả năng thanh toán bằng tiền 

 Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành: Nếu tỷ số này nhỏ hơn 1. doanh nghiệp sẽ gặp khó 

khăn trong thanh toán nợ ngắn hạn. Nếu tỷ số này lớn hơn 1. cần xem xét thêm tỷ số khả nưng thanh 

toán nhanh 

 Tỷ số khả năng thanh toán nhanh: Nếu tỷ số này không nhỏ hơn 1. doanh nghiệp có khả năng 

thanh toán một cách dễ dàng các khoản nợ ngắn hạn. Nếu tỷ số này nhỏ hơn 1. doanh nghiệp có thể 

gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. 

Hệ số thanh toán bằng tiền: Nếu hệ số này lớn hơn 0.5 thì tình hình thanh toán tương đối khả 

quan. còn nếu nhỏ hơn 0.5 thì doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ và 

do đó có thể phải bán gấp hàng hoá. sản phẩm để trả nợ vì khồn đủ tiền mặt thanh toán. Tuy nhiên 

nếu tỷ suất này quá cao phản ánh một tình hình không tốt vì vốn bằng tiền quá nhiều. vòng quay tiền 

chậm làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. 

.5.2. Các tỷ số về cơ cấu tài chính 

 +   Tỷ số cơ cấu tài sản lưu động 

 +   Tỷ số cơ cấu tài sản cố định 
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 +   Tỷ suất nợ 

 +   Tỷ suất tự tài trợ 

 Tỷ số cơ cấu tài sản cố định và tỷ số tài trợ dài hạn. TSCĐ & ĐTDH phản ánh sự đầu tư dài 

hạn của doanh nghiệp. Nó cần tương xứng với nguồn vốn dài hạn NVDH (tổng của NVCSH và 

nợ dài hạn). Nếu TSCĐ & ĐTDH > NVDH (tức tỷ số cơ cấu TSCĐ > Tỷ số tài trợ dài hạn) thì 

tức là doanh nghiệp sử dụng một phần nghuồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn. như 

vậy là rủi ro cao. Nếu ngược lại. tình hình tài chính là vững chắc. 

 Tỷ suất tự tài trợ: Tỷ số này càng lớn thì mức độ rủi ro về tài chính càng nhỏ. Nếu tỷ số này 

nhỏ hơn 0.5. tình hình tài chính là không vững chắc. Nếu tỷ số này lớn hơn hoặc bằng 0.5. tình hình 

tài chính là vững chắc. Giá trị đẹp nhất (giá trị vàng) của tỷ số này là 0.5. 

 Tỷ suất nợ: Trong cơ chế thị trường và trong các tỷ lệ của kết cấu vốn (tài sản) luôn cần chú 

ý tỷ lệ vốn trong thanh toán. tức tỷ lệ phản ánh vốn (tài sản) mà các doanh nghiệp khác hoặc chủ thể 

khác còn nợ doanh nghiệp. Khi tỷ lệ này quá cao. thậm chí vượt 10% tổng số tài sản thì cần phải chú 

ý đến khả năng thanh toán của các con nợ bởi vì doanh nghiệp không hoàn toàn làm chủ việc thu hồi 

nợ và luôn cần hạn chế khả năng nợ khồg đòi được phải tính vào lỗ. Mặt khác. nếu tỷ trọng loại “các 

khoản phải thu” này cao thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng mua sắm vật tư hàng hoá của doanh nghiệp 

hoặc sẽ đẩy khả năng vay nợ bên ngoài của doanh nghiệp để thực hiện sản suất kinh doanh. 

.5.3. Các tỷ số về khả năng hoạt động (luân chuyển) 

 +   Luân chuyển hàng tồn kho 

 +   Luân chuyển khoản phải thu 

 +   Luân chuyển vốn lưu động 

 +   Sức hoạt động của vốn cố định 

 +   Luân chuyển vốn chủ sở hữu 

 +   Luân chuyển toàn bộ vốn 

 Các tỷ số vòng quay càng lớn. khả năng luân chuyển tài sản hay khả năng hoạt động của 

doanh nghiệp ngày càng cao 

 Thời gian thu tiền bán hàng càng ngắn càng tốt. vì doanh nghiệp càng bị ít chiếm dụng vốn 

 Thời gian thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp càng dài càng tốt. vì doanh nghiệp 

chiếm dụng được càng nhiều vốn của người khác. 

.5.4. Các tỷ số về khả năng sinh lời 

 +   Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

 +   Tỷ suất sinh lời vốn lưu động 

 +   Tỷ suất sinh lời vốn cố định 

 +   Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

 +   Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 

 Các tỷ số về khả năng sinh lời càng lớn càng tốt 
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 Tỷ số khả năng sinh lời của tổng tài sản (còn gọi là sức sinh lời của vốn kinh doanh hay 

doanh lợi vốn kinh doanh : ROA) là quan trong nhất đối với doanh nghiệp 

 Tỷ số khả năng sinh lời của vốn chủ (hay sức sinh lời củ75a vốn chủ : ROE) là quan trọng 

nhất đối với các cổ đông. 

 Các nhà quản trị đặc biệt lưu ý so sánh ROA với ROE. Nếu ROE > ROA thì chứng tỏ đòn 

bảy tài chính của doanh nghiệp đã có tác dụng tích cực (đòn bảy tài chính dương). biết sử dụng vốn 

làm lợi cho chủ doanh nghiệp. Ngược lại. đòn bảy tài chính âm thì cần xem xét lại các khâu quản trị 

tài chính. 

.6. Các phƣơng hƣớng cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp 

.6.1. Cải thiện khả năng thanh toán 

+  Khả năng thanh toán trong ngắn hạn 

o Vốn luân chuyển 

o Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (K) 

o Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Kn) 

o Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 

+ Khoản phải thu 

o Phân tích tình hình biến động các khoản phải thu 

o Phân tích các tỷ số liên quan đến khoản phải thu 

+ Khoản phải trả 

o Phân tích tình hình biến động các khoản phải trả 

o Phân tích khoản phải trả trên tổng tài sản ngắn hạn 

.6.2. Cải thiện khả năng luân chuyển vốn (hoạt động) 

+ Hệ số quay vòng hàng tồn kho 

+ Hệ số quay vòng vốn lưu động 

+ Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 

.6.3. Cải thiện khả năng sinh lời 

+ Hệ số sinh lợi doanh thu 

o Cải thiện năng lực hoạt động (tăng số dư hoạt động) 

o Cải thiện hiệu quả hoạt động (tăng vòng quay của vốn) 

o Kết hợp năng lực với hiệu quả 
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PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG   

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH 

HƢƠNG LIỆU THỰC PHẨM VIỆT NAM 
 

2.1. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật của công ty TNHH Hƣơng Liệu Thực Phẩm Việt Nam 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

      Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam là một doanh nghiệp tư nhân được thành 

lập  ngày 24 tháng 7 năm 2003 và chính thức đi vào hạt động từ tháng 11 năm 2003 

- Tên giao dịch: Công ty TNHH Hương liệu Thực phẩm Việt Nam 

VINA AROMA FOOD CO..LTD 

- Địa chỉ: Quốc lộ 10. Đông Sơn. Thuỷ Nguyên. Hải Phòng 

- Điện thoại: 031 3574 438   Fax: 031 3574 266 

- Giám đốc Công ty: Ông Vũ Văn Tuyên 

- Tổng số nhân viên: 80 

- Văn phòng Hà Nội: 1AD1 Hoàng Đạo Thành. Kim Giang. Thanh Xuân. Hà Nội 

Điện thoại: 04 855 0478   Fax: 04 855 0478 

- Văn phòng TP.HCM : 20 Giải Phóng. P.4. Q.Tân Bình. TP.HCM 

Điện thoại: 08 84 29 157   Fax: 08 84 29 157 

- Văn phòng đại diện tại Cộng Hoà Séc : U KABELOVNY 201 10200 CECH-REBUBLIC 

TEL/FAX: + 00420272704740 

- Quá trình hình thành và phát triển 

      Là nhà máy chế biến Hương liệu thực phẩm đầu tiên tại Việt Nam. Trước tháng 11/2004 là 

Công ty thương mại được hợp tác giữa hai quốc gia Việt- Trung. Trong thời gian này Công ty 

chỉ mua hàng hoá của Trung Quốc và tiêu thụ hàng hoá trong nước. Đồng thời gửi các cán bộ kỹ 

sư công nghệ Thực phẩm sang  Trung Quốc để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất cũng 

như tư vấn khách hàng. 

     Sau tháng 11/2004 cho đến nay Công ty đã tách ra hoạt động độc lập và chính thức sản xuất 

Hương liệu. bột gia vị phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Nhà máy nằm trong KCN Đông 

Sơn - Hải Phòng với diện tích mặt bằng gần 25 nghìn mét vuông. có đường giao thông thuận lợi 

nằm trên Quốc lộ 10 nối liền hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. 

     Tuy là lĩnh vực mới trong nghành chế biến thực phẩm nhưng từ khi chính thức đi vào hoạt 

động cho đến nay Công ty không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của mình trên thị trường. Từng 

bước nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn khách hàng. từng bước 

thay thế sản phẩm nhập khẩu. Với từng bước chuyển biến tốt đẹp đó Công ty đã đạt được nhiều 

thành tựu đáng kể: trong 3 năm liên tiếp (2006. 2007. 2008) đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất 

lượng cao do tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam trao tặng đồng thời trong 3 năm đó Công 

ty cũng được tỉnh uỷ Thành phố Hải Phòng trao tặng danh hiệu “Đơn vị sản xuất xuất sắc”. điều 
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đó càng khẳng định thế đứng vững chắc của doanh nghiệp trong ngành công nghệ chế biến thực 

phẩm Việt Nam. 

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

2.1.2.1. Chức năng - Nhiệm vụ 

     Góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội của Tỉnh. Đầu tư sản xuất. chế biến và kinh doanh 

Hương liệu. Bột gia vị phục vụ trong ngành chế biến thực phẩm. 

2.1.2.2.  Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

-   Hình thức sở hữu vốn: Vốn tư nhân 

-   Hình thức hoạt động: Công ty TNHH 

-   Lĩnh vực kinh doanh: 

     + Sản xuất Hương liệu và Bột gia vị phục vụ trong ngành chế biến thực phẩm. 

     + Sản phẩm chủ yếu của Công ty là: Hương vị bột heo. hương vị bột gà. hương vị bột bò. 

hương vị bột tôm. hương hải sản. hương vani. hương dừa. hương đậu xanh. hương hoa quả.... 

phục vụ cho sản xuất mì ăn liền. thực phẩm đông lạnh. thực phẩm để lâu. hạt nêm. bánh kẹo chất 

lượng cao.... đặc điểm của sản phẩm: Có thời hạn sử dụng ngắn. khả năng luân chuyển vốn 

nhanh. 

      Với một dây chuyền sản xuất vi sóng hiên đại gồm các máy chế biến nhập khẩu. với đội ngũ 

chuyên gia chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong ngành “điều chế” với công nghệ Milade ứng 

dụng vi sinh vật thực phẩm và nguồn nguyên liệu tự nhiên cùng với hệ thống quản lý chất lượng 

nghiêm ngặt có sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia. sản phẩm của Công ty đã đạt tiêu chuẩn 

Quốc tế cùng loại đang tiêu thụ trên toàn quốc . xuất khẩu sang Đông Âu. Đông Nam Á và nhiều 

quốc gia khác. 

     Công ty TNHH Hương liệu Thực phẩm Việt Nam có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm về kỹ 

thuật phát triển đồ gia vị. không ngừng cung cấp cho thị trường những sản phẩm có mùi vị đặc 

biệt. chất lượng cao. luôn luôn giao lưu mật thiết với khách hàng. không ngừng nâng cao sức 

cạnh tranh của công ty trên thị trường. 

     Công ty TNHH Hương liệu Thực phẩm Việt Nam kiên trì ý tưởng: “Phục vụ nhà sản xuất và 

người tiêu dùng. đoàn kết hỗ trợ. khai thác thị trường. không ngừng đổi mới”. 
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2.1.3. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 

2.1.3.1. Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tổ chức theo kiểu trực 

tuyến - chức năng. Đứng đầu là tổng giám đốc. giám đốc điều hành. các phòng ban chức năng. 

Cách tổ chức này tương đối hợp lý giúp nhà quản lý ra các quyết định về vốn và chi tiêu nhanh 

chóng. không bị chồng chéo giữa các bộ phận với nhau. 

 Chức năng. nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý 

Tổng Giám đốc Công ty 

- Có quyền quyết định cao nhất về mọi hoạt động của công ty 

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động SXKD với mục tiêu phát triển không ngừng và có 

lãi. 

- Quyết định các mục tiêu kế hoạch ngắn. trung. dài hạn của công ty. 

- Quyết định chiến lược phát triển kinh doanh. quy mô. phạm vi thị trường và kế hoạch đầu 

tư của công ty 

- Chỉ đạo. điều hành hoạt động tài chính của công ty 

Tổng giám đốc 

Giám đốc 

điều hành 

Phòng Quản 

lý chất lượng 

Phòng kỹ 

thuật 
Phòng kế 

hoạch 

Phòng kinh 

doanh 

Phòng TC 

Kế toán 

Phòng 

nhân sự 

 

Tổ nấu 
 

Tổ sấy 
 

Tổ đóng gói 

Phòng 

sản xuất 

 

Tổ cơ điện 
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- Huy động mọi nguồn lực cho việc phát triển của công ty. thực hiện các cam kết với khách 

hàng 

- Chủ trì các cuộc họp về quyết định các vấn đề về: 

+ Kế hoạch kinh doanh. tiếp thị 

+ Nội dung các hợp đồng với từng loại khách hàng 

+ Vấn đề cải tiến hàng hoá theo yêu cầu khách hàng 

+ Các chính sách với khách hàng tiềm năng 

+ Hội nghị cải tiến chất lượng sản phẩm. các khiếu nại của khách hàng 

+ Nguồn cung cấp đầu vào của công ty 

+ Đánh giá về những ưu điểm. sai sót của sản phẩm do phản ánh của khách hàng 

+ Phân tích hiệu quả kinh tế chung toàn công ty và những phân tích cá biệt để có các quyết 

định về các giải pháp cần thiết 

- Trực tiếp chỉ đạo phòng phòng tài chính kế toán và phòng kinh doanh 

Giám đốc điều hành 

- Được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến kế hoạch. kỹ thuật. chất lượng. sản 

xuất và báo cáo tổng giám đốc về các quyết định của mình 

- Ký các phiếu kiểm tra có liên quan đến kỹ thuật chất lượng và sản xuất tại phân xưởng 

- Ký các đơn đặt hàng mua vật tư. nguyên liệu... 

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức sản xuất. đảm bảo chất lượng 

sản phẩm theo khách hàng 

- Kiểm tra việc phối hợp giữa kế hoạch kinh doanh với các phân xưởng sản xuất về tính đồng 

bộ và tiến độ kế hoạch 

- Chỉ đạo và phê duyệt tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật trong các công đoạn sản xuất. 

các vị trí sản xuất 

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan. phân tích các nguyên nhân kỹ thuật có tác động tốt. xấu tới 

chất lượng sản phẩm hoặc tiến độ khách hàng 

- Chỉ đạo các đề tài về nghiên cứu hợp lý hoá. tối ưu hoá sản xuất. đề xuất bổ sung nguồn lực 

mới cho sản xuất. các đề tài về nâng cao chất lượng sản phẩm. sử dụng hợp lý. tiết kiệm 

nguyên vật liệu. động lực. 

- Chỉ đạo công tác an toàn lao động . vệ sinh công nghiệp. phòng cháy chữa cháy tại công ty. 

- Trực tiếp phụ trách phòng kế hoạch. kỹ thuật. quản lý chất lượng và các phân xưởng sản 

xuất. tổ cơ điện. 

Phòng nhân sự 

- Thay mặt ban giám đốc truyền đạt các mệnh lệnh có liên quan đến trách nhiệm của phòng tới 

các đơn vị trong công ty khi được uỷ quyền. 
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- Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về công tác tổ chức và hành chính quản trị 

- Xây dựng đề án tổ chức và quản lý công tác bảo vệ. đảm bảo an ninh trật tự. và phối hợp 

với khu vực để mở rộng vành đai an toàn. phòng chống cháy nổ 

- Có kế  hoạch tổ chức tuyển dụng. đào tạo. huấn luyện CBCNV có liên quan đến chất lượng. 

đảm bảo đủ kỹ năng và năng lực làm tròn nhiệm vụ được giao 

- Phối hợp với phòng kỹ thuật xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc cho công nhân kỹ thuật. định 

mức lao động cho từng ngành nghề trong các công đoạn sản xuất 

- Tổ chức việc kiểm soát. lưu trữ bảo mật hồ sơ tài liệu của công ty 

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng bản mô tả công việc của từng chức danh có liên quan đến 

việc đảm bảo tính ổn định của chất lượng sản phẩm 

- Tham gia đánh giá nội bộ và cùng soát xét hệ thống quản lý của công ty. 

- Chuẩn bị tài liệu về việc đánh giá năng lực của cán bộ công nhân viên hàng năm. 

Phòng Kinh doanh  

- Tham mưu cho ban giám đốc về tổ chức và thực hiện công tác thị trường. mô hình bán sản 

phẩm hàng hoá. đề xuất các biện pháp nhằm duy trì. mở rộng và phát triển thị trường cũng 

như cơ chế bán hàng hợp lý đáp ứng nhu cầu khách hàng. 

- Xây dựng. tổ chức thực hiện việc phát triển và khai thác thị trường trong nước. 

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền quảng cáo tiếp cận thị trường. tư vấn kỹ thuật cho 

khách hàng nhằm giới thiệu với khách hàng khả năng sản xuất kinh doanh hàng hoá và 

năng lực chuyển giao khoa học kỹ thuật của Công ty. 

- Tổ chức thực hiện ký hợp đồng bán hàng (theo sự uỷ quyền của ban Giám Đốc) và thanh lý 

hợp đồng hàng năm theo quy định. 

- Cùng kế toán trưởng đề xuất giá bán các loại sản phẩm nguyên liệu hàng hoá và các chế độ 

khác với khách hàng. 

- Lập kế hoạch tổng hợp về sản xuất kinh doanh. kế hoạch đầu tư. 

- Tổ chức mua bán các nguồn hàng theo đăng ký kinh doanh 

- Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu. cung ứng sản phẩm hàng hoá cho khách hàng. 

- Hỗ trợ các đơn vị trong công ty về các vấn đề liên quan đến việc huy động các nguồn lực 

phục vụ cho sản xuất kinh doanh tiêu thụ 

- Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch về phát triển liên quan tới việc tiêu thụ 

- Trực tiếp giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng. mẫu mã. cách 

thức tiếp thị. đề xuất giải pháp 

- Tổ chức theo dõi. cập nhật. lưu trữ. phân tích các số liệu để đưa ra các giải pháp kịp thời 

- Tham gia đánh giá chất lượng nội bộ. kiến nghị các giải pháp để đảm bảo chất lượng sản 

phẩm theo sát  các yêu cầu của khách hàng 
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- Được quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp các thông tin có liên quan đến ý kiến khách hàng. 

mẫu mã chất lượng sản phẩm. 

Phòng Kế toán  

- Xây dựng kế hoạch sử dụng có liệu quả các nguồn vốn hiện có của công ty và kế hoạch 

khai thác các nguồn vốn khác cho sự phát triển 

- Tổ chức hệ thống sổ sách. biểu mẫu. cách ghi chép thống nhất trong toàn công ty để giúp 

giám đốc quản lý được đầy đủ. chính xác kịp thời các nguồn đầu vào. đầu ra diễn ra hàng 

ngày 

- Thực hiện việc mở sổ sách kế toán để hạch toán thông qua  phần mềm trên máy về các hoạt 

động tài chính kinh doanh của công ty theo đúng pháp lệnh thống kê kế toán 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện chế độ kiểm kê định kỳ về nguyên vật liệu. thành phẩm. 

bán thành phẩm. hàng tồn kho. hàng bán chưa thu tiền. hàng trên đường vận chuyển. công 

nợ. ... 

