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1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 
1.1. Mục tiêu và đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp 
1.1.1. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp 
Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá tình 

hình tài chính đã qua và hiện nay, giúp cho nhà quản lý đưa ra được quyết định 
quản lý chuẩn xác và đánh giá được các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, từ đó giúp cho những đối tượng quan tâm đi tới những dự đoán chính xác 
về mặt tài chính của doanh nghiệp, qua đó có các quyết định phù hợp với lợi ích của 
chính họ.  

Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế tài chính của 
doanh nghiệp. Mỗi đối tượng lại quan tâm theo giác độ và với mục tiêu khác nhau. 
Do nhu cầu về thông tin tài chính của doanh nghiệp rất đa dạng, đòi hỏi phân tích 
tài chính phải được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau để từ đó đáp ứng 
nhu cầu của các đối tượng quan tâm. Chính điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho phân 
tích tài chính ra đời, ngày càng hòan thiện và phát triển nhưng đồng thời cũng tạo ra 
sự phức tạp của phân tích tài chính. 

Phân tích tài chính đối với nhà quản lý doanh nghiệp nhằm đáp ứng những 
mục tiêu sau: 

- Tạo ra nhưng chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn 
đã qua, việc thực hiện cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và 
rủi ro trong doanh nghiệp ... 

- Hướng các quyết định của Ban giám đốc theo chiều hướng phù hợp với tình 
hình thực tế của doanh nghiệp, như quyết định về đầu tư, tài trọ, phân phối lợi 
nhuận ... 

- Phân tích tài chính doanh nghiệp là cơ sở cho những dự đoán tài chính 

- Phân tích tài chính doanh nghiệp là một công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt 
động trong doanh nghiệp. 

Như vậy phân tích tài chính doanh nghiệp là công cụ hữu ích được dùng để 
xác định giá trị kinh tế, để đánh giá các mặt mạnh, các mặt yếu của một doanh 
nghiệp, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, giúp cho nhà quản lý lựa chọn 
và đưa ra được những quyết định phù hợp với thực trạng họat động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

1.1.2. Đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp 
Tài chính doanh nghiệp là các mối quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị 

gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình 
kinh doanh. Về hình thức, tài chính doanh nghiệp phản ánh sự vận động và chuyển 
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hóa của các nguồn lực tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập và sử dụng các 
quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 

Quá trình vận động và chuyển hóa các nguồn lực tài chính trong tiến trình 
phân phối để tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh 
nghiệp diễn ra như thế nào, kết quả kinh tế tài chính của sự vận động và chuyển hóa 
ra sao, có phù hợp với mục tiêu mong muốn của các đối tượng quan tâm đến tài 
chính của doanh nghiệp là đối tượng nghiên cứu cụ thể của phân tích tài chính 
doanh nghiệp 

Kết quả kinh tế tài chính thuộc đối tượng nghiên cứu của phân tích tài chính 
doanh nghiệp, có thể là kết quả của từng khâum, từng bộ phận, từng quan hệ kinh 
tế, từng quyết định kinh tế như mua vào, bán ra, bộ phân A, B; quan hệ kinh tế nội 
sịnh, ngoại sinh, quyết định sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay ... cũng có thể là kết 
quả tổng hợp của cả quá trình vận động và chuyển hóa các nguồn lực tài chính DN. 
Thông thường, mọi họat động kinh tế của mọi đối tượng đều có mục tiêu, kế hoạch 
cụ thể. Vì vậy phân tích tài chính doanh nghiệp hướng vào việc kết quả thực hiện 
các mục tiêu, kế hoạch đặt ra hoặc là kết quả đã đạt được ở các kỳ trước đồng thời 
xác định kết quả có đạt được trong tương lai hay không. 