- Tham dự các hội nghị về vốn. đầu tư. thị trường. tài chính. khách hàng ... do tổng giám đốc 

chủ trì 

- Tham gia xây dựng các chính sách thị trường với khách hàng 

- Xây dựng kế hoạch thu thập thông tin để giúp giám đốc tổ chức các hội nghị về phân tích 

hiệu quả kinh tế của công ty 

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ theo quy định pháp luật 

- Được quyền yêu cầu các đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin có liên quan đến nhiệm 

vụ để phục vụ cho việc điều hành hàng ngày của giám đốc và tổ chức các hội nghị phân tích 

về hiệu quả kinh tế cho từng thời kỳ 

- Được tham gia các hội nghị có liên quan đến trách nhiệm của phòng 

Phòng Kế hoạch 

- Tham mưu cho giám đốc điều hành về việc sử dụng tổ hợp các nguồn lực đầu vào để tạo ra 

đầu ra  hiệu quả nhất. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng hoá phù hợp với kế hoạch kinh doanh dựa trên việc sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty 

- Xây dựng định mức lao động cho từng loại sản phẩm. 

- Khai thác tìm hiểu thị trường về tất cả các mặt hàng mà Công ty có nhu cầu thu mua phụ vụ 

sản xuất. 

- Xây dựng kế hoạch đánh giá nhà cung cấp hàng quý. năm. 

- Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư thoả mãn yêu cầu của các bộ phận trong Công ty 

- Vận chuyển. bảo quản. kiểm tra. kiểm soát đảm bảo hàng hoá đầy đủ. an toàn kỹ thuật mà 

khách hàng yêu cầu. 
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- Nhập kho lượng sản phẩm hàng hoá theo thứ tự từng loại sản phẩm và xuất hàng theo đúng 

hoá đơn. 

- Hàng tháng. quý. năm thực hiện chế độ kiểm kê. báo cáo số lượng vật tư hàng hoá. 

- Phối kết hợp các phòng ban. đơn vị chỉ đạo thực hiện hệ thống chất lượng ISO9001-2000 

và HACCP 

- Tham gia đánh giá chất lượng nội bộ. kiến nghị các giải pháp để đảm bảo chất sản phẩm 

theo sát  các yêu cầu của khách hàng. 

- Được quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp các thông tin có liên quan đến kế hoạch đặt hàng. 

xu hướng của khách hàng trong thời gian sắp tới. 

- Được quyền yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp thông tin liên quan đến định mức lao 

động. định mức sử dụng các yếu tố đầu vào. 

- Được quyền yêu cầu các đơn vị có liên quan cung cấp đầy đủ vật tư. nguyên vật liệu để phục 

vụ cho việc theo kịp tiến độ kế hoạch sản xuất. 

- Yêu cầu các bộ phận trong công ty cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến kế hoạch thu 

mua. 

- Được quyền ký đơn đặt hàng mua vật tư. nguyên liệu... trong phạm vi trách nhiệm được giao 

theo sự uỷ quyền của Giám Đốc điều hành 

Phòng sản xuất  

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công ty về kỹ thuật sản xuất. Chỉ đạo và quản lý trực tiếp 

mọi hoạt động của phân xưởng 

- Lập bảng phân công công việc cho từng bộ phận. từng người để thực hiện được nhiệm vụ 

sản xuất  

- Kiểm tra. thực hiện đúng các quy trình sản xuất. các hướng dẫn công việc. các tiêu chuẩn 

trong quá trình sản xuất 

- Thực hiện đúng và tiết kiệm các định mức tiêu hao nguyên vật liệu. 

- Thường xuyên bảo trì thiết bị theo quy định. bảo đảm máy móc thiết bị vận hành liên tục an 

toàn 

- Tổ chức ghi chép thống kê theo quy định. chính xác. chú ý ghi chép đầy đủ các hiện tượng 

không bình thường về sự vận hành của máy. chất lượng sản phẩm 

- Tham gia với bộ phận kỹ thuật xây dựng cấp bậc công nhân kỹ thuật cho từng vị trí làm 

việc 

- Tham gia thực hiện việc đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật 

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. giải quyết các khuyết tật của sản phẩm ngay trong 

quá trình sản xuất. tham gia giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản 

phẩm. 
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- Được quyền yêu cầu các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sản xuất có liên quan phối hợp 

công việc và cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến KHSX và chất lượng sản phẩm. 

- Được quyền phân công. điều động lao động trong nội bộ phân xưởng theo yêu cầu hoàn 

thành kế hoạch sản xuất và kế hoạch chất lượng sản phẩm 

- Lập danh sách đội đề nghị khen thưởng. kỷ luật với số lao động trong phân xưởng mình 

phụ trách 

   Phòng kỹ thuật 

- Xây dựng. ban hành và kiểm soát các quy trình công nghệ. các hướng dẫn công việc. công 

thức pha chế. định mức sử dụng nguyên vật liệu. bán thành phẩm và thành phẩm 

- Quản lý các loại thiết bị trong sản xuất. lập kế hoạch bảo trì sửa chữa toàn bộ. lập hồ sơ 

theo dõi thiết bị và tình trạng của thiết bị để đảm bảo sản xuất liên tục. ổn định 

- Xây dựng tổ chức ban hành và kiểm soát việc thực hiện các hướng dẫn về vận hành của 

từng thiết bị. thường xuyên kiểm tra. chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong vận hành của 

từng công nhân và từng công đoạn 

- Xây dựng và tổ chức ban hành tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của công nhân kỹ thuật 

- Xây dựng và tổ chức ban hành quy định về an toàn lao động. vệ sinh công nghiệp 

- Trực tiếp quản lý các thiết bị giám sát. kiểm tra. đo lường  

- Trực tiếp giải quyết các biến động do công nghệ và thiết bị của công ty trong từng quá trình 

sản xuất 

- Tham gia giải quyết các khiếu nại của khách hàng đề xuất các biện pháp khắc phục phòng 

ngừa. không ngừng đề xuất các giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Tổ chức theo dõi. cập nhật. lưu trữ tài liệu. hồ sơ có liên quan theo qui định. 

- Tổ chức và tham gia đánh giá nội bộ về HTQLCL ISO9001 - 2000 

- Được quyền kiểm tra mọi hoạt động của thiết bị trong công ty và yêu cầu các đơn vị. người 

vận hành thiết bị tuân thủ quy trình vận hành 

- Được quyền tạm ngừng công việc vận hành bất cứ thiết bị nào khi phát hiện có sai sót hoặc 

không an toàn cho người sử dụng. sau đó phải có biện pháp nhanh nhất báo cáo phó giám đốc 

kỹ thuật và tìm biện pháp khắc phục 

Phòng quản lý chất lƣợng 

- Lập kế hoạch về chất lượng sản phẩm và thường xuyên tổ chức kiểm soát. đánh giá các yếu 

tố ảnh hưởng tới chất lượng. công nghệ. đề xuất cách cải tiến. nâng cao phẩm cấp 

- Xây dựng quy định và tổ chức ban hành kiểm soát chất lượng sản phẩm. nguyên vật liệu.... 

- Thực hiện việc kiểm tra nguyên vật liệu mua vào 

- Theo dõi quá trình phát sinh của các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. đề xuất các biện pháp 

xử lý. tổng kết các kết quả xử lý để hoàn chỉnh bổ sung các quy định. tiếp tục theo dõi để 

không ngừng hoàn thiện chất lượng. định kỳ báo cáo lãnh đạo 
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- Quản lý toàn bộ các dụng cụ và thiết bị giám sát. kiểm tra và đo lường chất lượng sản 

phẩm. đảm bảo các dụng cụ và thiết bị đó luôn hoạt động tốt và chính xác 

- Xây dựng các phương pháp kiểm tra. đo lường nhằm đảm bảo không nhầm lẫn trong quá 

trình sử dụng và kết luận 

- Tổ chức ghi chép các số liệu có liên quan để có cơ sở phân tích về các khuyết tật của sản 

phẩm. đề xuất các biện pháp cải tiến 

- Tổ chức cập nhật lưu trữ tài liệu hồ sơ theo quy định 

- Tham gia đánh giá chất lượng nội bộ và đề xuất các biện pháp hoàn thiện hệ thống quản lý 

của công ty 

- Được quyền yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cung cấp các số liệu về tình hình sản xuất và chất 

lượng để phục vụ công việc 

- Được quyền yêu cầu các quản đốc phân xưởng loại khỏi dây chuyền sản xuất các loại nguyên 

liệu. bán thành phẩm và thành phẩm không đạt chất lượng 

- Được quyền từ chối không cho nhập kho các loại nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn 

2.1.3.2. Bộ máy tài chính - kế toán của doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng 

- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán tài chính trong toàn công ty 

- Tổ chức điều hành bộ máy kế toán tại công ty. các văn phòng đại diện. 

- Thu thập. xử lý thông tin. số liệu kế toán. theo dõi đối tương và nội dung công việc theo 

chuẩn mực kế toán hiện hành. phân tích thông tin. số liệu kế toán. tham mưu. đề xuất với 

lãnh đạo các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản lý và ra quyết định kinh tế. tài chính của 

đơn vị. 

- Tổ chức. chứng kiến việc bàn giao công việc của cán bộ. nhân viên kế toán. thủ quỹ. thủ kho 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Kế toán VP công ty Kế toán tại VP đại diện 

Kế toán tổng hợp 

Thủ quỹ 

Kế toán tổng hợp 

Kế toán vật tư 

Thủ quỹ 
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mỗi khi có sự thuyên chuyển. thay đổi cán bộ kế toán. thủ quỹ. thủ kho. 

- Tổ chức. kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. kế hoạch tài chính của công 

ty và tình hình chấp hành các định suất. định mức kinh tế. kỹ thuật. các dự toán chi phí. 

- Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kiểm kê định kỳ về nguyên vật liệu. thành 

phẩm. bán thành phẩm. hàng tồn kho. hàng bán chưa thu tiền. hàng trên đường vận chuyển. 

công nợ. ... 

- Tham dự các hội nghị về vốn. đầu tư. thị trường. tài chính. khách hàng ... do tổng giám đốc 

chủ trì 

- Tham gia xây dựng các chính sách thị trường với khách hàng 

- Xây dựng kế hoạch thu thập thông tin để giúp giám đốc tổ chức các hội nghị về phân tích 

hiệu quả kinh tế của công ty 

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ theo quy định pháp luật 

- Được quyền yêu cầu các đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin có liên quan đến nhiệm 

vụ để phục vụ cho việc điều hành hàng ngày của giám đốc và tổ chức các hội nghị phân tích 

về hiệu quả kinh tế cho từng thời kỳ. 

Nhân viên kế toán. 

- Chấp hành nhiệm vụ được phân công. mở sổ sách kế toán theo quy định của nhà nước dưới 

sự hướng dẫn của người phụ trách kế toán. 

- Chịu trách nhiệm trước trưởng phòng kế toán về phân việc được phân công. 

- Lưu trữ. bảo quản chứng từ theo quy định của pháp luật. 
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2.1.4. Khái quát tình hinh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 

Đồ thị 1: Đồ thị lợi nhuận của doanh nghiệp qua 3 năm gần nhất 
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Triệu đồng

Heo 360 2.066 3.150

Gà 420 8.126 9.045

Bò 150 826 867

Hải sản 118 2.066 2.781

Cao (300) 551 594

Hương ngọt (350) 138 150

Tổng lợi nhuận 398 13.773 16.588

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
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     Nhìn vào đồ thị trên ta thấy. năm 2006 lợi nhuận từ tất cả các dòng sản phẩm đều lỗ. Nguyên 

nhân của vấn đề này là do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư. xây dựng cơ sở hạ tầng. từng 

bước hoàn thiện dây chuyền công nghệ. Nên các khoản chi phí khấu hao. sửa chữa và đầu tư 

trang thiết bị rất cao. bên cạnh đó doanh nghiệp mới đi vào hoạt động nên bước đầu còn nhiều 

khó khăn. Tuy nhiên những năm tiếp theo (2007. 2008) lợi nhuận của doanh nghiệp có những 

biến đổi rõ rệt. 

Nhìn chung hoạt động của công ty tương đối khả quan. các dây chuyền sản xuất đã dần đi vào 

hoạt động ổn định và trong các năm tới sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty. góp phần tạo 

công ăn việc làm. nâng cao thu nhập cho cán bộ - công nhân viên. Bên cạnh đó công tác quản lý 

và phân công bố trí nhân sự của công ty ngày càng hợp lý giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất 

kinh doanh. Đồng thời cùng với tinh thần quyết tâm trong lao động sản xuất của ban lãnh đạo và 

tập thể cán bộ. công nhân viên đã góp phần đưa công ty vượt qua những khó khăn nhất định và 

không ngừng phát triển trong những năm qua. 

2.1.5. Các thông tin tài chính về công ty TNHH Hƣơng Liệu Thực Phẩm Việt Nam 

2.1.5.1. Chế độ kế toán đƣợc áp dụng tại công ty  

Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam được thực 

hiện theo những qui định sau:  

 Niên độ kế toán: Bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/01 hàng năm.  

 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc. phương pháp chuyển đổi các 

đồng tiền khác: Bằng đồng Việt Nam  

 Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung  

 Phương pháp kế toán tài sản cố định:  

 Nguyên tắc đánh giá tài sản: Nguyên giá – Giá trị hao mòn  

 Phương pháp khấu hao áp dụng và các trường hợp khấu hao đặc biệt: Theo qui định 

206/2003/QĐ_BTC ngày 12/12/2003 của bộ trưởng bộ tài chính  

 Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Bình quân gia quyền  

 Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Nhập trước. xuất trước  

 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Đầu kỳ + Nhập - Xuất  

 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên  

2.1.5.2. Các thông tin tài chính của công ty TNHH Hƣơng Liệu Thực Phẩm Việt Nam 

Giới thiệu báo cáo tài chính của ông ty trong 3 năm gần nhất: Từ 2006 - 2008 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

                                                                                                                                ĐVT: Triệu đồng 

TÀI SẢN 
MÃ 

SỐ 

Đ.Năm 

2006 

C.Năm 

2006 

C.Năm 

2007 

C.Năm 

2008 

A.  TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 =  10 + 120 + 130 

+ 140) 
100 2.545 4.867 6.864 8.746 

I.  Tiền và các khoản tương đương tiền 110 330 2.257 1.747 2.125 

II.  Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - - 2.000 

III.  Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1.040 1.350 2.220 1.982 

IV.  Hàng tồn kho 140 1.120 980 2.519 2.350 

V.  Tài sản ngắn hạn khác 150 55 280 378 289 

B.  TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 

250 + 260) 
200 29.125 28.615 22.191 28.522 

I.  Các khoản phải thu dài hạn 210 - - - - 

II.  Tài sản cố định 220 25.120 23.970 18.321 17.118 

III.  Bất động sản đầu tư 240 - - - - 

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 3.895 4.520 3.646 10.950 

V. Tài sản dài hạn khác 260 110 125 224 454 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 31.670 33.482 29.055 37.268 

NGUỒN VỐN      

A. NỢ PHẢI TRẢ  ( 300 = 310 + 330) 300 520 3.030 7.725 10.547 

I. Nợ ngắn hạn 310 410 2.750 7.325 9.597 

II. Nợ dài hạn 330 110 280 400 950 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430) 400  30.452 21.330 26.721 

I.  Vốn đầu tư của chủ sở hữu 410 31.150 30.452 21.330 26.721 

1.  Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 29.140 28.632 18.400 10.416 

2.  Thặng dư  vốn cổ phần 412 - - - - 

3.  Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - - - 

4.  Cổ phiếu quỹ (*) 414 - - - - 

5.  Chệnh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - - - 

6.  Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - - - 

7.  Quỹ đầu tư phát triển 417 - - - - 

8.  Quỹ dự  phòng tài chính 418 - - - - 

9.  Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - - - 

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (3.220) (1.700) 398 13.773 

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 5.230 3.520  2.532 2.532 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - - - - 

1.  Quỹ khen thưởng phúc lợi 431 - - - - 

2.  Nguồn kinh phí 432 - - - - 

3.  Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - - - - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 31.670 33.482 29.055 37.268 

Nguồn tin: Phòng Kế toán Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam 
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BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

                                                                                                                               ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU MÃ SỐ 
Đ.Năm 

2006 

C.Năm 

2006 

C.Năm 

2007 

C.Năm 

2008 

1.  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 2.010 2.980 4.469 32.749 

2.  Các khoản giảm trừ 02 117 20 548 852 

+  Chiết khấu thƣơng mại 0201 - - - - 

+  Giảm giá hàng bán 0202 75 - - - 

+  Hàng bán trả lại 0203 42 20 548 852 

+  Thuế tiêu thụ đặc biệt. XNK. GTGT theo PP 

trực tiếp 
0204 - - - - 

3.  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp  

dịch vụ  (10 = 01-02) 
10 1.893 2.960 3.921 31.897 

4.  Giá vốn hàng bán 11 3.850 3.221 2.005 15.972 

5.  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp  dịch 

vụ (20 = 10 - 11) 
20 (1840) (261) 1.916 15.925 

6.  Doanh thu hoạt động tài chính 21 42 120 473 780 

7.  Chi phí tài chính 22 55 150 215 350 

   -  Trong đó: Chi phí lãi vay 23 25 120 175 210 

8.  Chi phí bán hàng 24 655 625 675 1.175 

9.  Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 705 755 1.085 1.375 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 
30 (3.213) (1.671) 414 13.805 

11. Thu nhập khác 31 0.8 1 2 8 

12. Chi phí khác 32 7.8 30 18 40 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (7) (29) (16) (32) 

14. Tổng lợi nhuận trƣớc thuế (50 = 30 + 40) 50 (3.220) (1.700) 398 13.773 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 - - - - 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - - - 

17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52) 60 (3.220) (1.700) 398 13.773 

 

Nguồn tin: Phòng Kế toán Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam 
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2.2 Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp 

Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ cung cấp một cách tổng quát tình 

hình tài chính trong kỳ kinh doanh là khả quan hay không khả quan. Kết quả phân tích này sẽ 

cho phép nhà quản lý. chủ doanh nghiệp thấy rõ được thực chất của quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Để phân tích khái quát tình hình tài chính của toàn doanh nghiệp ta cần thực hiện 

các nội dung sau:  

2.2.1 Phân tích khái quát sự biến động của tài sản và nguồn vốn 

Bảng phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn năm 2008              ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Đầu 

năm 

Cuối 

năm 

% theo quy mô chung Chênh lệch 

Đầu năm Cuối năm Tuyệt đối Tƣơng đối 

TÀI SẢN       

A. Tài sản ngắn hạn 6.864 8.746 23.6% 23.5% 1.882 27.4% 

I.  Tiền và các khoản tương đương tiền 1.747 2.125 6.0% 5.7% 378 21.6% 

II.  Đầu tư tài chính ngắn hạn - 2.000 0.0% 5.4% 2.000 ∞ 

III.  Các khoản phải thu ngắn hạn 2.220 1.982 7.6% 5.3% (238) -10.7% 

IV.  Hàng tồn kho 2.519 2.350 8.7% 6.3% (169) -6.7% 

V.  Tài sản ngắn hạn khác 378 289 1.3% 0.8% (89) -23.5% 

B. Tài sản dài hạn 22.191 28.522 76.4% 76.5% 6.331 28.5% 

I.  Các khoản phải thu dài hạn - - 0.0% 0.0% - ∞ 

II.  Tài sản cố định 18.321 17.118 63.1% 45.9% (1.203) -6.6% 

III.  Bất động sản đầu tư - - 0.0% 0.0% - ∞ 

IV.  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3.646 10.950 12.5% 29.4% 7.304 200.3% 

V.  Tài sản dài hạn khác 224 454 0.8% 1.2% 230 102.7% 

TỔNG TÀI SẢN 29.055 37.268 100.0% 100.0% 8.213 28.3% 

NGUỒN VỐN       

A. Nợ phải trả 7.725 10.547 26.6% 28.3% 2.822 36.5% 

I.  Nợ ngắn hạn 7.325 9.597 25.2% 25.8% 2.272 31.0% 

II.  Nợ dài hạn 400 950 1.4% 2.5% 550 137.5% 

B. Vốn chủ sở hữu 21.330 26.721 73.4% 71.7% 5.391 25.3% 

I.  Vốn đầu tư của chủ sở hữu 21.330 26.721 73.4% 71.7% 5.391 25.3% 

1.  Vốn đầu tư của chủ sở hữu 18.400 10.416 63.3% 27.9% (7.984) -43.4% 

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 398 13.773 1.4% 37.0% 13.375 3360.6% 

3. Nguồn vốn đầu tư XDCB 2.532 2.532 8.7% 6.8% - - 

II.  Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - - - ∞ 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 29.055 37.268 100.0% 100.0% 8.213 28.3% 
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2.2.1.1 Phân tích tình hình biến động tài sản 

Qua bảng phân tích trên ta nhận thấy tổng tài sản của doanh nghiệp cuối năm tăng so với đầu 

năm là 8.213 triệu đồng. tức là tăng 28.3%. Trong đó:  

Tài sản ngắn hạn: Vào thời điểm đầu năm tài sản ngắn hạn có giá trị là 6.864 triệu đồng. 

đến thời điểm cuối năm tài sản ngắn hạn tăng lên là 8.746 triệu đồng. Như vậy. so với đầu năm 

thì tài sản ngắn hạn đã tăng 1.882 triệu đồng. tức là tăng 27.4%. Nguyên nhân của sự biến động 

này là do vốn bằng tiền của doanh nghiệp tăng 378 triệu đồng (tăng 21.6% so với đầu năm). các 

khoản đầu tư ngắn hạn tăng 2.000 triệu đồng. ngoài ra còn do giảm giá trị các khoản phải thu 238 

triệu đồng. tương ứng là giảm 10.7%; giá trị hàng tồn kho cũng giảm 169 triệu đồng (giảm 6.7% 

so với đầu năm) và giảm các tài sản lưu động khác mà chủ yếu là các khoản tạm ứng. Nếu kết 

hợp phân tích theo chiều dọc ta thấy tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản cuối năm đã 

giảm 0.1% (23.5% - 23.6%). chủ yếu là do tỷ trọng hàng tồn kho giảm 2.4% (6.3% - 8.7%). và tỷ 

trọng các khoản phải thu giảm 2.3% (5.3% - 7.6%) kế đến là sự giảm nhẹ tỷ trọng của các tài  

sản lưu động khác.  

Qua toàn bộ quá trình phân tích đã thể hiện trong khi qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh 

tăng lên nhưng công ty vẫn giảm được mức tồn đọng tài sản lưu động bằng cách đẩy nhanh quá 

trình thu hồi các khoản phải thu. giảm hàng tồn kho nhằm giảm bớt chi phí. Ngoài ra việc gia 

tăng các khoản mục có tính thanh khoản cao như tiền sẽ giúp cho khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp hiệu quả hơn; việc tăng đầu tư ngắn hạn chứng tỏ doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động 

đầu tư. các khoản này sẽ tạo nguồn lợi tức trong ngắn hạn cho doanh nghiệp. Như vậy đây là 

biểu hiện tích cực về chuyển biến tài sản lưu động trong kỳ góp phần hạn chế những ứ đọng vốn. 

giảm bớt lượng vốn bị các đơn vị khác chiếm dụng. tiết kiệm vốn để phục vụ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh.  

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: Tài sản dài hạn đầu năm tăng so với cuối năm là 6.331 

triệu đồng. tức là tăng 28.5%. xét về mặt tỷ trọng thì đã tăng 0.1% (76.5% - 76.4%). Trong đó  

các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 7.304 triệu đồng. tức là tăng 200.3%; ngoài ra các tài sản 

dài hạn cũng tăng 230 triệu đồng. Tại thời điểm cuối năm tài sản cố định giảm so với đầu năm là 

1.203 triệu đồng. tức là giảm 6.6%. nguyên nhân chính là do khấu hao tài sản . Như vậy trong 

năm 2007 cơ sở vật chất của doanh nghiệp không được tăng cường. qui mô về năng lực sản xuất 

không mở rộng (vì hiện tại năng suất dây chuyền chưa được tận dụng hết). đồng thời doanh 

nghiệp cũng đã gia tăng đầu tư tài chính dài hạn. chủ yếu là tăng liên doanh. sự gia tăng này sẽ 

tạo nguồn lợi tức trong dài hạn cho doanh nghiệp.  

2.2.1.2 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn 

Nguồn vốn của doanh nghiệp trong năm 2008 vào cuối năm cũng tăng so với đầu năm là 

8.213 triệu đồng. tức là tăng 28.3%. trong đó:  

Nguồn vốn chủ sở hữu:Từ bảng phân tích ta thấy tài sản của doanh nghiệp nhận được nguồn 

tài trợ chủ yếu từ vốn chủ sở hữu. cụ thể là vào thời điểm đầu năm cứ 100 đồng tài sản thì nhận 

được nguồn tài trợ từ vốn chủ sở hữu là 73.4 đồng. Vào thời điểm cuối năm cứ 100 đồng tài sản 

thì nhận nguồn tài trợ từ vốn chủ sở hữu là 71.7 đồng. Quan sát giá trị nguồn vốn chủ sở hữu ta 

nhận thấy nguồn vốn chủ sở hữu vào thời điểm cuối năm tăng là 5.391 triệu đồng. tức là tăng 

25.3% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 
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13.375 triệu đồng (tăng 3360.6% so với đầu năm). Tại thời điểm cuối năm nguồn vốn kinh doanh 

giảm 7.984 triệu đồng (43.4%) so với đầu năm. tuy nhiên tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối nhanh hơn tốc độ giảm của nguồn vốn kinh doanh nên phân tích theo chiều ngang thì 

vốn chủ sở hữu vào thời điểm cuối năm tăng so với đầu năm. Xét về tỷ trọng ta thấy tỷ trọng của 

vốn chủ sở hữu trên tổng vốn vào cuối năm đã giảm 1.7% so với đầu năm. sự suy giảm này chủ 

yếu là do tỷ trọng nguồn vốn kinh doanh giảm 35.4% và tỷ trọng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ 

bản giảm 1.9%.  

Như vậy qua quá trình phân tích trên chứng tỏ doanh nghiệp vẫn đang làm ăn có hiệu quả. 

Tuy nhiên tỷ trọng của vốn chủ sở hữu trên tổng vốn giảm thể hiện mức độ tự chủ của doanh 

nghiệp trong kinh doanh ngày càng giảm.  

Nợ phải trả: Từ bảng phân tích ta thấy  vào thời điểm đầu năm cứ 100 đồng tài sản thì nhận 

được nguồn tài trợ từ nợ phải trả là 26.6 đồng. Đến thời điểm cuối năm cứ 100 đồng tài sản thì 

nhận nguồn tài trợ từ nợ phải trả là 28.3 đồng. Như vậy về mặt kết cấu thì nợ phải trả cuối năm 

đã tăng 1.7% so với đầu năm. Nếu kết hợp phân tích theo chiều ngang ta thấy về giá trị nợ phải 

trả cuối năm cũng tăng so với đầu năm là 2.822 triệu đồng. tức là tăng 36.5%. Nguyên nhân của 

sự biến động này là do:  

 

Chỉ tiêu 
Đầu 

năm 

Cuối 

năm 

% theo quy mô chung Chênh lệch 

Đầu năm Cuối năm 
Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối 

Vay ngắn hạn 1.185 1.625 4.1% 4.4% 440 37.1% 

Nợ dài hạn đến hạn trả - - 0.0% 0.0% - ∞ 

Nợ dài hạn 400 950 1.4% 2.5% 550 137.5% 

Nguồn vốn tín dụng 1.585 2.575 5.5% 6.9% 990 62.5% 

1.  Phải trả người bán 2.855 3.850 9.8% 10.3% 995 34.9% 

2.  Người mua trả tiền trước - - 0.0% 0.0% - ∞ 

3.  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 255 184 0.9% 0.5% (71) -27.8% 

4.  Phải trả người lao động 135 83 0.5% 0.2% (52) -38.5% 

5.  Chi phí phải trả - - 0.0% 0.0% - ∞ 

6.  Phải trả nội bộ 1.965 2.725 6.8% 7.3% 760 38.7% 

7.  Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng 240 350 0.8% 0.9% 110 45.8% 

8.  Các khoản phải trả phải nộp khác 170 295 0.6% 0.8% 125 73.5% 

9. Nợ khác 520 485 1.8% 1.3% (35) -6.7% 

Nguồn vốn đi chiếm dụng 6.140 7.972 21.1% 21.4% 1.832 29.8% 

NỢ PHẢI TRẢ 7.725 10.547 26.6% 28.3% 2.822 36.5% 

TỔNG NGUỒN VỐN 29.055 37.268 100.0% 100.0% 8.213 28.3% 

Nguồn vốn tín dụng cuối năm tăng 990 triệu đồng. tức là tăng 62.5% so với đầu năm. nếu xét 

về kết cấu là tăng 1.4%(6.9% - 5.5%). trong đó chủ yếu là do doanh nghiệp tăng các khoản vay: 

vay ngắn hạn tăng 31.7% và vay dài hạn tăng 137.5% so với đầu năm. Như vậy nguồn vốn tín 

dụng của doanh nghiệp tăng về giá trị và cả về tỷ trọng. đây là hiện tượng hợp lý vì trong giai 

đoạn doanh nghiệp đang mở rộng qui mô hoạt động và lượng vốn tự có lại không đủ trang trải thì 
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việc vay vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp có đủ lượng vốn phục vụ cho kinh doanh. Tuy nhiên nếu 

doanh nghiệp vay quá nhiều thì rủi ro sẽ cao. doanh nghiệp có thể mất khả năng chi trả.  

Nguồn vốn đi chiếm dụng tăng 1.832 triệu đồng. tức là tăng 29.8% so với đầu năm. nếu xét 

về kết cấu thì tăng 0.3%(21.4% - 21.1%) trong tổng nguồn vốn. trong đó hầu hết các khoản mục 

trong nguồn vốn đi chiếm dụng đều tăng. chỉ có các khoản phải trả người lao động. các khoản 

thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là giảm. Điều này chứng tỏ trong năm 2008 doanh nghiệp 

chiếm dụng vốn của nhà cung cấp và các đơn vị nội bộ để bổ sung vốn kinh doanh. mặt khác thể 

hiện ở thời điểm cuối năm doanh nghiệp chấp hành kỷ luật tín dụng và kỷ luật thanh toán. làm 

nghĩa vụ của mình đối với ngân sách nhà nước và người lao động tốt hơn so với đầu năm.  

 Tóm lại . qua quá trình phân tích trên ta thấy qui mô của doanh nghiệp ngày càng tăng. 

tuy nhiên kết cấu vốn chủ sở hữu trong tổng vốn thì lại giảm thể hiện tính chủ động trong kinh 

doanh của doanh nghiệp ngày càng giảm. Mặt khác các khoản nợ phải trả lại tăng lên mà chủ yếu 

là lượng đi chiếm dụng. đây là dấu hiệu tốt cho thấy doanh nghiệp chiếm dụng được các nguồn 

vốn bên ngoài (nhà cung cấp) và các đơn vị nội bộ để bổ sung vốn kinh doanh. Nếu kết hợp phân 

tích theo chiều ngang ta thấy tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu (25.3%) chậm hơn so với tốc độ 

tăng của nợ phải trả (36.5%). đây là dấu hiệu không tốt vì nó cho thấy khả năng đảm bảo nợ vay 

bằng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang có chiều hướng giảm dần. do đó trong những 

năm tới doanh nghiệp nên bố trí lại cơ cấu vốn sao cho phù hợp hơn bằng cách giảm bớt lượng 

vốn vay và nâng dần tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng vốn.  

2.2.2 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 

Việc phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn nhằm đánh giá khái quát tình 

hình phân bổ. huy động. sử dụng các loại vốn và nguồn vốn đảm bảo cho nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh. Đồng thời nó còn dùng để đánh giá xem giữa nguồn vốn doanh nghiệp huy động với việc 

sử dụng chúng trong đầu tư. mua sắm. dự trữ. sử dụng có hợp lý và hiệu quả hay không.  

Theo quan điểm luân chuyển vốn thì nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đủ đảm bảo 

trang trải cho các loại tài sản cho hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp mà không cần phải đi vay 

và chiếm dụng. tuy nhiên cân đối này chỉ mang tính lý thuyết. Để có thể hiểu rõ tình hình thực tế 

tài doanh nghiệp ta xét các quan hệ cân đối sau:  

2.2.2.1 Quan hệ cân đối 1: Cân đối giữa B.Nguồn vốn với (I + II + IV + V) A.Tài sản + 

(II + III + IV + V) B.Tài sản 

Bảng phân tích quan hệ cân đối 1              ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu B. Nguồn vốn  
(I + II + IV + V) A.Tài sản + (II + 

III + IV + V) B. Tài sản  
Chênh lệch 

Đầu năm 21.220 26.835 (5.615) 

Cuối năm 26.721 35.286 (8.565) 

Dựa vào bảng trên ta thấy rằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp không đủ trang trải cho 

những hoạt động cơ bản của doanh nghiệp và lượng vốn thiếu hụt này lại có chiều hướng tăng. 
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cụ thể là ở thời điểm đầu năm lượng vốn thiếu là 5.615 triệu đồng. đến thời điểm cuối năm lượng 

vốn thiếu không những không cải thiện mà còn tăng lên 8.565 triệu đồng. Từ phân tích trên ta 

thấy rõ nhu cầu vốn của doanh nghiệp ngày càng tăng dần. chính vì lẽ đó để có đủ vốn phục vụ 

cho hoạt động kinh doanh được bình thường liên tục. doanh nghiệp phải huy động vốn từ các 

khoản vay hoặc đi chiếm dụng vốn từ các đơn vị khác.  

2.2.2.2 Quan hệ cân đối 2: Cân đối giữa [(1) I + II] A. Nguồn vốn và B. Nguồn vốn với (I 

+ II + IV + V) A. Tài sản + (II + III + IV + V) B. Tài sản 

Bảng phân tích quan hệ cân đối 2        ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
[(1)I + II]A. Nguồn vốn + B. 

Nguồn vốn  

(I + II + IV + V) A.Tài sản + (II 

+ III + IV + V) B. Tài sản  
Chênh lệch 

Đầu năm 22.805 26.835 (4.030) 

Cuối năm 29.296 35.286 (5.990) 

Kết quả phân tích thể hiện lượng vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp không  đủ trang trải 

cho hoạt động kinh doanh cụ thể ở thời điểm đầu năm lượng vốn thiếu là 4.030 triệu đồng. đến 

thời điểm cuối năm lượng vốn thiếu là 5.990 triệu đồng. lượng vốn thiêú này đi chiếm dụng của 

các đơn vị khác như: nợ tiền nhà cung cấp chưa thanh toán. phải trả nội bộ. phải trả người lao 

động. phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng. phải trả nhà nước.…Lượng vốn đi  

chiếm dụng có chiều hướng tăng. điều này chứng tỏ doanh nghiệp chiếm dụng vốn bên ngoài để 

bổ xung nguồn vốn kinh doanh ngày càng tăng. giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. đây là dấu 

hiệu khả quan đối với tình hình tài chính của doanh nghiệp 

2.2.2.3 Quan hệ cân đối 3: Tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn và giữa tài sản cố định với 

nợ dài hạn 

Bảng phân tích quan hệ cân đối 3              ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm 

Tài sản ngắn hạn 6.864 8.746 

Nợ ngắn hạn 7.325 9.597 

Chênh lệch (461) (851) 

Tài sản dài hạn 22.191 28.522 

Nợ dài hạn 400 950 

Chênh lệch 21.791 27.572 
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Qua bảng phân tích ta nhận thấy ở thời điểm đầu năm. tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn. 

tài sản dài hạn lớn hơn nợ dài hạn. như vậy một phần nợ ngắn hạn được doanh nghiệp chuyển 

sang tài trợ cho tài sản dài hạn. cùng với nguồn vốn chủ sở hữu tài trợ cho phần chênh lệch giữa 

tài sản dài hạn và nợ dài hạn. Điều này chứng tỏ là vào thời điểm đầu năm 2008 công ty không 

giữ vững quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn. đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn.  

Đến thời điểm cuối năm 2008. lượng nợ ngắn hạn lại lớn hơn 851 triệu đồng so với tài sản 

ngắn hạn. như vậy có một phần nơ ngắn hạn được doanh nghiệp chuyển sang tài trợ cho tài sản 

dài hạn. chứng tỏ doanh nghiệp đã không giữ được quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. 

lượng nợ ngắn hạn có xu thế tăng. Mặc dù nợ ngắn hạn do chiếm dụng hợp pháp hoặc có mức lãi 

thấp hơn lãi nợ dài hạn tuy nhiên chu kỳ luân chuyển tài sản khác với chu kỳ thanh toán nên dễ 

dẫn đến những hành vi vi phạm nguyên tắc tín dụng. tăng áp lực thanh toán và có thể đưa đến 

tình hình tài chính xấu. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần bố trí lại cơ cấu vốn sao 

cho hợp lý. 

 

2.3 Phân tích khả năng thanh toán  

2.3.1 Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn 

Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn là để xem xét tài sản của doanh nghiệp có đủ 

trang trải các khoản nợ phải trả trong ngắn hạn không. Để phân tích chúng ta sử dụng các chỉ tiêu 

sau: 

2.3.1.1 Vốn luân chuyển 

 

 

 

Bảng phân tích vốn luân chuyển           ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008 
CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tài sản ngắn hạn 4.867 6.864 8.746 41.03% 27.42% 

Nợ ngắn hạn 2.750 7.325 9.597 166.36% 31.02% 

Vốn luân chuyển 2.117 (461) (851) -121.78% 84.60% 

 

 

 

 

Vốn luân chuyển            =        Tài sản ngắn hạn    -     Nợ ngắn hạn 
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Đồ thị vốn luân chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn luân chuyển phản ánh phần tài sản ngắn hạn được tài trợ từ nguồn vốn cơ bản. lâu dài 

mà không đòi hỏi phải chi trả trong thời gian ngắn. vốn luân chuyển càng lớn phản ánh khă năng 

chi trả càng cao đối với nợ ngắn hạn khi đến hạn trả. 

Qua bảng phân tích và đồ thị cho ta thấy trong giai đoạn từ 2006 – 2008 vốn luân chuyển liên 

tục giảm (trong 2 năm 2007. 2008 vốn luân chuyển âm). Điều này chứng tỏ tài sản ngắn hạn 

được tài trợ từ nguồn vốn lâu dài giảm. hay nói cách khác là sức ép đối với tài sản ngắn hạn tăng. 

Vốn luân chuyển cho ta cái nhìn khái quát về khả năng chi trả. Để đánh giá chính xác hơn ta 

tiến hành phân tích những chỉ tiêu sau: 

2.3.1.2 Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (K) 

Chỉ số này đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của một công ty khi đến hạn trả. Nó 

thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản ngắn hạn đối với nợ ngắn hạn mà không cần tới một khoản 

vay mượn thêm. 

 

 

 

 

 

Hệ số thanh toán 

hiện hành (K) 
= 

Tài sản ngắn hạn 

Nợ ngắn hạn 

4,867

6,864

8,746

2,750

7,325

9,597

(461)

2,117
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Bảng phân tích hệ số thanh toán hiện hành       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 
NĂM 2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tài sản ngắn hạn 4.867 6.864 8.746 41.03% 27.42% 

Nợ ngắn hạn 2.750 7.325 9.597 166.36% 31.02% 

Hệ số thanh toán hiện hành 1.77 0.94 0.91 (0.83) (0.03) 

Đồ thị hệ số khả năng thanh toán hiện hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua bảng phân tích và đồ thị cho ta thấy trong giai đoạn từ 2006 – 2007 hệ số thanh toán 

hiện hành của doanh nghiệp liên tục giảm rất nhanh. Cụ thể giảm từ 1.77 lần trong năm 2006 

xuống còn 0.94 lần vào năm 2007 (giảm 0.83 lần so với năm 2005). đến năm 2008 chỉ còn 0.91 

lần. tức giảm 0.03 lần so với năm 2006. Ngưyên nhân giảm là do tốc độ tăng của các khoản nợ 

ngắn hạn nhanh hơn so với tốc độ tăng của của tài sản ngắn hạn. Cụ thể. trong năm 2008 tốc độ 

tăng của tài sản ngắn hạn là 27.42%. còn tốc độ tăng của nợ ngắn hạn là 31.02%. Như vậy dựa 

vào kết quả trên thì trong năm 2008 cứ 1 đồng nợ ngắn hạn chỉ có 0.91 đồng tài sản ngắn hạn 

đảm bảo. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp không đầu tư quá mức vào tài sản ngắn hạn. số tài sản 

ngắn hạn dư thừa không tạo thêm doanh thu sẽ giảm và như vậy doanh nghiệp sử dụng vốn có 

hiệu quả hơn. mặt khác đây là dấu hiệu không khả quan lắm vì nó thể hiện khả năng thanh toán 

nợ ngắn hạn của doanh nghiệp giảm. do đó mức độ rủi ro trong kinh doanh sẽ tăng lên.  