1.2. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 
Để phân tích tài chính DN có thể sử dụng một hay tổng hợp các phương pháp 

khác nhau trong hệ thống các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. 
Những phân tích tài chính sử dụng phổ biến là: phương pháp so sánh, phương pháp 
liên hệ đối chiếu, phương pháp phân tích nhân tố, phương pháp đồ thị, phương pháp 
tóan tài chính ... Tuy nhiên hiện nay khi phân tích tài chính có thể sử dụng một số 
phương pháp cơ bản sau 

1.2.1. Phương pháp đánh giá 

Đây là phương pháp hay sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp đồng 
thời được sử dụng trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình phân tích. Thông 
thường để đánh giá người ta có thể sử dụng các phương pháp sau: 

a. Phương pháp so sánh: đây là phương pháp được sử dụng phổi biến trong 
phân tích kinh tế nói chung, phân tích tài chính nói riêng. Trong  phân tích thường 
hay sử dụng 2 kỹ thuật so sánh 

- Kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối: để thấy được sự biến động về số tuyệt đối 
cảu chỉ tiêu phân tích 

- Kỹ thuật so sánh bằng số tương đối: để thấy được thực tế so với kỳ gốc chỉ 
tiêu tăng hay giảm bao nhiêu % 

b. Phương pháp phân chia 

Đây là phương pháp được sử dụng để chia nhỏ quá trình và kết quả thành 
những bộ phận khác nhau phục vụ cho mục tiêu nhận thức quá trình và kết quả đó 
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dưới những khía cạnh khác nhau phù hợp với mục tiêu quan tâm của đối tượng phân 
tích trong từng thời kỳ. Thông thường trong quá trình phân tích, người ta thường chi 
tiết quá trình phát sinh và kết quả đạt được qua những chỉ tiêu kinh tế theo các tiêu 
thức sau: 

- Chi tiết theo yếu tố cấu thành của chỉ tiêu nghiên cứu: là việc chia nho chỉ 
tiêu nghiên cứu thành các bộ phận cấu thành nên bản thân chỉ tiêu đó 

- Chi tiết theo thời gian phát sinh quá trình và kết quả kinh tế: là việc chia nhỏ 
quá trình và kết quả theo trình tự thời gian phát sinh và phát triển 

- Chi tiết theo không gian phát sinh của hiện tượng và kết quả kinh tế: là việc 
chia nhỏ quá trình và kết quả theo địa điểm phát sinh và phát triển của chỉ tiêu 
nghiên cứu. 

c. Phương pháp liên hệ đối chiếu: là phương pháp phân tích sử dụng để nghiên 
cứu xem xét mối liên hệ kinh tế giữa các sự kiện và hiện tượng kinh tế, đồng thời 
xem xét tính cân đối của các chỉ tiêu kinh tế trong quá trình thực hiện các hoạt 
động. 

1.2.2. Phương pháp phân tích nhân tố là phương pháp được sử dụng để thiết 
lập công thức tính toán các chỉ tiêu kinh tế tài chính trong mối quan hệ với các nhân 
tố ảnh hưởng. Trên cơ sở mối quan hệ giữa chỉ tiêu được sử dụng để phân tích và 
các nhân tố ảnh hưởng mà sử dụng hệ thống các phương pháp xác định mức độ ảnh 
hưởng của từng nhân tố và phân tích tính chất ảnh hưởng của cấc nhân tố đến chỉ 
tiêu phân tích 

a. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: là phương pháp 
được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố đến chỉ tiêu 
nghiên cứu. Thông thường trong phân tích tài chính thường sử dụng 3 phương pháp 
sau: 

- Phương pháp thay thế liên hòan: được sử dụng khi chỉ tiêu phân tích có quan 
hệ với nhân tố ảnh hưởng thể hiện dưới dạng phương trình tích hoặc thương số. 

- Phương pháp số chênh lệch: đây hệ quả của phương pháp thay thế liên hòan, 
được áp dụng khi nhân tố ảnh hưởng có quan hệ tích số với chỉ tiêu phân tích 