Trong tài sản ngắn hạn bao gồm những khoản mục có khả năng thanh khoản cao và những 

khoản mục có khả năng thanh khoản kém nên hệ số thanh toán hiện hành vẫn chưa phản ánh 

đúng năng lực thanh toán của doanh nghiệp. Để đánh giá kỹ hơn về khả năng thanh toán nợ ngắn 

hạn ta tiếp tục đi sâu vào phân tích các chỉ tiêu sau: 

4,867

6,864

8,746

2,750

7,325

9,597

0.91

1.77

0.94

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Năm 2006 Năm 2007

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

Năm 2008

Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Hệ số thanh toán hiện hành



 34 

2.3.1.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Kn) 

 

 

 

Trong đó: 

 

 

 

Hệ số thanh toán nhanh cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu đồng vốn bằng tiền hoặc các 

khoản tương đương tiền để thanh toán ngay cho một dồng ngắn hạn. 

Bảng phân tích hệ số thanh toán hiện hành       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tài sản có tính thanh khoản cao 3.887 4.345 6.396 11.78% 47.20% 

Nợ ngắn hạn 2.750 7.325 9.597 166.36% 31.02% 

Hệ số thanh toán nhanh 1.41 0.59 0.67 (0.82) 0.07  

Đồ thị hệ số khả năng thanh toán nhanh 

Hệ số thanh toán 

nhanh (Kn) 
= 

Tài sản có tính thanh khoản cao 

Nợ ngắn hạn 

 

Tài sản có tính thanh khoản cao  =   TSNH   -  HTK  - C.P trả trƣớc – C.P chờ kết chuyển 
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Quan sát bảng và đồ thị ta thấy: 

Trong giai đoạn từ 2006 – 2007 hệ số thanh toán nhanh của doanh nghiệp liên tục giảm rất 

nhanh. Cụ thể là năm 2006 cứ một đồng nợ ngắn hạn thì có 1.14 đồng tài sản có khả năng thanh 

khoản cao đảm bảo. Năm 2007 cứ một đồng nợ ngắn hạn chỉ có 0.59 đồng tài sản có khả năng 

thanh khoản cao đảm bảo. tức là giảm 0.82 đồng so với năm 2006. Nguyên nhân giảm là do tốc 

độ tăng của tiền và các khoản tương đương tiền chậm hơn so với tốc độ tăng của nợ ngắn hạn. 

Sang năm 2008 doanh nghiệp cố gắng nâng cao hệ số này nhằm bớt rủi ro trong kinh doanh vì 

thế 1 đồng nợ ngắn hạn có 0.67 đồng tài sản có khả năng thanh khoản cao đảm bảo. tức tăng 0.07 

đồng so với năm 2007. 

Như vậy qua 3 năm hệ số thanh toán nhanh có xu hướng giảm dần là do trong năm 2006 hệ 

số này cao. chứng tỏ lượng vốn bằng tiền của doanh nghiệp bị ứ đọng nên doanh nghiệp đã diều 

chỉnh trong năm 2007. tuy nhiên hệ số thanh toán điều chỉnh như thế là khá thấp. Năm 2008 

doanh nghiệp lại tiếp tục điều chỉnh hệ số này nhưng vẫn tăng không đáng kể. thể hiện khả năn 

thanh toán của công ty trong năm 2007. 2008 ở tình trạng chưa tốt. Do đó trong những năm tới 

doanh nghiệp cần phải nâng dần hệ số này lên. 

2.3.1.4 Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 

Ngoài hệ số khả năng thanh toán nhanh. để đánh giá khả năng thanh toán một cách khắt khe 

hơn nữa ta sử dụng hệ số khả năng thanh toán bằng tiền. Hệ số này cho biết doanh nghiệp có bao 

nhiêu đồng vốn bằng tiền để sẵn sàng thanh toán cho 1 đồng nợ ngắn hạn. 

 

 

 

 

Bảng phân tích khả năng thanh toán bằng tiền       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tiền và đầu tƣ ngắn hạn 2.257 1.747 4.215 -22.60% 141.27% 

Nợ ngắn hạn 2.750 7.325 9.597 166.36% 31.02% 

Hệ số thanh toán bằng tiền 0.82 0.24 0.44 (0.58) 0.20  

 

 

 

 

Hệ số khả năng thanh 

toán bằng tiền 
= 

Tiền + đầu tư ngắn hạn 

Nợ ngắn hạn 
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Đồ thị hệ số khả năng thanh toán bằng tiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua kết quả thanh toán ta thấy hệ số khả năng thanh toán bằng tiền của doanh nghiệp qua 3 

năm rất thấp. cụ thể năm 2006 là 0.82 lần. năm 2007 thấp nhất chỉ có 0.24 lần. sang năm 2008 là 

0.44 lần. Hệ số này có chiều hướng ngày càng giảm dần. Điều này thể hiện khả năng thanh toán 

bằng tiền của doanh nghiệp không tốt và có khuynh hướng ngày càng kém hơn. Như vậy trong 

những năm tới doanh nghiệp cần phải có biện pháp khắc phục bằng cách nâng mức dự trữ tiền 

mặt lên đến mức cho phép và giảm phần nợ ngắn hạn đến giới hạn cần thiết để có thể đáp ứng 

ngay nhu cầu thanh toán 

2.3.2 Phân tích tình hình công nợ 

Phân tích tình hình thanh toán là đánh giá tính hợp lý về sự biến động các khoản phải thu và 

phải trả giúp ta có những nhận định chính xác hơn về thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Từ 

đó tìm ra những nguyên nhân của mọi sự ngừng trệ. khê đọng các khoản thanh toán hoặc có thể 

khai thác được khả năng tiềm tàng giúp doanh nghiệp làm chủ tình hình tài chính. nó có một ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.  

2.3.2.1  Phân tích khoản phải thu 

2.3.2.1.1 Phân tích tình hình biến động các khoản phải thu 
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Chỉ tiêu 
Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Tỷ trọng trong tổng tài sản 

Chênh lệch 

Tuyệt đối Tƣơng đối 

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-07 07-08 

I. Các khoản phải thu 1.350 2.220 1.982 4.0% 7.6% 5.3% 870 (238) 64.4% -10.7% 

1.  Phải thu của khách hàng 950 1.525 1.325 2.8% 5.2% 3.6% 575 (200) 60.5% -13.1% 

2.  Trả trước cho người bán - - - - - - - - ∞ ∞ 

3.  Phải thu nội bộ ngắn hạn 85 175 175 0.3% 0.6% 0.5% 90 - 105.9% - 

4.  Trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 150 225 210 0.4% 0.8% 0.6% 75 (15) 50.0% -6.7% 

5.  Các khoản phải thu khác 165 295 272 0.5% 1.0% 0.7% 130 (23) 78.8% -7.8% 

6.  Dự phòng ngắn hạn khó đòi (*) - - - - - - - - ∞ ∞ 

II. Các khoản phải thu trong TSNH khác - - - - - - - - ∞ ∞ 

1.  Tạm ứng - - - - - - - - ∞ ∞ 

2.  Tài sản thiếu chờ xử lý - - - - - - - - ∞ ∞ 

3.  Thuế chấp. ký cược. ký quỹ ngắn hạn - - - - - - - - ∞ ∞ 

Tổng khoản phải thu 1.350 2.220 1.982 4.0% 7.6% 5.3% 870 (238) 64.4% -10.7% 

TỔNG TÀI SẢN 33.482 29.055 37.268 100.0% 100.0% 100.0% (4.427) 8.213 -13.2% 28.3% 

Ta thấy trong năm 2007 các khoản phải thu tăng 870 triệu đồng. tức là tăng 64.44% so với 

năm 2006. trong đó tất cả các khoản mục đều tăng: các khoản phải thu của khách hàng 575 triệu 

đồng (tăng 60.5%). các khoản phải thu khác tăng 130 triệu đồng (tăng 78.8%). phải thu nội bộ 

ngắn hạn tăng 90 triệu đồng (tăng 105.9%). trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng tăng 75 triệu 

đồng (giảm 50%) 

Năm 2008 các khoản phải thu giảm 238 triệu đồng. tức là giảm 10.7% so với năm 2007. 

nguyên nhân chủ yếu là do giảm các khoản phải thu của khách hàng 200 triệu đồng (giảm 

13.1%) và giảm các khoản phải thu khác 23 triệu đồng (giảm 7.8%). trả theo tiến độ hợp đồng 

xây dựng giảm nhẹ 15 triệu đồng (giảm 6.7%) 

Nếu kết hợp phân tích theo chiều dọc ta thấy trong năm 2006 tỷ trọng các khoản phải thu là 

4%. năm 2007 tỷ trọng khoản phải thu tăng cao đạt 7.6%. vào năm 2008 tỷ trọng giảm xuống chỉ 

còn chiếm 5.3% trong tổng tài sản của doanh nghiệp.  

Tóm lại qua toàn bộ quá trình phân tích trên ta nhận thấy cả về mặt giá trị  lẫn tỷ trọng các 

khoản phải thu có chiều hướng tăng. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đang trong giai đoạn tăng 

cường tìm kiếm đối tác. tuy nhiên những năm kế tiếp doanh nghiệp cần có những biện pháp tích 

cực hơn nữa để thu hồi nợ. chủ yếu là các khoản nợ từ khách hàng và các khoản phải thu nội bộ. 

trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng để góp phần sử dụng vốn hiệu quả hơn. 

Để nghiên cứu các khoản phải thu ảnh hưởng như thế nào đến tình hình tài chính của 

doanh nghiệp. chúng ta cần xem xét các tỷ số liên quan đến khoản phải thu.  
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2.3.2.1.2 Phân tích các tỷ số liên quan đến khoản phải thu 

 

 

 

 

 

 

Bảng phân tích các tỷ số khoản phải thu        ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU NĂM 2006 NĂM 2007 
NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tổng các khoản phải thu 1.350 2.220 1.982 64.44% -10.72% 

Tổng tài sản ngắn hạn 4.867 6.864 8.746 41.03% 27.42% 

Tổng các khoản phải trả 2.750 7.325 9.597 166.36% 31.02% 

Tỷ lệ khoản phải thu/ Tổng 

TSNH 
27.74% 32.34% 22.66% 4.60% -9.68% 

Tỷ lệ khoản phải thu/ Khoản 

phải trả 
49.09% 30.31% 20.65% -18.78% -9.65% 

 

Đồ thị tỷ số khoản phải thu 

Khoản phải thu/     

Tài sản ngắn hạn 
= 

Tổng các khoản phải thu x 100% 

Tổng tài sản ngắn hạn 

Khoản phải thu/     

Khoản phải trả 
= 

Tổng các khoản phải thu x 100% 

Tổng các khoản phải trả 
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Khoản phải thu trong năm 2007 so với năm 2006 tăng 64.44%. khoản phải thu năm 2007 so 

với tài sản ngắn hạn tăng 4.6%. so với khoản phải trả giảm 18.78%. Do tốc độ tăng của khoản 

phải trả nhanh hơn tốc độ tăng của tài sản ngắn hạn và tốc độ tăng của khoản phải thu. Sang năm 

2008 tỷ lệ khoản phải thu trên tài sản ngắn hạn và khoản phải thu trên khoản phải trả đều giảm so 

với năm 2007. chủ yếu là do doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi nợ làm cho khoản phải thu giảm 

10.72%. trong khi đó tài sản ngắn hạn và khoản phải trả lại tăng với tốc độ lần lượt là 27.42% và 

31.02%.  

Như vậy từ kết quả phân tích và kết hợp với đồ thị ta thấy qua 3 năm từ 2006 – 2008 tỷ lệ các 

khoản phải thu trên tổng tài sản ngắn hạn và các khoản phải thu trên khoản phải trả đều có chiều 

hướng giảm dần. chứng tỏ doanh nghiệp một mặt cố gắng trong việc thu hồi nợ để nhanh chóng 

đưa vốn vào sản xuất. một mặt tăng cường chiếm dụng vốn của các đơn vị khác để bổ xung 

nguồn vốn kinh doanh của mình. 

2.3.2.2  Phân tích khoản phải trả 

Cũng tương tự như các khoản phải thu ta phân tích các khoản phải trả để thấy được mức độ 

chiếm dụng vốn của doanh nghiệp cũng như hiểu được tình hình trả nợ của doanh nghiệp như thế 

nào.  
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2.3.2.2.1 Phân tích tình hình biến động các khoản phải trả 

 

Chỉ tiêu 
Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Tỷ trọng trong tổng tài sản 

Chênh lệch 

Tuyệt đối Tƣơng đối 

2006 2007 2008 06-07 07-08 06-07 07-08 

I. Nợ ngắn hạn 2.750 7.325 9.597 8.2% 25.2% 25.8% 4.575 2.272 166.4% 31.0% 

1.  Vay và nợ ngắn hạn 1.080 1.185 1.625 3.2% 4.1% 4.4% 105 440 9.7% 37.1% 

2.  Phải trả người bán 1.250 2.855 3.850 3.7% 9.8% 10.3% 1.605 995 128.4% 34.9% 

3.  Người mua trả tiền trước - - - - - - - - ∞ ∞ 

10 255 184 0.0% 0.9% 0.5% 245 (71) 2450.0% -27.8% 
 

5.  Phải trả người lao động 

6.  Chi phí phải trả - - - - - -     - - ∞ ∞ 

7.  Phải trả nội bộ 325 1.965 2.725 1.0% 6.8% 7.3% 1.640 760 504.6% 38.7% 

8.  Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 

đồng xây dựng 
- 240 350 - 0.8% 0.9% 240 110 ∞ 45.8% 

9.  Các khoản phải trả phải nộp khác 65 170 295 0.2% 0.6% 0.8% 105 125 161.5% 73.5% 

10. Nợ khác - 520 485 0.0% 1.8% 1.3% 520 (35) ∞ -6.7% 

TỔNG TÀI SẢN 33.482 29.055 37.268 100.0% 100.0% 100.0% (4.427) 8.213 -13.2% 28.3% 

Quan sát bảng phân tích khoản phải trả có xu hướng ngày càng tăng. cụ thể là năm 2007  

khoản phải trả tăng 4.575 triệu đồng. tức là tăng 166.4% so với năm 2006. nguyên nhân chủ yếu 

là do tăng các  khoản phải trả nội bộ 1.640 triệu đồng. phải trả người bán tăng 1.605 triệu đồng. 

ngoài ra còn do tăng vay và nợ ngắn hạn 105 triệu đồng. thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

245 triệu đồng. phải trả người lao động 115 triệu đồng. phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 

xây dựng 240 triệu đồng. các khoản phải trả phải nộp khác 105 triệu đồng. nợ khác 520 triệu 

đồng. Sang năm 2008. khoản phải trả tiếp tục tăng 2.272 triệu đồng. tương ứng là tăng 31% so 

với năm 2007. nguyên nhân tăng là do doanh nghiệp tăng vay ngắn hạn 440 triệu đồng (tăng 

37.1% so với năm 2007). tăng các khoản phải trả người bán 995 triệu đồng. tức tăng 34.9% so 

với năm 2007. tăng phải trả nội bộ 760 triệu đồng (tăng 38.7% so với năm 2007). 

Như vậy nhìn chung khoản phải trả qua 3 năm có khuynh hướng tăng dần. chủ yếu là do hoạt 

động của công ty ngày càng mở rộng nhưng lượng vốn tự có của công ty còn hạn chế nên để đảm 

bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường công ty phải đi vay vốn. hoặc chiếm dụng vốn 

của các đơn vị khác để đáp ứng lượng vốn thiếu hụt này. Tuy nhiên trong những năm tới doanh 

nghiệp cần phải cân đối giữa lượng vốn vay và vốn tự có cho hợp lý vì nếu vay càng nhiều thì rủi 
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ro kinh doanh càng cao. doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh toán nhưng nếu không tận dụng các 

nguồn vốn bên ngoài để bổ xung nguồn vốn kinh doanh thì sự năng động trong kinh doanh sẽ 

giảm. hiệu quả sử dụng vốn cũng giảm đáng kể.  

Để đánh giá yêu cấu thanh toán đối với doanh nghiệp ta tiếp tục đi vào phân tích tỷ lệ khoản 

phải trả trên tổng tài sản ngắn hạn. 
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2.3.2.2.2  Phân tích khoản phải trả trên tổng tài sản ngắn hạn 

 

 

 

Tình hình cụ thể tại doanh nghiệp như sau: 

Bảng phân tích các tỷ số khoản phải trả        ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU NĂM 2006 NĂM 2007 
NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tổng các khoản phải trả 2.750 7.325 9.597 166.36% 31.02% 

Tổng tài sản ngắn hạn 4.867 6.864 8.746 41.03% 27.42% 

Tỷ lệ khoản phải trả/ Tổng 

TSNH 
56.50% 106.72% 109.73% 50.21% 3.01% 

Đồ thị khoản phải trả trên tổng tài sản ngắn hạn 

Quan sát bảng phân tích và đồ ta  tỷ số khoản phải trả trên tổng tài sản ngắn hạn tăng liên tục 

và tăng rất nhanh. cụ thể là năm 2007 tăng 50.21% so với năm 2006. năm 2008 tăng 3.01% so 

với năm 2007. 

Như vậy nhìn chung qua 3 năm 2006- 2008 tỷ số các khoản phải trả so với tổng vốn ngắn hạn 

có xu hướng tăng dần. điều nay thể hiện lượng vốn do doanh nghiệp chiếm dụng của các đơn vị 

khác có xu hướng ngày càng tăng. Đây là dấu hiệu không máy tốt cho thấy yêu cầu thanh toán 

của doanh nghiệp ngày càng tăng. 

Khoản phải trả/      

Tài sản ngắn hạn 
= 

Tổng các khoản phải trả x 100% 

Tổng tài sản ngắn hạn 

2,750

7,325

9,597

4,867

6,864

8,746

109.73%

56.50%

106.72%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Năm2006 Năm 2007

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Năm 2008

Khoản phải trả Tổng TSNH Khoản phải trả/Tổng TSNH



 43 

 Tóm lại qua quă trình phân tích khoản phải thu và khoản phải trả ta thấy khoản phải 

thu của doanh nghiệp ít hơn khoản phải trả. Cụ thể. trong năm 2006 khoản phải thu chiếm 

27.74%. khoản phải trả chiếm 56.5% trong tổng tài sản ngắn hạn; Năm 2007 khoản phải thu 

chiếm 32.34%. khoản phải trả chiếm 106.72% trong tổng tài sản ngắn hạn; Năm 2008 khoản 

phải thu chiếm 22.66%. khoản phải trả chiếm 109.73% trong tổng tài sản ngắn hạn. Mặt khác 

khoản phải thu có xu hướng giảm. khoản phải trả có xu hướng tăng chứng tỏ doanh nghiệp một 

mặt cố gắng trong việc thu hồi nợ để nhanh chóng đưa vốn vào sản xuất. một mặt tăng cường 

chiếm dụng vốn của các đơn vị khác để bổ xung nguồn vốn kinh doanh của mình. 

 

2.4 Phân tích tình hình bố trí cơ cấu tài sản - nguồn vốn 

2.4.1 Bố trí cơ cấu tài sản 

2.4.1.1  Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản 

 

Tỷ trọng TSNN/ 

Tổng tài sản 
= 

Tài sản ngắn hạn x 100% 

Tổng tài sản 

Tình hình cụ thể tại doanh nghiệp như sau:  

Bảng phân tích tỷ trọng tài sản ngắn hạn       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008 
CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tài sản ngắn hạn 4.867 6.864 8.746 41.03% 27.42% 

Tổng tài sản 33.482 29.055 37.268 -13.22% 28.27% 

Tỷ lệ TSNN/TTS 14.54% 23.62% 23.47% 9.09% -0.16% 
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Đồ thị tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản 

Giai đoạn từ 2006 – 2007: Năm 2007 tài sản ngắn hạn chiếm 23.62% trong tổng tài sản của 

doanh nghiệp. nếu so với năm 2006 thì tỷ trọng tài sản ngắn hạn đã tăng 9.09%. Nguyên nhân là 

do trong năm 2006 công ty tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng. mở rộng thị trường. 

Giai đoạn 2007 – 2008: Năm 2008 tỷ trọng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chiếm 

23.47% trong tổng tài sản. tức là so với năm 2007 đã giảm 0.16%. Nguyên nhân tăng chủ yếu là 

do trong năm 2007 doanh nghiệp đã cố gắng trong việc thu hồi nợ làm giảm các khoản nợ phải 

thu. đồng thời doanh nghiệp cũng đẩy mạnh công tác tiêu thụ nhằm giảm dự trữ hàng tồn kho để 

tiết kiệm chi phí và giảm các tài sản ngắn hạn khác đã góp phần giảm bớt lượng vốn ứ đọng và 

vốn bị chiếm dụng để đưa vốn vào sản xuất.  

=> Như vậy nhìn chung qua 3 năm thì tỷ trọng tài sản ngắn hạn có xu hướng tăng dần. đặc 

biệt là năm 2007. chứng tỏ quy mô sản xuất của công ty ngày càng tăng. 

2.4.1.2  Tỷ suất đầu tƣ 

Tỷ suất đầu tư nói lên kết cấu tài sản (kết cấu vốn). Chỉ tiêu này càng cao. phản ánh quy mô 

cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp ngày càng tăng cường. năng lực sản xuất của doanh 

nghiệp ngày càng mở rộng. đầu tư tài chính của doanh nghiệp ngày càng cao. Để đánh giá về tỷ 

suất đầu tư ta cần xem xét các chỉ tiêu sau:  

 

Tỷ suất đầu tư  tổng 

quát 
= 

Trị giá tài sản dài hạn x 100% 

Tổng tài sản 
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Tỷ suất đầu tư tài sản 

cố định 
= 

Trị giá tài sản cố định x 100% 

Tổng tài sản 

 

Tỷ suất đầu tư tài 

chính dài hạn 
= 

Trị giá các khoản ĐTTCDH x 100% 

Tổng tài sản 

 

Từ số liệu thực tế tại doanh nghiệp ta có bảng sau: 

Bảng phân tích tỷ suất đầu tư        ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU NĂM 2006 NĂM 2007 
NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tài sản dài hạn 28.615 22.191 28.522 -22.45% 28.53% 

Tài sản cố định 23.970 18.321 17.118 -23.57% -6.57% 

Đầu tƣ dài hạn 4.520 3.646 10.950 -19.34% 200.33% 

Tổng tài sản 33.482 29.055 37.268 -13.22% 28.27% 

Tỷ suất đầu tƣ tổng quát 85.46% 76.38% 76.53% -9.09% 0.16% 

Tỷ suất đầu tƣ TSCĐ 71.59% 63.06% 45.93% -8.53% -17.12% 

Tỷ suất đầu tƣ tài chính DH 13.50% 12.55% 29.38% -0.95% 16.83% 

Đồ thị tỷ suất đầu tư 
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Giai đoạn 2006 – 2007: Năm 2007 tỷ suất đầu tư tổng quát là 76.38%. nếu so với năm 2006 

thì đã giảm 9.09%. Trong đó tỷ suất đầu tư về tài sản cố định là 63.06%. giảm 8.53% so với năm 

2006. nguyên nhân giảm là do trong năm 2007 doanh nghiệp không đầu tư thêm vào cơ sở vật 

chất (lượng giảm chủ yếu là do khấu hao tài sản cố định). Về tỷ suất đầu tư tài chính dài hạn 

trong năm 2007 giảm 0.95% so với năm 2006 là do doanh nghiệp không còn liên doanh với công 

ty thương mại của Trung Quốc.  

Giai đoạn 2007 – 2008: Vào năm 2008 tỷ suất đầu tư tổng quát là 76.53%. như vậy đã tăng 

0.16% so với năm 2007. Trong đó tỷ suất đầu tư tài sản cố định giảm 17.12%. nguyên nhân là do 

trong năm 2008 doanh nghiệp không đầu tư thêm vào cơ sở vật chất. vì hiện tại toàn bộ dây 

chuyền công nghệ vẫn hoạt động chưa hết công suất thiết kế. Về tỷ suất đầu tư tài chính dài hạn 

trong năm 2008 cũng tăng cao và đạt 29.38%. tức là đã tăng 16.83% so với năm 2007. nguyên 

nhân tăng là do trong năm doanh nghiệp liên doanh với Công ty Xuất nhập khẩu thực phẩm Thái 

Bình để mở nhà máy sản xuất. chế biến thịt heo đông lạnh. 

Như vậy qua toàn bộ quá trình phân tích ta nhận thấy tỷ suất đầu tư của doanh nghiệp có xu 

hướng giảm dần (do khấu hao tài sản cố định). điều này chứng tỏ cơ sở vật chất của doanh 

nghiệp không được tăng cường. Đây cũng là hiện tương hợp lý vì doanh nghiệp thấy hiện tại 

công suất dây chuyền chưa phát huy được hết. năng lực sản xuất vẫn phù hợp cho những năm 

tiếp theo. Đồng thời việc gia tăng tỷ suất đầu tư tài chính dài hạn giúp doanh nghiệp tạo được 

nguồn lợi tức dài hạn trong tương lai. 

2.4.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn 

2.4.2.1  Tỷ suất nợ 

Tỷ suất nợ phản ánh mức độ sử dụng vốn vay của doanh nghiệp. đồng thời nó còn cho biết 

mức độ rủ ro tài chính mà doanh nghiệp đang phải đối diện cũng như mức độ đòn bẩy tài chính 

mà doanh nghiệp đang được hưởng. Để tính tỷ suất nợ ta dựa vào công thức sau:  

 

Tỷ suất nợ = 
Nợ phải trả x 100% 

Tổng nguồn vốn 

Dựa vào các số liệu có liên quan ta có bảng sau: 

Bảng phân tích tỷ suất nợ         ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Nợ phải trả 3.030 7.725 10.547 154.95% 36.53% 

Tổng nguồn vốn 33.482 29.055 37.268 -13.22% 28.27% 

Tỷ suất nợ 9.05% 26.59% 28.30% 17.54% 1.71% 
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Đồ thị tỷ suất nợ 

Dựa vào bảng phân tích và đồ thị ta thấy:  

Trong giai đoạn này tỷ suất nợ tăng liên tục. cụ thể vào năm 2007 tỷ suất nợ là 26.59% (tăng 

17.54% so với năm 2006). năm 2008 tỷ suất nợ là 28.3% (tăng 1.71% so với năm 2007). Nguyên 

nhân tăng là do nợ phải trả tăng cao. trong giai đoạn này doanh nghiệp chiếm dụng vốn ở các 

đơn vị khác để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất. làm cho tốc độ tăng của nợ phải trả nhanh hơn 

so với tốc độ tăng của tổng vốn.  

Nhìn chung qua 3 năm. tỷ suất nợ của doanh nghiệp cao và có xu hướng tăng dần. điều này 

chứng tỏ doanh nghiệp đã sử dụng đòn cân nợ để góp phần tăng lợi nhuận. tuy nhiên việc sử 

dụng đòn cân nợ một mặt đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. nhưng mặt khác nó cũng làm 

tăng mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh. nếu vay nhiều quá doanh nghiệp có thể mất khả 

năng chi trả. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần có biện pháp giảm bớt lượng vốn vay 

nhằm giảm bớt rủi ro.  

2.4.2.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 

Các nhà cho vay dài hạn một mặt quan tâm đến khả năng trả lãi. mặt khác họ chú trọng đến 

sự cân bằng hợp lý giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. bởi vì điều này ảnh hưởng đến sự 

đảm bảo các khoản tín dụng của người cho vay. Tỷ lệ này được tính như sau: 

 

 

 

 

Tỷ số nợ  /  Vốn chủ 

sở hữu 
= 
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Tỷ số này nói lên cứ một đồng nợ vay hiện đang được đảm bảo bởi bao nhiêu đồng vốn chủ 

sở hữu.  

Ta có tình hình cụ thể tại doanh nghiệp như sau: 

Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 
NĂM 2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Nợ phải trả 3.030  7.725 10.547 154.95% 36.53% 

Nguồn vốn chủ sở hữu 30.452 21.330 26.721 -29.96% 25.27% 

Tỷ số: Nợ/ Vốn chủ sở hữu 0.10  0.36 0.39 0.26  0.03  

      Đồ thị tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua bảng và đồ thị ta thấy giai đoạn từ năm 2006 – 2008 tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu liên 

tục tăng. cụ thể là năm 2006 đạt 0.36 lần (tăng 0.26 lần so với năm 2006). năm 2008 tiếp tục tăng 

0.03 lần so với năm 2007 đạt 0.39 lần. 

Đánh giá chung qua 3 năm ta thấy tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thấp và có 

xu hướng tăng nhanh. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu là chủ yếu. đồng 

thời tỷ số này còn cho ta thấy doanh nghiệp đang dần cố gắng hạn chế sử dụng vốn chủ sở hữu 
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bằng cách tận dụng vốn của các đơn vị khác để tăng cao hiệu quả sử dụng vốn và tính năng động 

trong kinh doanh.  

2.4.2.3  Tỷ suất tự tài trợ 

Chỉ tiêu này thể hiện mức độ tự chủ của doanh nghiệp về mặt tài chính. là tỷ lệ giữa vốn chủ 

sở hữu so với tổng vốn.  

Tỷ suất tự tài trợ = 
Vốn chủ sở hữu x 100% 

Tổng nguồn vốn 

Tình hình thực tế tại doanh nghiệp:  

Bảng phân tích tỷ suất tự tài trợ        ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU NĂM 2006 
NĂM 

20067 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Nguồn vốn chủ sở hữu 30.452 21.330 26.721 -29.96% 25.27% 

Tổng nguồn vốn 33.482 29.055 37.268 -13.22% 28.27% 

Tỷ suất tự tài trợ 90.95% 73.41% 71.70% -17.54% -1.71% 

Đồ thị tỷ suất nợ 

Dựa vào bảng phân tích và đồ thị ta thấy:  
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Trong giai đoạn 2006 - 2008 tỷ suất tự tài trợ liên tục giảm. Năm 2007 tỷ suất tự tài trợ là 

273.41% (giảm 17.54% so với năm 2006). năm 2008 tỷ suất tự tài trợ lại tiếp tục giảm 1.71% so 

với năm 2007 và chỉ còn 71.7%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tốc độ tăng của vốn 

chủ sở hữu chậm hơn tốc độ tăng của tổng nguồn vốn (tốc độ giảm của vốn chủ sở hữu nhanh 

hơn tốc độ giảm của tổng nguồn vốn). cụ thể là tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu trong năm 2007 

so với năm  2006 là -29.96% và  năm 2008 so với năm 2007 là 25.27%. trong khi đó tốc độ tăng 

của tổng vốn lần lượt là -13.22% và 28.27%.  

Từ kết quả phân tích trên ta thấy tỷ suất tự tài trợ của doanh nghiệp qua 3 năm có xu hướng 

giảm dần chứng tỏ khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp ngày càng giảm. doanh nghiệp bị thiếu 

vốn và việc chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng giảm. 

 

2.5 Phân tích khả năng hoạt động của doanh nghiệp (luân chuyển vốn) 

Khả năng hoạt động của doanh nghiệp hay còn gọi là khả năng luân chuyển vốn của doanh 

nghiệp là một vấn đề rất quan trọng gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc 

phân tích khả nằn luân chuyển vốn giúp chúng ta đánh giá chất lượng cong tác quản lý vốn có 

hiệu quả hay không. từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. 

2.5.1 Luân chuyển hàng tồn kho 

Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản dự trữ với mục đích đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh 

doanh diễn ra bình thường liên tục. Mức độ tồn kho cao hay thấp phụ thuộc vào loại hình kinh 

doanh. tình hình cung cấp đầu vào. mức tiêu thụ sản phẩm...Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho 

được thể hiện qua các chỉ tiêu sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Số vòng quay hàng tồn kho thể hiện số lần mà hàng tồn kho bình quân được bán trong kỳ. 

Thời gian tồn kho bình quân đo lường số ngày hàng hoá nằm trong kho trước khi bán ra. 

Số liệu cụ thể tại doanh nghiệp như sau: 

 

 

 

Số vòng quay HTK = 
Giá vốn hàng bán 

Trị giá hàng tồn kho bình quân 

Thời gian tồn kho BQ = 
Số ngày trong kỳ (360 ngày) 

Số vòng quay hàng tồn kho 
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Bảng phân tích tình hình luân chuyển hàng tồn kho      ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Giá vốn hàng bán 3.221  2.005 15.972 -37.75% 696.61% 

Trị giá HTK đầu kỳ 1.120 980 2.519 -12.50% 157.04% 

Trị giá HTK cuối kỳ 980 2.519 2.350 157.04% -6.71% 

Trị giá HTK bình quân 1.050 1.750 2.435 66.62% 39.15% 

Số vòng quay HTK 3.07 1.15 6.56 (1.92) 5.41 

Thời gian tồn kho (ngày) 117 314 55 197  (259) 

     Đồ thị tình hình luân chuyển hàng tồn kho 

 

 

 

 

 

 

 

Xét giai đoạn từ 2006 – 2007: Số vòng luân chuyển hàng tồn kho trong năm 2007 là 1.15 

vòng. mỗi vòng là 314 ngày. So với năm 2006 thì tốc độ luân chuyển hàng tồn kho giảm 1.92 

vòng. mỗi vòng tăng 197 ngày.  

Giai đoạn từ 2007 – 2008: Trong năm 2008 tốc độ luân chuyển hàng tồn kho tăng mạnh đạt 

6.56 vòng. mỗi vòng 55 ngày. Tức tăng 5.41 vòng. mỗi vòng giảm 259 ngày so với năm 2007. 

Như vậy nhìn chung qua 3 năm 2006 - 2008 tốc độ luân chuyển hàng tồn kho có xu hướng 

tăng dần thể hiện sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng có chất lượng đồng thời tên tuổi của 
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doanh nghiệp ngày càng được biết đến nên tình hình bán ra tốt. công ty tiết kiệm được tương đối 

vốn dự trữ hành tồn kho. giải phóng vốn dự trữ để xoay vòng vốn nhanh tạo điều kiện thuận lợi 

về vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần tăng lợi nhuận khi đang hoạt động có lãi. Tuy 

nhiên sản phẩm của doanh nghiệp là thực phẩm do vậy có thời hạn sử dụng. doanh nghiệp trong 

giai đoạn này đã cố gắng tăng tốc độ luân chuyển hàng tồn kho nhưng chỉ số này nhìn chung vẫn 

còn thấp. Nguyên nhân là do sản phẩm sản suất ra phải chờ kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng và 

chỉ tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lâu. Vì vậy trong các năm tới doanh nghiệp cần phải 

có các biện pháp tăng chỉ số này lên bằng cách rút ngắn thời gian lưu kho để làm các thủ tục 

kiểm tra chất lượng. 

2.5.2 Luân chuyển khoản phải thu 

Tốc độ luân chuyển khoản phải thu phản ánh khả năng thu hồi nợ của doanh nghiệp và được 

xá định bởi công thức sau:  

 

 

 

 

 

 

Tình hình tại doanh nghiệp như sau: 

Bảng phân tích tình hình luân chuyển khoản phải thu      ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Doanh thu thuần 2.960  3.921 31.897 32.47% 713.49% 

Khoản phải thu đầu kỳ 1.040 1.350 2.220 29.81% 64.44% 

Khoản phải thu cuối kỳ 1.350 2.220 1.982 64.44% -10.72% 

Khoản phải thu bình quân 1.195 1.785 2.101 49.37% 17.70% 

Số vòng quay khoản phải thu 2.48 2.20 15.18 (0.28) 12.99 

Kỳ thu tiền bình quân (ngày) 145 164 24 19  (140) 

Số vòng quay 

khoản phải thu 
= 

Tổng doanh thu thuần 

Khoản phải thu bình quân 

Kỳ thu tiền       

bình quân 
= 

Số ngày trong kỳ (360 ngày) 

Số vòng quay khoản phải thu 
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      Đồ thị tình hình luân chuyển khoản phải thu 

Dựa vào bảng phân tích và đồ thị ta thấy: 

 Trong giai đoạn từ 2006 – 2007: Tốc độ luân chuyển khoản phải thu giảm 0.28 vòng. mỗi 

vòng tăng 19 ngày. Tốc độ luân chuyển khoản phải thu giảm cũng có nghĩa là thời gian thu hồi 

nợ ngày càng dài hơn. Nguyên nhân dẫn đến tình hình trên là do tốc độ tăng của khoản phải thu 

bình quân lớn hơn tốc độ tăng của doanh thu thuần. Cụ thể tốc độ tăng của các khoản phải thu 

bình quân là 49.37%. tốc độ tăng của doanh thu thuần là 32.47%. 

Giai đoạn từ 2007 – 2008: Tốc độ luân chuyển khoản phải thu tăng nhanh trong năm 2008 

đạt 15.18 vòng. mỗi vòng 24 ngày. Tức tăng 12.99 vòng. mỗi vòng giảm 140 ngày so với năm 

2007. 

Từ kết quả phân tích và dựa vào đồ thị ta thấy qua 3 năm hoạt động thì tố độ luân chuyển 

khoản phải thu có xu hướng tăng dần. đây là dấu hiệu tốt nó chứng tỏ doanh nghiệp cố gắng thu 

hồi lượng vốn bị các đơn vị khác chiếm dụng. nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. xoay vòng vốn 

nhanh tạo điều kiện thuận lợi về vốn để mở rộng sản xuất.  

2.5.3 Luân chuyển vốn lƣu động 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. vốn lưu động không ngừng vận động. 

Nó lần lượt mang nhiều hình thái khác nhau như: Tiền. nguyên vật liệu. sản phẩm dở dang. thành 

phẩm và qua tiêu thụ nó lại trở thành hình thái tiền tệ nhằm đảm bảo cho nhu cầu sản xuất kinh 

doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Khả năng luân chuyển vốn lưu động chi phối trực tiếp đến 

vốn dự trữ và vốn trong thanh toán của doanh nghiệp. Khả năng luân chuyển được thể hiện qua 

các chỉ tiêu sau: 

 

 
Số vòng quay vốn 

lưu động 
= 

Tổng doanh thu thuần 

Vốn lưu động sử dụng bình quân 
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Số vòng quay vốn lưu động là một trong những chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá chất lượng 

công tác sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn và trong cả quá trình sản xuất kinh doanh. Số 

vòng quay vốn lưu động càng lớn hoặc số ngày của một vòng quay càng nhỏ sẽ góp phần tiết 

kiệm tương đối vốn cho sản xuất. 

Hệ số đảm nhiệm vốn lưư động: 

 

 

 

 

Chỉ tiêu này phản ánh. để tạo ra một đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

trong kỳ phân tích cần boa nhiêu đồng vốn lưu động bình quân dùng vào sản xuất kinh doanh 

trong kỳ.   

Dựa vào các số liệu có liên quan ta có bảng sau: 

Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn lưu động      ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Doanh thu thuần 2.960  3.921 31.897 32.47% 713.49% 

Vốn lƣu động đầu kỳ 2.545 4.867 6.864 91.24% 41.03% 

Vốn lƣu động  cuối kỳ 4.867 6.864 8.746 41.03% 27.42% 

VLĐ sử dụng bình quân 3.706 5.866 7.805 58.27% 33.07% 

Số vòng quay vốn lƣu động 0.80 0.67 4.09 (0.13) 3.42 

Số ngày/ 1vòng quay 451 539 88 88 (450) 

Hệ số đảm nhiệm của VLĐ 1.25 1.50 0.24 0.24  (1.25) 

Số ngày của một 

vòng quay 
= 

Số ngày trong kỳ (360 ngày) 

Số vòng quay vốn lưu động 

Hệ số đảm nhiệm 

của vốn lưu động 
= 

1 

Số vòng quay vốn lưu động 
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            Đồ thị tình hình luân chuyển vốn lưu động 

Từ  bảng phân tích và đồ thị ta thấy: 

 Trong giai đoạn từ 2006 – 2007: Số vòng quay vốn lưu động trong năm 2007 là 0.67 vòng. 

mỗi vòng là 539 ngày. So với năm 2006 giảm 0.13 vòng. mỗi vòng tăng 88 ngày. Nguyên nhân 

giảm là do tốc độ tăng của doanh thu thuần chậm hơn so với tốc độ tăng của vốn lưu động bình 

quân. Tốc độ luân chuyển vốn giảm cũng có nghĩa là thời gian cho một vòng quay vốn ngày 

càng dài hơn. như vậy trong giai đoạn này hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty ngày càng 

giảm làm cho vốn lưu động bị lãng phí.  