- Phương pháp cân đối: đây là phương pháp được sử dụng để xác định mức độ 
ảnh hưởng của các nhân tố nếu chỉ tiêu phân tích có quan hệ với nhân tố ảnh hưởng 
dưới dạng tổng hoặc hiệu số 

b. Phương pháp phân tích tính chất của các nhân tố 

Sau khi xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, để có thể đánh giá 
và dự đoán hợp lý, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định và cách thực hiện các quyết 
định cần tiến hành phân tích tính chất ảnh hưởng của các nhân tố. Việc phân tích 
được thực hiện thông qua việc chỉ rõ và giải quyết các vấn đề như: chỉ rõ mức độ 
ảnh hưởng, xác định tính chất chủ quan, khách quan của từng nhân tố ảnh hưởng, 
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phương pháp đánh giá và dự đoán cụ thể, đổng thời xác định ý nghĩa của nhân tố tác 
động đến chỉ tiêu đang nghiên cứu và xem xét 

2. MỘT SỐ NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH 
NGHIỆP 

2.1. Phân tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp 
Tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp thể hiện qua cơ cấu và sự biến động 

của nguồn vốn. Cơ cấu nguồn vốn là tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng 
số. Thông quan tỷ trọng của từng nguồn vốn chẳng những đánh giá được chính sách 
tài chính của doanh nghiệp, mức độ mạo hiểm tài chính thông qua chính sách đó mà 
còn cho phép thấy được khả năng tự chủ hay phụ thuộc về tài chính của doanh 
nghiệp. Nếu tỷ trọng nguồn vốn của chủ sở hữu càng nhỏ chứng tỏ sự độc lập về tài 
chính của doanh nghiệp càng thấp và ngược lại. 

Mỗi loại nguồn vốn của doanh nghiệp lại bao gồm nhiểu bộ phận khác nhau, 
những bộ phận đó có ảnh hưởng không giống nhau đến mức độ độc lập hay phụ 
thuộc và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với từng nguồn vốn ấy cũng không giống 
nhau. 

Việc tổ chức huy động vốn trong kỳ của doanh nghiệp như thế nào, có đủ đáp 
ứng nhu cầu SXKD hay không được phản ánh thông qua sự biến động của nguồn 
vốn và chính sự biến động khác nhau giữa các loại nguồn vốn cũng sẽ làm cơ cấu 
nguồn vốn thay đổi. 

Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn để khái quát đánh giá khả 
năng tự tài trợ về mặt tài chính DN, xác định mức độ độc lập tự chủ trong SXKD 
hoặc những khó khăn mà DN gặp phải trong việc khai thác nguồn vốn. 

Phương pháp phân tích là so sánh từng loại nguồn vốn giữa cuối kỳ với đầu 
năm cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối, xác định và so sánh giữa cuối kỳ với đầu 
năm về tỷ trọng từng loại nguồn vốn trong tổng số để xác định chênh lệch cả về số 
tiền, tỷ lệ và tỷ trọng. 

Nếu nguồn vốn của chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng tăng thì 
điều đó cho thấy khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính của DN là cao, mức độ phụ 
thuộc về mặt tài chính đối với các chủ nợ thấp và ngược lại, 

Tuy nhiên khi xem xét cần để ý đến chính sách tài trợ của DN và hiệu quả KD 
mà DN đạt được, những thuận lợi và khó khăn trong tương lai... 
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Bảng 1

Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ lệ % Tỷ trọng

A. NỢ PHẢI TRẢ  7 650 27.47  6 780 23.40 -  870 -11.37 -4.07

I- Nợ ngắn hạn  4 420 57.78  3 880 57.23 -  540 -12.22 -0.55

1. Vay ngắn hạn  1 900 42.99  1 570 40.46 -  330 -17.37 -2.52

2. Nợ dài hạn đến hạn trả   100 2.26   150 3.87   50 50.00 1.60

3. Phải trả cho người bán  1 750 39.59  1 700 43.81 -  50 -2.86 4.22

4. Người mua trả tiền trước   100 2.26   50 1.29 -  50 -50.00 -0.97

5. Thuế và các khỏan phải nộp NN   150 3.39   100 2.58 -  50 -33.33 -0.82

6. Phải trả công nhân viên   50 1.13   40 1.03 -  10 -20.00 -0.10

7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ   150 3.39   120 3.09 -  30 -20.00 -0.30