Giai đoạn từ 2007 – 2008: Số vòng quay vốn lưu động trong giai đoạn này tăng nhanh đạt 

4.09 vòng. mỗi 88 ngày trong năm 2008. Tức tăng 3.42 vòng. mỗi vòng giảm 450 ngày so với 

năm 2007. Nguyên nhân là do tốc độ tăng của doanh thu thuần nhanh hơn tốc độ tăng của vốn 

lưu động bình quân ( tốc độ tăng doanh thu thuần là 713.49%. tốc độ tăng của vốn lưu động bình 

quân là 33.07%). Như vậy chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty trong năm 2008 

tốt hơn so với năm 2007. tốt nhất trong 3 năm. giúp công ty hạn chế bớt ứ đọng vốn và tiết kiệm 

vốn 

Nếu kết hợp phân tích về hệ số đảm nhiệm ta thấy trong năm 2006 để tạo ra một đồng doanh 

thu thuần trong kỳ cần dùng vào sản xuất kinh doanh 1.25 đồng vốn lưu động. Sang năm 2007 để 

tạo một đồng doanh thu thuần cần dùng 1.5 đồng vốn lưu động. Đến năm 2008. để tạo ra một 

đồng doanh thu thuần chỉ cần 0.24 đồng vốn lưu động. Như vậy nếu xét chênh lệch giữa 2 năm 

thì lượng vốn lưu động cần để tạo 1 đồng doanh thu thuần năm 2007 tăng 0.24 đồng so với năm 

2006. năm 2008 giảm 1.25 đồng so với năm 2007. Điều này chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động năm 2006. 2007 không tốt bằng so với năm 2008. 

Tóm lại qua quá trình phân tích trên ta thấy tốc độ luân chuyển vốn lưu động qua 3 năm từ 

2006 – 2008 có xu hướng tăng dần và lượng vốn lưu động cần thiết đưa vào sản xuất kinh doanh 

để tạo một đồng doanh thu thuần có xu hướng giảm. Điều này chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu 

2,960
3,706 3,921

5,866

31,897

7,805

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008

Triệu đồng

Doanh thu thuần VLĐ sử dụng bình quân

Triệu đồng

0.67

4.09

0.80

539

88

451

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Năm 2006 Năm 2007

0

100

200

300

400

500

600

Năm 2008

Số vòng quay vốn lưu động

Số ngày/ 1vòng quay



 56 

động của doanh nghiệp ngày càng cao. tốc độ luân chuyển vốn ngày càng nhanh. Tuy nhiên. nhìn 

chung qua 3 năm tốc độ luân chuyển vốn của doanh nghiệp tương đối cao. do đó trong những 

năm tới doanh nghiệp cần phải tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động lên như đẩy mạnh tiêu thụ 

để nâng cao doanh thu. đề ra những biện pháp hữu hiệu để nhanh chóng thu hồi các khoản nợ 

của khách hàng và nợ trong nội bộ doanh nghiệp.   

2.5.4 Khả năng hoạt động của tài sản dài hạn (vốn cố định) 

Vốn cố định là một bộ phận tư liệu sản xuất chủ yếu và là cơ sở vật chất thiết yếu của doanh 

nghiệp. Sức hoạt động (sức sản suất) của vốn cố định thể hiện khả năng thu hồi vốn đầu tư vào 

tài sản cố định của doanh nghiệp. Do vốn cố định có giá trị lớn nên tốc độ luân chuyển (sức hoạt 

động) vốn cố định thường được thẩm định và đánh giá rất thuận trọng. Để đánh giá tình hình 

luân chuyển vốn cố định ta dựa vào các chỉ tiêu sau:  

 

 

 

 

 

Tình hình thực tế tại doanh nghiệp như sau: 

Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn cố định      ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Doanh thu thuần 2.960  3.921 31.897 32.47% 713.49% 

Vốn cố định đầu kỳ 29.125 28.615 22.191 -1.75% -22.45% 

Vốn cố định cuối kỳ 28.615 22.191 28.522 -22.45% 28.53% 

VCĐ sử dụng bình quân 28.870 25.403 25.357 -12.01% -0.18% 

Số vòng quay vốn cố định 0.10 0.15 1.26 0.05  1.10 

Số ngày/ 1vòng quay 3511 2332 286 (1179) (2046) 

Số vòng quay vốn 

cố định 
= 

Tổng doanh thu thuần 

Vốn cố định sử dụng bình quân 

Số ngày của một 

vòng quay 
= 

Số ngày trong kỳ (360 ngày) 

Số vòng quay vốn cố định 
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      Đồ thị tình hình luân chuyển (sức sản suất) vốn cố định 

 Từ đồ thị ta thấy trong giai đoạn từ năm 

2006 – 2008 số vòng quay vốn cố định liên tục tăng rất nhanh. Năm 2006 tốc độ luân chuyển 

vốn cố định là 0.1 vòng. mỗi vòng là 3511 ngày. Năm 2007 tốc độ luân chuyển vốn cố định tăng 

lên là 0.15 vòng. mỗi vòng là 2332 ngày. Tức tăng 0.55 vòng. mỗi vòng giảm 1179 ngày so với 

năm 2006. Đến năm 2008 tốc độ luân chuyển vốn cố định tăng mạnh đạt 1.26 vòng. mỗi vòng 

286 ngày. Tức tăng 1.1 vòng. mỗi vòng giảm 2046 ngày so với năm 2007.  

Như vậy nhìn chung qua 3 năm hoạt động tốc độ luân chuyển vốn cố định có xu hướng tăng. 

nguyên nhân là do doanh thu thuần tăng trong khi đó vốn cố định sử dụng bình quân lại giảm 

(doanh thu thuần năm 2007 tăng 32.47% so với năm 2006. năm 2008 tăng 713.49% so với năm 

2007 trong khi đó vốn cố định sử dụng bình quân năm 2007 giảm 12.01% so với năm 2006. năm 

2008 giảm 0.18% so với năm 2006). Kết quả phân tích cho thấy hiệu quả sử dụng vốn cố định 

của doanh nghiệp có xu hướng ngày càng tăng. đồng thời thể hiện khả năng thu hồi vốn tài sản 

cố định của doanh nghiệp ngày càng nhanh. tạo điều kiện tích luỹ vốn. Chứng tỏ doanh nghiệp 

đang cố gắng sử dụng vốn hiệu quả. hạn chế lãng phí tới mức có thể. Tuy nhiên nhìn chung trong 

giai đoạn này tốc độ luân chuyển vốn cố định còn chậm. trong các năm tới doanh nghiệp nên có 

những biện pháp để nâng dần tốc độ luân chuyển vốn cố định lên nhằm nâng cao khả năng tích 

luỹ để tái đầu tư vào tài sản cố định mới đảm bảo nâng cao và cải thiện tư liệu sản xuất. cơ sở vật 

chất cho doanh nghiệp.  

2.5.5 Luân chuyển vốn chủ sở hữu 

Việc phân tích tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu nhằm đánh giá xem doanh nghiệp có sử 

dụng hiệu quả vốn chủ sở hữu hay không. Để đánh giá ta dựa vào các chỉ tiêu sau:  

 

 
Số vòng quay vốn 

chủ sở hữu 
= 

Tổng doanh thu thuần 

VCSH sử dụng bình quân 
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31,897

25,357
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Tình hình cụ thể tại công ty: 

Bảng phân tích tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu      ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Doanh thu thuần 2.960  3.921 31.897 32.47% 713.49% 

Vốn chủ sở hữu đầu kỳ 31.150 30.452 21.330 -2.24% -29.96% 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ 30.452 21.330 26.721 -29.96% 25.27% 

VCSH sử dụng bình quân 30.801 25.891 24.026 -15.94% -7.21% 

Số vòng quay VCSH 0.10 0.15 1.33 0.06  1.18 

Số ngày/ 1vòng quay 3746 2377 271 (1369) (2106) 

      Đồ thị tình hình luân chuyển vốn chủ sở hữu 

 

Trong giai đoạn từ 2006 – 2008 số vòng quay vốn chủ sở hữu có chiều hướng tăng nhanh. Cụ 

thể. năm 2006 số vòng quay vốn lưu động là 0.10 vòng. mỗi vòng 3746 ngày. Năm 2007 số vòng 

quay vốn lưu động tăng lên 0.15 vòng. mỗi vòng là 2377 ngày. Tức tăng 0.06 vòng. mỗi vòng 

giảm 1369 ngày so với năm 2006. Sang năm 2008 số vòng quay vốn chủ sở hữu tăng nhanh đạt 

Số ngày của một 

vòng quay 
= 

Số ngày trong kỳ (360 ngày) 

Số vòng quay VCSH 
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1.33 vòng. mỗi vòng 271 ngày. tức tăng 1.18 vòng. mỗi vòng giảm 2106 ngày so với năm 2007. 

Như vậy trong năm 2008 doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả nhất so với năm 2006. 2007. 

Nhìn chung qua 3 năm tốc độ luân chuyển vốn chủ sở hữu có chiều hướng tăng. Nguyên 

nhân này là do doanh thu thuần có chiều hướng tăng trong khi đó vốn chủ sở hữu sử dụng bình 

quân giảm. Đây là dấu hiệu tốt. cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu ngày càng hiệu 

quả. vòng quay vốn chủ sở hữu tăng. Nhưng nhìn chung vòng quay vốn chủ sở hữu vẫn còn thấp 

so với chỉ tiêu của ngành. vì vậy trong những năm tới doanh nghiệp cần có biện pháp để nâng 

cao tốc độ vốn chủ sở hữu lên nữa. 

2.5.6 Luân chuyển toàn bộ vốn 

Với những phân tích chi tiết từng thành phần vốn trên giúp ta có cách nhìn chi tiết và cụ thể 

khả năng luân chuyển vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên để có cái nhìn tổng quát hơn tình hình 

sử dụng vốn ta cần xem xét khả năng luân chuyển toàn bộ vốn.  

 

 

 

 

 

Tình hình thực tế tại doanh nghiệp như sau: 

Bảng phân tích tình hình luân chuyển toàn bộ vốn      ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Doanh thu thuần 2.960  3.921 31.897 32.47% 713.49% 

Tổng vốn đầu kỳ 31.670 33.482 29.055 5.72% -13.22% 

Tổng vốn cuối kỳ 33.482 29.055 37.268 -13.22% 28.27% 

Tổng vốn sử dụng bình quân 32.576 31.269 33.162 -4.01% 6.05% 

Số vòng quay toàn bộ vốn 0.09 0.13 0.96 0.03  0.84 

Số ngày/ 1vòng quay 3962 2871 374 (1091) (2497) 

       

 

Số vòng quay toàn 

bộ vốn 
= 

Tổng doanh thu thuần 

Tổng vốn sử dụng bình quân 

Số ngày của một 

vòng quay 
= 

Số ngày trong kỳ (360 ngày) 

Số vòng quay toàn bộ vốn 
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Đồ thị tình hình luân chuyển toàn bộ vốn 

 

 

Theo bảng phân tích và đồ thị ta nhận thấy trong giai đoạn từ 2006 – 2008 số vòng quay toàn 

bộ vốn có xu hướng tăng nhanh. Cụ thể là năm 2007 tăng 0.03 vòng. mỗi vòng giảm 1091 ngày 

so với năm 2006. Sang năm 2008 tốc độ luân chuyển toàn bộ vốn tăng nhanh. tăng 0.84 vòng. 

mỗi vòng giảm 2497 ngày so với năm 2007.  

Như vậy trong 3 năm doanh nghiệp sử dụng vốn ngày càng có hiệu quả. điều này thể hiện 

khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp ngày càng nhanh. tạo điều kiện tích luỹ để tái đầu tư. 

Trong mhững năm tới doanh nghiệp cần phát huy xu thế này để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

lên nữa. 

 Tóm lại. qua toàn bộ quá trình phân tích trên ta nhận thấy hiệu quả sử dụng vốn của 

doanh nghiệp có xu hướng ngày càng tăng. Thể hiện ở tốc độ luân chuyển hàng tồn kho. tốc độ 

luân chuyển khoản phải thu. tốc độ luân chuyển vốn lưu động. tốc độ luận chuyển vốn cố định. 

tốc độ luân chuyển vốn chủ sở hữu. tốc độ luân chuyển toàn bộ vốn đều có xu hướng tăng dần 

qua các năm. Đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ doanh nghiệp đã cố gắng nâng cao chất lượng sản 

phẩm. nhanh chóng thu hồi các khoản nợ phải thu. hạn chế những tài sản không cần dùng. không 

đảm bảo kỹ thuật và năng lực sản xuất. đồng thời doanh thu bán hàng qua từng năm cũng tăng 

cao. Trong những năm tới doanh nghiệp cần duy trì và phát huy xu hướng này tạo điều kiện để 

tái đầu tư nhanh hơn. 

 

2.6 Phân tích khả năng sinh lời 

Đối với doanh nghiệp mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận là một chỉ tiêu tài chính 

tổng hợp phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình đầu tư. sản xuất. tiêu thụ và những giải pháp 

kỹ thuật. quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Vì vậy. lợi nhuận là chỉ tiêu tài chính mà bất kỳ một 

đối tượng nào muốn đặt quan hệ với doanh nghiệp cũng đều quan tâm.  
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2.6.1 Chỉ số lợi nhuận hoạt động 

Chỉ tiêu này thể hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và được tính dựa 

vào công thức sau: 

 

Tình hình thực tế tại doanh nghiệp như sau: 

Bảng phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Lợi nhuận thuần HĐKD (1.671) 414 13.805 -124.78% 3234.54% 

Doanh thu thuần  2.960 3.921 31.897 32.47% 713.49% 

Chỉ số lợi nhuận hoạt động -56.45% 10.56% 43.28% 67.01% 32.72% 

Đồ thị chỉ số lợi nhuận hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Năm 2007. chỉ số lợi nhuận hoạt động là 10.56%. điều này có nghĩa cứ 100 đồng 

doanh thu sẽ đem lại 10.56 đồng lợi nhuận thuần trong năm 2007. nếu so với năm 2006 thì đã 

tăng 67.01 đồng. Vào năm 2008. chỉ số này tiếp tục tăng đạt 43.28%. tức là cứ 100 đồng doanh 

Chỉ số lợi nhuận 

hoạt động 
= 

Lợi nhuận thuần HĐKD  
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thu đem lại 43.28 đồng lợi nhuận. tăng 32.72 đồng so với năm 2007. Nguyên nhân tăng là do tốc 

độ tăng của lợi nhuận thuần nhanh hơn với tốc độ tăng của doanh thu thuần. Như vậy nhìn chung 

qua 3 năm hoạt động. chỉ số lợi nhuận của công ty có chiều hướng tăng nhanh. chứng tỏ hoạt 

động kinh doanh của công ty ngày càng khả quan hơn. 

2.6.2 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

 

 

 

Chỉ tiêu này thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận. Đây là hai yếu tố liên quan 

mật thiết. doanh thu chỉ ra vai trò. vị trí doanh nghiệp trên thương trường và lợi nhuận lại thể 

hiện chất lượng. hiệu quả cuối cùng của doanh nghiệp. Như vậy. tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

là chỉ tiêu thể hiện vai trò và hiệu quả của doanh nghiệp.  

Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu      ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Lợi nhuận trƣớc thuế (1.700) 398 13.773 -123.41% 3360.55% 

Doanh thu thuần  2.960 3.921 31.897 32.47% 713.49% 

Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu -57.43% 10.15% 43.18% 67.58% 33.03% 

Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

Tỷ suất lợi nhuận/ 

Doanh thu 
= 
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Năm 2007. tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 10.15%. tức là cứ 100 đồng doanh thu thuần 

đem lai 10.15 đồng lợi nhuận. So với năm 2006 thì tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của năm 

2007 đã tăng 67.58 đồng. Sang năm 2008. chỉ tiêu này tiếp tục tăng mạnh đạt 43.18% . tức cứ 

100 đồng doanh thu thuần mang lại 43.18 đồng lợi nhuận. so với năm 2007 đã tăng 33.03 đồng. 

Nguyên nhân là do trong năm 2007. 2008 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn 

làm cho doanh thu tăng. từ đó lợi nhuận hoạt động sản suất kinh doanh cũng tăng. tuy các chi phí 

bất thường và hoạt động bất thường luôn bị lỗ nhưng nhìn chung tổng mức lợi nhuận của doanh 

nghiệp tăng nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu.  

Như vậy qua 3 năm từ 2006 – 2008 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu liên tục tăng mạnh. 

chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Trong những năm tiếp theo doanh 

nghiệp cần giữ vững tình hình này nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng của lợi nhuận hơn nữa.  

2.6.3 Tỷ suất sinh lời vốn lƣu động 

Chỉ  tiêu này thể hiện hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận 

trước thuế trên vốn lưu động càng cao thì trình độ sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp ngày 

càng cao và ngược lại.  

 

 

Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn lưu động       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Lợi nhuận trƣớc thuế (1.700) 398 13.773 -123.41% 3360.55% 

VLĐ sử dụng bình quân 3.706 5.866 7.805 58.28% 33.05% 

Tỷ suất sinh lời VLĐ -45.87% 6.78% 176.46% 52.66% 169.68% 

Tỷ suất sinh lời 

vốn lưu động 
= 

Tổng lợi nhuận trước thuế  

Tổng vốn lưu động SD bình quân 
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  Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn lưu động 

Trong năm 2007 cứ 100 đồng vốn lưu động tạo ra được 6.78 đồng lợi nhuận. so với năm 

2006 thì doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả hơn nhiều. bằng chứng là tỷ suất sinh lời tăng 

52.66%. Sang năm 2008 tỷ suất sinh lời vốn lưu động tăng mạnh đạt 176.46%. tức là cứ 100 

đồng vốn lưu động có thể tạo ra được 176.46 đồng lợi nhuận. Nguyên nhân tăng là do doanh 

nghiệp đã cố gắng trong việc thu hồi các khoản nợ. giảm bớt lượng vốn bị lãng phí... Như vậy 

trong giai đoạn này (2006 – 2008) doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động ngày càng hiệu quả góp 

phần nâng cao lợi nhuận. Trong những năm tiếp theo doanh nghiệp cần duy trì và phát huy xu 

hướng này để đẩy nhanh tốc độ của lợi nhuận nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động hơn nữa. 

 

2.6.4 Tỷ suất sinh lời vốn cố định 

Tỷ suất sinh lời vốn cố định thể hiện hiệu quả sử dụng vốn cố định tại doanh nghiệp. 

 

Dựa vào các tài liệu liên quan ta có bảng sau: 

 

 

Tỷ suất sinh lời 

vốn cố định 
= 

Tổng lợi nhuận trước thuế  

Tổng vốn cố định SD bình quân 
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Bảng phân tích tỷ suất sinh lời vốn cố định       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Lợi nhuận trƣớc thuế (1.700) 398 13.773 -123.41% 3360.55% 

VCĐ sử dụng bình quân 28.870 25.403 25.357 -12.01% -0.18% 

Tỷ suất sinh lời VCĐ -5.89% 1.57% 54.32% 7.46% 52.75% 

  Đồ thị tỷ suất sinh lời vốn cố định 

Từ bảng phân tích và đồ thị ta nhận thấy trong năm 2007 cứ 100 đồng vốn cố định tạo ra 

1.57 đồng lợi nhuận. so với năm 2006 thì tăng 7.46 đồng. Sang năm 2008. cứ 100 đồng vốn cố 

định có thể tạo ra 54.32 đồng lợi nhuận. tức tăng so với năm 2007 là 52.75 đồng. Như vậy năm 

2008 doanh nghiệp hoạt động rất hiệu quả. Nguyên nhân là do trong năm 2008 doanh nghiệp đã 

cố gắng giảm bớt lượng vốn bị lãng phí. nâng cao năng suất thiết bị dây chuyền công nghệ. tiến 

gần đến công suất dây chuyền thiết kế. Trong những năm tiếp theo doanh nghiệp cần tiếp tục duy 

trì tình hình này.  

2.6.5 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 

Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản cho biết hiệu quả sử dụng tài sản chung của toàn 

doanh nghiệp. 
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 Hoặc: 

 

Tình hìmh thực tế tại doanh nghiệp như sau: 

Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)    

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Hệ số quay vòng vốn (vòng) 0.09 0.13 0.96 0.04 0.83 

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu -57.43% 10.15% 43.18% 67.58% 33.03% 

Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản -5.17% 1.32% 41.45% 6.49% 40.13% 

Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 

Tỷ suất lợi nhuận/ 

Tài sản 
= 

Tổng lợi nhuận trước thuế  

Tổng tài sản SD bình quân 

Tỷ suất lợi nhuận/ 

Tài sản 
= 

Hệ số quay   *   Tỷ suất lợi nhuận/ 

vòng vốn                 Doanh thu 
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Từ bảng phân tích về tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ta thấy. trong năm 2007 cứ 100 đồng 

đầu tư vào tài sản thì đem lại 1.32 đồng lợi nhuận. so với năm 2006 thì đã tăng 6.49 đồng. Đến năm 

2008. cứ 100 đồng tài sản tạo ra 41.45 đồng lợi nhuận. tức tăng so với năm 2007 là 40.13 đồng. 

Chứng tỏ trong 3 năm hoạt động sản suất kinh doanh. doanh nghiệp sử dụng tài sản ngày càng hiệu 

quả. tiết kiệm hơn. Đây là dấu hiệu rất khả quan cho thấy doanh nghiệp rất cố gắng trong việc giảm 

bớt các lượng vốn ứ đọng. sử dụng máy móc thiết bị hiệu quả. nâng cao chất lượng sản phẩm. thúc 

đẩy thu hồi các khoản nợ đồng thời đẩy mạnh công tác bán hàng góp phần nâng cao lợi nhuận. 

Trong các năm tiếp theo doanh nhiệp cần duy trì xu hướng này.  

2.6.6 Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số DUPONT 

Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số Dupont thực chất chính là phân tích khả năng sinh 

lời của vốn chủ sở hữu. đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất người ta dùng để đánh giá tình hình hoạt 

động tài chính của doanh nghiệp. Việc phân tích dựa vào chỉ số Dupont sẽ giúp ta kết hợp đánh 

giá tổng hợp khả năng sinh lời của doanh nghiệp. đồng thời giúp ta đề xuất những biện pháp để 

gia tăng suất sinh lời của vốn chủ sở hữu. 

 

 

Trong đó: 

 

 

 

Từ các số liệu liên quan ta có bảng sau: 

        Bảng tính đòn cân nợ                 ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU NĂM 2006 NĂM 2007 NĂM 2008 

Tổng TS sử dụng bình quân 31.576 31.269 33.162 

VCSH bình quân 31.487 25.891 24.026 

Đòn cân nợ (lần) 1.003 1.208 1.380 

 

Tỷ suất lợi nhuận/ 

Vốn chủ sở hữu 
= 

Tỷ suất lợi nhuận    *    Hệ số quay   *   Đòn cân nợ 

/ Doanh thu                 vòng vốn 

Đòn cân nợ = 
Tổng tài sản bình quân 

Vốn chủ sở hữu bình quân 
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Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)    

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu -57.43% 10.15% 43.18% 67.58% 33.03% 

Hệ số quay vòng vốn (vòng) 0.09 0.13    0.96 0.04 0.83 

Đòn cân nợ (lần) 1.003  1.208  1.380  0.205 0.173 

Tỷ suất lợi nhuận/ VCSH -5.18% 1.59% 57.22% 6.78% 55.62% 

 

Đồ thị tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 

Trong năm 2007 cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra 1.59 đồng lợi nhuận. so với năm 2006 

thì đã tăng 6.78 đồng. Sang năm 2008 tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh đạt 

57.22%. tức cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu có thể tạo ra 57.22 đồng lợi nhuận. tăng so với năm 

20067 là 55.62 đồng. Nguyên nhân tăng là do tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng. hệ số quay 

vòng vốn tăng. đòn cân nợ tăng. doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả hơn. doanh nghiệp đang cố 

gắng cân đối hợp lý giữa sử dụng vốn vay và vốn chủ sở hữu nhằm góp phần tăng tính năng 

động trong kinh doanh đồng thời khồn mất kiểm soát về khả năng thanh toán.  

Như vậy qua quá trình phân tích ta thấy hiệu quả sử dụng vốn qua các năm ngày càng tốt. 

Đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh ngày càng tốt. giảm bớt lượng vốn ứ đọng 
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không tạo ra doanh thu đồng thời hạn chế bớt sử dụng vốn chủ sở hữu thay vào đó là tận dụng 

nguồn vốn của các đơn vị khác để bổ sung nguồn vốn kinh doanh vừa tăng tính năng động. sáng 

tạo góp phần nâng cao lợi nhuận. Trong những năm tiếp theo doanh nghiệp cần phát huy xu 

hướng này. 

 

2.7 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới hiệu quả kinh doanh  

2.7.1 Phân tích ảnh hƣởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận của công ty 

Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo chức năng. công ty còn có những hoạt 

động tài chính với những chi phí và thu nhập có liên quan. Việc phân tích hoạt động này sẽ giúp 

ta đánh giá được sự ảnh hưởng của chúng vào tổng lợi nhuận của doanh nghiệp.  

Bảng phân tích ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến lợi nhuận    ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Thu nhập hoạt động tài chính 120 473 780 294.17% 64.90% 

Chi phí hoạt động tài chính 150 215 350 43.33% 62.79% 

Lợi nhuận hoạt động tài chính (30) 258  430  -960.00% 66.67% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD (1671) 414 13.805 -124.78% 3234.54% 

Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của hoạt động tài chính đến tổng lợi nhuận 
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Dựa vào bảng phân tích ta thấy hoạt động tài chính năm 2006 bị lỗ đã gây ảnh hưởng tiêu 

cực đến tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. Nguyên nhân làm cho hoạt động tài chính lỗ là do thu 

nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp ít không đủ bù đắp nổi chi phí tài chính (chủ yếu là 

chi phí lãi vay). Tuy nhiên sang năm 2007. 2008 ta thấy lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 

nhanh. do trong giai đoạn 2007 - 2008 doanh nghiệp có thêm khoản thu lãi tiền gửi. lãi do chênh 

lệch tỷ giá ngoài ra còn có thêm khoản thu cho thuê mặt bằng. Đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ thu 

nhập hoạt động tài chính đã dần bù đắp chi phí tài chính và dần có tác động tích cực đến tổng lợi 

nhuận. 

2.7.2 Phân tích ảnh hƣởng của hoạt động khác đến lợi nhuận của doanh nghiệp 

Bảng phân tích ảnh hưởng của hoạt động khác đến lợi nhuận    ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Thu nhập khác 1 2 8 100.00% 300.00% 

Chi phí khác 30 18 40 -40.00% 122.22% 

Lợi nhuận khác (29) (16) (32) -44.83% 100.00% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD (1671) 414 13.805 -124.78% 3234.54% 

Lợi nhuận HĐKD & HĐ khác (1700) 398  13773  -123.41% 3360.55% 

            Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của hoạt động khác đến tổng lợi nhuận 
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Thu nhập khác của doanh nghiệp chủ yếu là thu từ việc bán phế phẩm. phế liệu. thu nhập 

do thanh lý tài sản. năm 2006 doanh nghiệp còn thu được các khoản nợ khó đòi. Các chi phí khác 

chủ yếu là chi phí thanh lý tài sản cố định bị lỗ.  

Qua phân tích ta thấy thu nhập từ hoạt động khác của doanh nghiệp luôn nhỏ hơn chi phí khác. 

nghĩa là hoạt động khác của doanh nghiệp luôn bị lỗ. Xu hướng qua các năm lỗ càng tăng ảnh 

hưởng tiêu cực đến tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vây các năm tới doanh nghiệp cần có 

biện pháp nâng cao lợi nhuận khác. góp phần làm tăng tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. 

2.7.3 Phân tích tình hình biến động của giá vốn hàng bán. chi phí bán hàng và chi phí q.lý 

Bảng phân tích tình hình biến động của giá vốn. CPBH. CPQL    ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 

NĂM 

2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Giá vốn hàng bán 3.221  2.005 15.972 -37.75% 696.61% 

Chi phí bán hàng 625 675 1.175 8.00% 74.07% 

Chi phí quản lý 755 1.085 1.375 43.71% 26.73% 

Doanh thu thuần  2.960 3.921 31.897 32.47% 713.49% 

Giá vốn/ D.Thu thuần 108.82% 51.13% 50.07% -57.68% -1.06% 

CPBH/ Doanh thu thuần 21.11% 17.21% 3.68% -3.90% -13.53% 

CPQL/ Doanh thu thuần 25.51% 27.67% 4.31% 2.16% -23.36% 

 Giá vốn hàng bán: 

                        Đồ thị tỷ trọng giá vốn trong doanh thu 
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Theo bảng phân tích và đồ thị ta nhận thấy trong giai đoạn từ 2006 – 2008 tỷ trọng giá vốn 

trên doanh thu giảm mạnh. Cụ thể năm 2007 giá vốn hàng bán chiếm 51.13% trong doanh thu 

thuần. tức giảm so với năm 2006 là 57.68%. Nguyên nhân giảm này là do giá vốn hàng bán giảm 

(năm 2006 là 3.221 triệu đồng. đến năm 2007 giảm xuống òn 2.005 triệu đồng). Trong khi đó 

doanh thu thuần tăng (năm 2007 doanh thu thuần là 3.921 triệu đồng. tăng so với năm 2006 là 

961 triệu đồng). Đến năm 2008 tỷ trọng giá vốn trên doanh thu còn 50.07%. tức giảm so với năm 

2007 là 1.06%. nguyên nhân giảm là do trong năm 2008 doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm làm cho giá vốn hàng bán tăng nhanh (năm 2007 giá vốn chỉ có 2005 triệu 

đồng. sang năm 2008 tăng lên 15.972 triệu đồng). tuy nhiên tốc độ tăng của giá vốn chậm hơn 

tốc độ tăng của doanh thu thuần (tốc độ tăng của giá vốn là 696.61%. tốc độ tăng của doanh thu 

thuần là 713.49%). do đó việc tăng giá vốn hàng bán là hợp lý. 

Tóm lại đánh giá chung qua 3 năm ta nhận thấy tỷ trọng giá vốn trong tổng doanh thu của 

doanh nghiệp có chiều hướng giảm dần. Đây là dấu hiệu tốt. chứng tỏ công ty đã có cố gắng 

trong việc giảm chi phí. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần giữ vững và phát huy xu 

hướng này tỷ trọng giá vốn trong doanh thu thuần tới mức có thể nhằm góp phần gia tăng lợi 

nhuận.  

 Chi phí bán hàng 

            Đồ thị tỷ trọng chi phí bán hàng trong doanh thu 
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Theo bảng phân tích và đồ thị ta nhận thấy trong giai đoạn từ 2006 – 2008 tỷ trọng chi phí 

bán hàng trên doanh thu giảm mạnh. Cụ thể năm 2007 giá vốn hàng bán chiếm 17.21% trong 

doanh thu thuần. tức giảm so với năm 2005 là 3.9%. Sang năm 2008 tỷ trọng chi phí bán hàng 

trên doanh thu thuần giảm mạnh chỉ còn 3.68%. tức là giảm so với năm 2007 là 13.53%. Nguyên 

nhân giảm này là do doanh nghiệp cố gắng giảm bớt các khoản chi phí hao hụt hàng hoá. bao bì 

dự phòng. chi phí sửa chữa tài sản cố định. chi phí làm hàng. chi phí bán hàng và chi phí vận 

chuyển trong kỳ.   

Nhìn chung chi phí bán hàng qua các năm có xu hướng giảm. Đây là dấu hiệu tốt. cho thấy 

doanh nghiệp đã rất cố gắng trong việc giảm bớt chi phí. chứng tỏ công ty đã quản lý chi phí 

ngày càng tốt góp phần làm tăng lợi nhuận. trong các năm tiếp theo doanh nghiệp cần tiếp tục 

duy trì tình hình này. 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp 

            Đồ thị tỷ trọng chi phí quản lý trong doanh thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 2006 – 2007: Tỷ trọng chi phí quản lý trong tổng doanh thu ở giai đoạn này có 

chiều hướng tăng. năm 2007 chiếm 25.51% tăng 2.16% so với năm 2006. Nguyên nhân tăng là 

do tốc độ tăng của chi phí quản lý nhanh hơn tôcs độ tăng của doanh thu thuần (cụ thể tốc độ 

tăng của chi phí quản lý là 43.71%. tốc độ tăng của doanh thu thuần là 32.47%). Chi phí quản lý 

tăng chủ yếu là do doanh nghiệp tăng chi phí cho công tác đào toạ nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu 

tiêu chuẩn của ngành công nghệ thực phẩm. chi phí cho việc thiết kế trang web. tăng chi phí 

đăng ký nhãn hiệu và logo công ty. chi phí xây dựng và quản lý doanh nghiệp theo hệ thống 

quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001: 2000. 
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Giai đoạn 2007 -2008: Tỷ trọng chi phí quản lý doanh nghiệp trong tổng doanh thu giảm 

rất nhanh  chỉ còn 4.31% trong năm 2008. tức giảm 23.36% so với năm 2006. Nguyên nhân do 

trong năm 2008 chi phí quản lý có tăng. nhưng tăng với tốc độ chậm hơn so với tốc độ tăng của 

doanh thu. Tốc độ tăng của chi phí quản lý là 26.73% so với năm 2007. do trong năm doanh 

nghiệp tăng chi phí đào tạo. chi phí quảng cáo. chi phí tham dự hội chợ ẩm thực. 

Qua 3 năm ta thấy chi phí quản lý trong năm 2007 cao nhất tuy nhiên các khoản gia tăng 

này chủ yếu giúp công ty hoạt động tốt hơn và nhằm nâng cao uy tín của công ty. điều này thể 

hiện trong năm 2008 tỷ trong chi phí quản lý trong doanh thu giảm mạnh. Cho thấy qua 3 năm 

hoạt động doanh nghiệp quản lý chi phí ngày càng tốt. trong những năm tới doanh nghiệp cần 

phát huy xu hướng này nhằm góp phần làm tăng lợi nhuận. 

2.7.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 

Hiệu suất sử dụng chi phí là chỉ tiêu tương đối thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và chi 

phí. phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí để mang lại doanh thu. 

 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng chi phí mang lại bao nhiêu đồng doanh thu. 

Tình hình thực tế tại doanh nghiệp như sau: 

Bảng phân tích hiệu quả sử dụng chi phí       ĐVT: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 
NĂM 

2006 
NĂM 2007 

NĂM 

2008 

CHÊNH LỆCH 

06-07 07-08 

Tổng CP SXKD trong kỳ 4.751 3.980 18.872 -16.23% 374.17% 

Doanh thu thuần  2.960 3.921 31.897 32.47% 713.49% 

Hiệu suất sử dụng chi phí 0.623 0.985 1.690 0.362 0.705 

      

 

 

 

 

Hiệu suất sử dụng 

chi phí 
= 

Tổng doanh thu thuần 

Tổng chi phí 
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Đồ thị tỷ trọng chi phí quản lý trong doanh thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2007 cứ một đồng chi phí mang lại 0.985 đồng doanh thu. so với năm 2006 thì đã tăng 

0.362 đồng. Sang năm 2008 cứ mốt đồng chi phí đem lại 1.690 đồng doanh thu. tức tăng 0.705 

đồng so với năm 2007. Từ kết quả phân tích và đồ thị ta thấy qua 3 năm từ 2006 – 2008 hiệu suất 

sử dụng chi phí liên tục tăng. chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng chi phí ngày càng hiệu quả hơn góp 

phần làm tăng lợi nhuận kinh doanh.  
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2.8 Đánh giá chung về tình hình tài chính doanh nghiệp 

Bảng thống kê các chỉ số tài chính từ năm 2006 - 2008 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

1. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính 

1.1. Bố trí cơ cấu tài sản         

Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 14.54 23.62 23.47 

Tỷ suất đầu tư tài sản cố định % 71.59 63.06 45.93 

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn         

Tỷ suất nợ % 9.05 26.59 28.30 

Tỷ suất tự tài trợ % 90.95 73.41 71.70 

2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán hiện hành Lần 1.77 0.94 0.91 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1.41 0.59 0.67 

Hệ số thanh toán bằng tiền Lần 0.82 0.24 0.44 

3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động 

3.1. Luân chuyển hàng tồn kho         

Số vòng quay hàng tồn kho Vòng 3.07 1.15 6.56 

Thời gian tồn kho bình quân Ngày 117 314 55 

3.2. Luân chuyển khoản phải thu         

Số vòng quay khoản phải thu Vòng 2.48 2.20 15.18 

Kỳ thu tiền bình quân Ngày 145 164 24 

3.3. Luân chuyển vốn lƣu động         

Số vòng quay vốn lưu động Vòng 0.80 0.67 4.09 

Số ngày của một vòng quay Ngày 451 539 88 

Hệ số đảm nhiệm Lần 1.25 1.50 0.24 

3.4. Sức hoạt động của vốn cố định         

Số vòng quay vốn cố định Vòng 0.10 0.15 1.26 

Số ngày của một vòng quay Ngày 3511 2332 286 

3.5. Luân chuyển vốn chủ sở hữu         

Số vòng quay vốn chủ sở hữu Vòng 0.10 0.15 1.33 

Số ngày của một vòng quay Ngày 3746 2377 271 

3.6. Luân chuyển toàn bộ vốn         
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Số vòng quay toàn bộ vốn Vòng 0.09 0.13 0.96 

Số ngày của một vòng quay Ngày 3962 2871 374 

4. Nhóm chỉ tiêu tỷ suất sinh lời 

4.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu         

Chỉ số lợi nhuận hoạt động % 56.45 10.56 43.28 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu BQ % -57.43 10.15 43.18 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu BQ (R OS) %  -57.43 10.15 43.18 

4.2. Tỷ suất sinh lời vốn lƣu động         

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VLĐ BQ % -45.87 6.78 176.46 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VLĐ BQ %  -45.87 6.78 176.46 

4.3. Tỷ suất sinh lời vốn cố định         

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn cố định BQ % -5.89 1.57 54.32 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn cố định BQ %  -5.89 1.57 54.32 

4.4. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản         

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tài sản % -5.17 1.32 41.45 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tài sản BQ (ROA) %  -5.17 1.32 41.45 

4.5. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH         

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn CSH BQ % -5.18 1.59 57.22 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH BQ (ROE) % -5.18 1.59 57.22 

 

Qua toàn bộ quá trình phân tích trên đã giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về tinh hình tài 

chính của Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt Nam như sau: 

 

Thứ nhất: Về cơ cấu tài sản - nguồn vốn 

Nhìn chung qua 3 năm từ năm 2006 – 2008 quy mô của doanh nghiệp ngày càng được mở 

rộng. trong đó: 

Về cơ cấu tài sản: Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng. trong đó tiền và các khoản tương đương 

tiền giảm còn lại các khoản: đầu tư tài chính ngắn hạn. hàng tồn kho. khoản phải thu đều tăng. 

chứng tỏ lượng vốn bị tồn đọng trong khâu thanh toán vẫn còn nhiều. công ty cần đưa lượng vốn 

bị chiếm dụng này vào đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tỷ trọng tài sản 

cố định và tỷ suất đầu tư tổng quát có xu hướng giảm. điều này thể hiện trong giai đoạn này 

doanh nghiệp không đầu tư vào đổi mới tài sản. Đây cũng là hiện tượng hợp lý vì hiện tại công 

suất dây chuyền chưa phát huy được hết. năng lực sản xuất vẫn phù hợp cho những năm tiếp 

theo. Tuy nhiên việc gia tăng tỷ suất đầu tư tài chính dài hạn giúp doanh nghiệp tạo được nguồn 

lợi tức dài hạn trong tương lai.  
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Về cơ cấu nguồn vốn: Trong giai đoạn này nguồn vốn chủ sở hữu có xu hướng giảm. thay 

vào đó vốn vay tăng nhanh. Như vậy để đẩy nhanh tốc độ tăng của lợi nhuận doanh nghiệp đã sử 

dụng đòn cân nợ. tức là vay và chiếm dụng vốn nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất 

kinh doanh. điều này cũng có nghĩa là mức độ rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp ngày 

càng cao. Ngược với sự gia tăng của tỷ suất nợ thì tỷ suất tự tài trợ lại có xu hướng giảm. chứng 

tỏ tính tự chủ trong kinh doanh của doanh nghiệp giảm. Đây cũng là sự điều chỉnh hợp lý vì hiện 

tại tỷ suất tự tài trợ của doanh nghiệp cao. trong khi đó tỷ suất nợ của doanh nghiệp lại thấp. Do 

vậy doanh nghiệp đang dần điều chỉnh cân đối giữ nguồn vốn vay và vốn chủ sở hữu để tốc độ 

tăng lợi nhuận là cao nhất. Nhưng nhìn chung cơ cấu nguồn vốn của công ty hiện nay chưa hợp 

lý lắm. bằng chứng là trong năm 2007. 2008 có một phần nguồn vốn ngắn hạn được công ty 

chuyển sang tài trợ cho tài sản dài hạn dẫn tới sự mất cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. đồng 

thời làm tăng áp lực thanh toán nợ ngắn hạn.  

 

Thứ hai: Về khả năng thanh toán 

Tình hình thanh toán của doanh nghiệp tương đối tốt. Tuy khă năng thanh toán có giảm 

những vẫn không mất kiểm soát. điều này chứng tỏ doanh nghiệp đang cố gắng giảm bớt lượng 

vốn ứ đọng. một mặt thu hồi nợ để nhanh chóng đưa vốn vào sản xuất. một mặt tăng cường 

chiếm dụng vốn của các đơn vị khác để bổ xung nguồn vốn kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn. góp phần tăng lợi nhuận của công ty khi đang hoạt động có lãi.  

 

Thứ ba: Về khả năng sinh lời 

Dựa vào việc phân tích tốc độ luân chuyển vốn kết hợp với tỷ suất sinh lời các loại vốn ta 

thấy hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp ngày càng tốt. Thời hạn thu tiền của doanh nghiệp 

ngày càng được rút ngắn. tạo điều kiện tích luỹ vốn. Tuy công ty đã cố gắng trong việc tăng tốc 

độ luân chuyển vốn nhưng nhìn chung nhóm chỉ tiêu này vẫn còn thấp. Doanh nghiệp cần có các 

biện pháp tăng chỉ số này lên nhằm giải phóng vốn dự trữ. xoay vòng vốn nhanh tạo điều kiện 

thuận lợi về vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần tăng lợi nhuận khi đang hoạt động có 

lãi. 
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PHẦN 3: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 
 

3.1. Chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới 

3.1.1. Về tình hình huy động vốn 

Dựa vào kết quả phân tích ta thấy hiện nay Công ty TNHH Hương liệu thực phẩm Việt 

Nam đang sử dụng một cơ cấu nguồn vốn với nguồn tài trợ chủ yếu là nguồn vốn tự có của 

doanh nghiệp. Như vậy để nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận công ty cần cân đối lại cơ cấu 

nguồn vốn. gia tăng đòn cân nợ trong phạm vi khả năng chi trả. Việc sử dụng đòn cân nợ sẽ giúp 

doanh nghiệp gia tăng tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu khi doanh nghiệp đang hoạt động hiệu 

quả.  

3.1.2. Về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 

Để cải thiện hơn nữa tình hình thanh toán và khả năng thanh toán công ty cần phải quản trị 

tốt các khoản phải thu. Việc quản lý tốt khoản mục này giúp công ty giảm bớt lượng ứ đọng. vốn 

bị chiếm dụng. mặt khác có thể tận dụng các khoản vốn này một cách hiệu quả hơn vào sản xuất 

hoặc dùng để đáp ứng một cách kịp thời việc thanh toán tránh tình trạng thanh toán chậm trễ làm 

mất lòng tin đối với các nhà cho vay. 

Để quản trị tốt các khoản phải thu công ty phải có chính sách tín dụng tốt. chính sách tín 

dụng liên quan đến mức độ. chất lượng và rủi ro của doanh thu. Chính sách tín dụng bao gồm: 

Tiêu chuẩn bán chịu. thời hạn bán chịu. thời hạn chiết khấu. tỷ lệ chiết khấu. Việc hạ thấp tiêu 

chuẩn bán chịu hoặc mở rộng thời hạn bán chịu. hay tăng tỷ lệ chiết khấu đều có khả năng làm 

cho doanh thu và lợi nhuận tăng. đồng thời kéo theo các khoản phải thu cùng với những chi phí 

đi kèm các khoản phải thu này cũng tăng và có nguy cơ phát sinh nợ khó đòi. Do đó công ty khi 

quyết định thay đổi một yếu tố nào cũng cần cân nhắc. so sánh giữa lợi nhuận mà doanh nghiệp 

có thể có được với mức rủi ro do gia tăng nợ không thể thu hồi mà doanh nghiệp phải đối mặt để 

có thể đưa ra chính sách tín dụng phù hợp. 

Ngoài ra. công ty cần chú ý đến việc phân tích uy tín của khách hàng trước khi quyết định 

có nên bán chịu cho khách hàng đó hay không. 

Theo dõi các khoản phải thu thường xuyên để xác định đúng thực trạng của chúng và đánh 

giá tính hữu hiệu của các chính sách thu tiền. Nhận diện những khoản tín dụng có vấn đề và thu 

thập những tín hiệu để quản lý những khoản hao hụt 

Có sự ràng buộc chặt chẽ trong hợp đồng bán hàng 

3.1.3. Giảm bớt tỷ trọng các loại tài sản cố định không cần dùng. không đảm bảo kỹ thuật và 

năng lực sản xuất đồng thời nâng cao công suất dây chuyền thiết bị 

Đối với tài sản cố định chưa dùng công ty nên nhanh chóng đưa vào lắp đặt và vận hành 

nhằm phục vụ sản xuất. 
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Đối với tài sản cố định đang sử dụng nhưng chưa đạt công suất thiết kế công tuy cần đẩy 

mạnh công tác tiêu thụ. mở rộng quy mô sản xuất. tăng khối lượng sản xuất nhằm tận dụng hết 

khả năng của tài sản. 

Đối với tài sản cố định không cần dùng công ty có thể điều chuyển nội bộ giữa các đơn vị 

trực thuộc của công ty nếu có nhu cầu về tài sản đó. hoặc công ty có thể cho thuê. nhượng bán 

nhằm nhanh chóng thu hồi vốn. 

Đối với các tài sản cố định chờ thanh lý công ty cần nhanh chóng tăng cường công tác 

thanh lý các tài sản này nhằm thu hồi vốn để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. 

3.1.4.  Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực 

Theo số liệu thống kê hiện nay tỷ lệ nhân viên của công ty có trình độ đại học là 14.66%.  

cao đẳng là 1.44%. trung cấp là 12.26%. sơ cấp là 8.65% và lao động khác là 62.98%. Như vậy 

trình độ lao động hiện nay của công ty vẫn chưa cao. do đó việc đào tạo. nâng cao trình độ 

chuyên môn cho cán bộ quản lý. nhân viên và bồi dưỡng tay nghề cho công nhân là việc mà 

doanh nghiệp cần quan tâm nhiều hơn. bởi vì đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì con người 

luôn là nguồn lực có giá trị nhất và là yếu tố quan trọng có tác động trực tiếp đến sự thành bại 

của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất về thực phẩm do vậy vấn đề VSATTP là một trong những 

vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Toàn bộ CBCNV của công ty phải thường xuyên được đào 

tạo và nâng cao kiến thức về VSATTP. cùng nhau thực hiện chính sách chất lượng do Ban Giám 

Đốc công ty cam kết đề ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thực hiện được điều đó doanh nghiệp cần phải đưa ra quy trình tuyển chọn nhân viên 

nghiêm ngặt. Qua quá trình thực tập tại doanh nghiệp. cùng với sự giúp đỡ của cán bộ phòng 

nhân sự và sự tham khảo của một số công ty nước ngoài. em có đề suất mô hình tuyển dụng như 

sau: 

- Chính sách chất lượng của chúng tôi cam kết với khách hàng toàn bộ sản phẩm do 

Công ty sản xuất và tiêu thụ trên thị trường đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo 

đúng quy trình sản xuất. Chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của 

khách hàng. 

- Phương châm của chúng tôi: 

“Chất lƣợng là sự tồn tại, phát triển của Công ty” 

- Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng muốn phát triển toàn diện, vững chắc phải thực 

hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc 

tế ISO 9001:2000 và HACCP 

- Chúng tôi luôn mong muốn và yêu cầu cán bộ, công nhân viên trong Công ty không 

ngừng nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng trình độ đáp ứng yêu cầu sản xuất với 

chất lượng ngày càng cao. Thực sự làm việc với những cam kết đó để khách hàng 

và đối tác luông tin tưởng, mong muốn làm ăn lâu dài với chúng tôi. 



 81 

Ngoài ra Ban Giám Đốc công ty nên đưa ra các chính sách cụ thể để khích lệ sự nhiệt tình. 

khả năng sáng tạo trong công việc. công tuy cũng cần quan tâm đến công tác tuyển chọn nhân sự 

nhằm tuyển chọn được những người có năng lực. phát triển họ để người lao động có thể đáp ứng 

những đòi hỏi về trình độ vào công việc.  

  

3.1.5. Các biện pháp nâng cao khả năng sinh lời của công ty 

Nâng cao khả năng sinh lời của công ty cụ thể là nâng cao doanh thu. lợi nhuận và nâng 

cao khả năng sinh lời trên vốn sản xuất kinh doanh. 

Để nâng cao khả năng sinh lời thì biện pháp hữu hiệu hơn cả là phải gia tăng lợi nhuận. 

Việc gia tăng lợi nhuận chịu ảnh hưởng của hai nhân tố chủ yếu là doanh thu và chi phí. Như vậy 

để gia tăng lợi nhuận công ty phải tăng doanh thu và giảm chi phí. 

Hoạt động phải thực hiện 
Trách nhiệm 

thực hiện 
Thời gian thực hiện 

Bằng chứng thực tế 

 (Tài liệu. hồ sơ. hoạt động) 

- Đánh giá nguồn lực thực tế 

- Xác định nhu cầu nguồn lực 

- Cung cấp kịp thời 

- Xác định rõ yêu cầu về năng 

lực cho từng vị trí. 

- Viết thành văn bản 

-  Trưởng đơn vị 

-  Trưởng đơn vị 

-  Phòng nhân sự 

-  Trưởng đơn vị 

 

- Trưởng đơn vị 

-  Hàng năm/đột xuất 

-  Sau khi đánh giá 

-  Thời gian thích hợp 

-  Khi bố trí. sắp xếp cơ 

cấu tổ chức và khi có 

thay đổi. 

-  Biên bản họp xem xét của lãnh đạo 

-  Biên bản đánh giá nguồn lực 

-  Kế hoạch cung cấp nguồn lực (nếu cần) 

-  Trong các bản Mô tả công việc của 

từng vị trí có nêu rõ yêu cầu về năng lực 

(Học vấn. Đào tạo. Kỹ năng và Kinh 

nghiệm) 

- Xác định nhu cầu đào tạo. 

chuyển phòng nhân sự 

- Lập Kế hoạch đào tạo năm 

- Phê duyệt kế hoạch đào tạo 

- Thực hiện đào tạo theo kế 

hoạch hoặc đột xuất khi cần. 

- Lập và lưu Hồ sơ khoá đào tạo 

  

 

- Cập nhật và lưu Hồ sơ đào tạo 

cá nhân (theo hồ sơ nhân sự) 

- Đánh giá hiệu lực đào tạo 

 

- Trưởng đơn vị 

 

- Phòng nhân sự 

- Giám đốc 

- Phòng nhân sự 

 

- Phòng nhân sự 

 

- Phòng nhân sự 

 

- Trưởng đơn vị 

-  Quí IV năm trước 

 

-  Quí IV năm trước 

-   Đầu năm 

-  Theo kế hoạch đã 

duyệt hoặc đột xuất 

-  Kết thúc khoá đào 

tạo 

- Sau khi đào tạo 

 

-  Cuối năm 

- Nhu cầu đào tạo (của các đơn vị) 

 

- Kế hoạch đào tạo năm (toàn công ty) 

 

- Phiếu đào tạo đột xuất (nếu có cho từng 

người) 

- Hồ sơ khoá đào tạo(quyết định. chương 

trình đào tạo. danh sách học viên. các 

tài liệu liên quan. kết quả kiểm tra) 

- Hồ sơ đào tạo cá nhân(cho từng người) 

  

- Kết quả đánh giá hiệu lực đào tạo. năng 

lực CBCNV 
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3.2. Biện pháp 1: Đầu tƣ thiết bị hoá nghiệm cho phòng kỹ thuật 

 Cơ sở của biện pháp: Hiện nay sản phẩm của doanh nghiệp có thời hạn sử dụng 

trong vòng 2 năm. điều kiện bảo quản tương đối khắt khe. Để tránh thiệt hại do sản phẩm tồn 

kho quá lâu hoặc các điều kiện bảo quản. vận chuyển không đúng quy định. Đồng thời thúc đẩy 

sản lượng tiêu thụ. giải phóng vốn dự trữ để xoay vòng vốn nhanh tạo điều kiện thuận lợi về vốn 

để mở rộng sản xuất kinh doanh góp phần tăng lợi nhuận khi đang hoạt động có lãi. Doanh 

nghiệp cần tăng cường đội ngũ nghiên cứu và phát triển. ứng dụng sản phẩm am hiểu sâu sắc. 

rộng rãi trong lĩnh vực hoá thực phẩm và đội ngũ cán bộ quản lý trong lĩnh vực giám sát. kiểm 

tra. theo dõi chất lượng sản phẩm ( như: đội QC; đội kiểm tra phân tích hàm lượng chất dinh 

dưỡng trong sản phẩm; đội kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh. độc tố trong thực phẩm; đội theo dõi và 

đưa ra thời hạn sử dụng chính xác). Để thực hiện được điều này một mặt doanh nghiệp phải 

tuyển chọn đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn trong ngành. thường xuyên gửi cán bộ sang 

các nước (trung quốc. nhật...) để nâng cao trình độ. độ ngũ cán bộ kinh doanh. kế toán... cũng 

phải am hiểu về thực phẩm một mặt nâng cao thiết bị hoá nghiệm đáp ứng nhanh chóng kịp thời 

cho quá trình nghiên cứu. ứng dụng. phân tích. kiểm tra sản phẩm nhằm tăng chất lượng. kéo dài 

thời gian sử dụng sản phẩm góp phần tăng doanh thu. giảm chi phí. tăng lợi nhuận cho doanh 

nghiệp. 

 Nội dung và kết quả của biện pháp: 

Mục đích biện pháp 1 : Gia tăng lợi nhuận bằng cách tăng doanh thu và 

giảm chi phí hàng hỏng 

+  Các khoản chi thêm: Chi phí khấu hao. chi phí cho lượng hàng bán thêm 

+  Các khoản thu: Doanh thu của lượng hàng bán thêm. phần lợi nhuận tăng thêm do thời 

gian hàng tồn kho rút ngắn (chi phí bảo quản giảm. chi phí do hàng hỏng do tồn kho lâu giảm....) 

và chi phí hàng hỏng do sản xuất hàng loạt giảm 

a) Các khoản chi thêm 

- Chi phí khấu hao:       ĐVT: Triệu đồng 

Loại thiết bị đầu tƣ 
Số 

lƣợng  
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Thời gian 

khấu hao 

C.phí khấu 

hao năm 

Bộ cất đạm tự động 1 250 250 7 35.714 

Bộ phá mẫu 1 110 110 5 22.000 

Cân sấy độ ẩm 1 90 90 4 22.500 

Cân phân tích 1 75 75 4 18.750 

Tủ ấm 1 170 170 7 24.286 

Tủ sấy (300
o
C) 1 210 210 7 30.000 

Tủ nung (600
o
C - 700

o
C) 1 270 270 7 38.571 

Bộ chuẩn độ 2 45 90 5 18.000 

Bộ dụng cụ nuôi cấy 2 22 44 4 11.000 



 83 

Máy đếm khuẩn lạc 1 77 77 5 15.400 

Tủ theo dõi thời hạn sử dụng 1 229 229 7 32.714 

Máy kiểm tra độc tố 1 312 312 8 39.000 

Tháp phun nhỏ 1 1.535 1.535 10 153.500 

Tổng 3.462   461.436 

- Chi phí cho lượng hàng bán thêm: 

  ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2008 Dự báo 

Giá trị 
Phần trăm so 

với doanh thu 

% 

tăng 

Thành 

tiền 

Tăng 

tuyệt đối 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
31.897 100.0% 5.5 33.651 1.754 

Giá vốn hàng bán 15.972 50.1% 

  

16.850 878 

Chi phí bán hàng 1.175 3.7% 1.240 65 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.375 4.3% 1.451 76 

Tổng lƣợng chi phí tăng thêm 1.019 

b) Các khoản thu 

- Doanh thu do lượng hàng bán thêm mang lại: 

  ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2008 Dự báo 

Giá trị 
Phần trăm so 

với doanh thu 

% 

tăng 

Thành 

tiền 

Tăng 

tuyệt đối 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
31.897 100.0% 5.5 33.651 1.754 

- Lợi nhuận tăng do thời gian hàng tồn kho rút ngắn: 

ĐVT:  Đồng 

Tài sản Nguyên giá Năm KH 
Mức KH bình 

quân năm 

Mức KH bình 

quân ngày 

Nhà kho 506.952.630 12 42.246.053 117.350 
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         ĐVT:  Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Dự báo Chênh lệch 

Thời gian tồn kho bình quân (ngày) 55 40 (15) 

Khoản mục chi phí có liên quan giảm:     (52.787.637) 

   +   Chi phí khấu hao     (1.760.252) 

   +   Chi phí quản lý kho     (865.385) 

   +   Chi phí khác (điện….)     (162.000) 

   +   Chi phí hàng hỏng giảm 95.000.000  45.000.000  (50.000.000) 

- Lợi nhuận tăng do chi phí hàng hỏng trong sản xuất giảm: 

  ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Dự báo Chênh lệch 

Giá vốn hàng bán 15.972 16.850 878  

Trong đó:        

          +   Tỷ trọng hàng hỏng 5.0% 1.0% -4.0% 

          +   Giá trị hàng hỏng 798.6 168.5 (630) 

Bảng tổng kết kết quả của dự án: 

  ĐVT: Triệu đồng 

Các khoản Chỉ tiêu Trị giá Tổng 

Chi thêm 

Chi khấu hao 461.436 

1.480 
Chi cho lượng hàng bán thêm 1.019 

Thu 

Doanh thu bán hàng thêm 1.754 

2.434 
Lợi nhuận tăng thêm do thời gian lưu 

kho giảm 
50 

Lợi nhuận tăng thêm do chi phí hàng 

hỏng trong sản xuất giảm 
630  

Lợi nhuận do dự án mang lại 954 

Như vậy:  Với phương án đầu tư máy móc thiết bị cho phòng kỹ thuật đã mang lại kết quả 

rất khả quan cho doanh nghiệp. Cụ thể. lợi nhuận của doanh nghiệp tăng 954 triệu đồng so với 

trước khi đầu tư. 
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KẾT LUẬN 

 

Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế và xu thế hội nhập. hiệu quả hoạt động kinh 

doanh ngày càng trở thành mục tiêu lâu dài cần đạt tới của các doanh nghiệp. Đối với mỗi 

doanh nghiệp hiệu quả hoạt đông kinh doanh thể hiện ở nhiều mặt và phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố. trong đó vấn đề tài chính là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. 

Việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho nhà quản lý có cái nhìn toàn diện về tình 

hình tài chính. chuẩn đoán một cách đúng đắn những “căn bệnh” của doanh nghiệp. từ đó 

cho “toa thuốc” hữu dụng và dự đoán được hệ quả tài chính từ các hoạt động của mình. 

Mặt khác đối với các nhà đầu tư và chủ nợ của doanh nghiệp thì đây là những nguồn 

thông tin có giá trị. ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư của họ.  

Qua toàn bộ quá trình phân tích về tình hình tài chính của Công ty TNHH Hương 

Liệu Thực Phẩm Việt Nam. nhìn chung công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả. tình 

hình tài chính ngày càng tốt. Do đó trong những năm tới doanh nghiệp cần giữ vững và 

phát huy xu hướng này đồng thời cân đối lại cơ cấu nguồn vốn hợp lý để mang lại lợi 

nhuận cao hơn nữa. 

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng đã hướng dẫn 

em trong suốt quá trình thực tập và làm đồ án. cám ơn các cô chú. anh chị tại phòng kế 

toán – tài vụ Công ty TNHH Hương Liệu Thực Phẩm Việt Nam đã cung cấp tư liệu và 

thông tin để giúp em hoàn thành đồ án  tốt nghiệp này. 



 86 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

[1]  Nguyễn Năng Phúc. Phân tích kinh tế doanh nghiệp.  NXB Tài chính. 2003 

[2]  Lê Thị Phương Hiệp. Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp. NXB Khoa học và kỹ thuật. Hà 

Nội. 2006 

[3]  TS. Võ Văn Nhị. Hƣớng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp. ghi sổ kế toán theo các hình thức 

kế toán. lập. đọc. phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. NXB Tài chính. 2004 

[4]  TS. Lê Thị Thanh Hà. Kế toán doanh nghiệp. NXB Tài chính. 2008 

[5]  Kermit D.Larson (Người dịch: Đặng Kim Cương). Kế toán tài chính (Theo hệ thống kế toán 

Mỹ). NXB Thống kê. 1994 

[6]  Josette Peyrard (Người dịch: Đỗ Văn Thuận). Phân tích tài chính doanh nghiệp. NXB Thống kê. 

1994 

 

 

 