8. Các khỏan phải trả, phải nộp khác   220 4.98   150 3.87 -  70 -31.82 -1.11

II- Nợ dài hạn  2 830 36.99  2 600 38.35 -  230 -8.13 1.35

1. Vay dài hạn  2 700 95.41  2 500 96.15 -  200 -7.41 0.75

2. Nợ dài hạn   130 4.59   100 3.85 -  30 -23.08 -0.75

III- Nợ khác   400 5.23   300 4.42 -  100 -25.00 -0.80

1. Chi phí phải trả   200 50.00   150 50.00 -  50 -25.00 0.00

2. Tài sản thừa chờ xử lý   50 12.50   30 10.00 -  20 -40.00 -2.50

3. Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn   150 37.50   120 40.00 -  30 -20.00 2.50

B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU  20 200 72.53  22 200 76.60  2 000 9.90 4.07

I- Nguồn vốn, quỹ  20 100 99.50  22 050 99.32  1 950 9.70 -0.18

1. Nguồn vốn kinh doanh  15 190 75.57  16 600 75.28  1 410 9.28 -0.29

2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản   150 0.75   200 0.91   50 33.33 0.16

3. Chênh lệch tỷ giá   100 0.50   150 0.68   50 50.00 0.18

4. Quỹ đầu tư phát triển   250 1.24   350 1.59   100 40.00 0.34

5. Quỹ dự phòng tài chính   150 0.75   200 0.91   50 33.33 0.16

6. Lợi nhuận chưa phân phối   460 2.29   550 2.49   90 19.57 0.21

7. Nguồn vốn đầu tư XDCB  3 800 18.91  4 000 18.14   200 5.26 -0.76

II- Nguồn kinh phí, quỹ khác   100 0.50   150 0.68   50 50.00 0.18

1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm   

2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 100 100.00   150 100.00   50 50.00

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 27850  28 980  1 130 4.06

Đơn vị tính: Triệu Đồng
PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN

Số đầu năm Số cuối kỳ Tăng, giảm
Chỉ tiêu

Ví dụ: Từ số liệu trên bảng cân đối kế toán của một công ty, ta tiến hành lập 
bảng phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số liệu trên bảng 1 cho ta thấy: 

- Tổng nguồn vốn của Cty trong kỳ tăng 1130 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 
4,06% trong đó nguồn vốn CSH tăng 2000 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 9,9%. Nợ 
phải trả giảm 870 triệu đồng với tỷ lệ giảm 11,37%. Tỷ trọng nguồn vốn của CSH 
đầu năm là 72,53%, cuồi kỳ là 76,60% tăng 4,07%. Điều đó cho thấy chính sách tài 
trợ của công ty là sử dụng nguồn vốn của bản thân và tình hình tài chính của công 
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ty đã được cải thiện vào cuối năm. Số vay mượn giảm đi trong khi nguồn vốn của 
bản thân công ty thì tăng. 

- Nguồn vốn CSH tăng ở tất cả các bộ phận nhưng chủ yếu và nhiều nhất là 
nguồn vốn kinh doanh (tăng 1410 triệu với tỷ lệ tăng là 9,28%), tiếp sau đó là 
nguồn vốn đầu tư XDCB (tăng 200 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 5,26%) điều đó thể 
hiện công ty đã chú ý đến tổ chức khai thác và huy động các nguồn vốn của chính 
mình . Tuy nhiên trong thời kỳ lãi suất kinh doanh cao hơn lãi suất vay mượn thì 
điều này không khuyếch đại tỷ suất lợi nhuận của CSH 

- Nguồn vốn CSH tăng, công ty giảm được các khỏan nợ cả ngắn hạn (nợ ngắn 
hạn giảm 540 triệu đồng với tỷ lệ giảm 12,22%), nợ dài hạn (giảm 230 triệu với tỷ 
lệ giảm 8,13%) lẫn nợ khác (giảm 100 triệu). Đặc biệt là vay ngắn hạn (giảm 330 
triệu với tỷ lệ giảm 17,37%) và vay dài hạn (giảm 200 triệu với tỷ lệ giảm 7,41%) 

Nếu không có khoản nợ phải trả nào quá hạn thanh toán thì điều đó cho thấy 
công ty đã chấp hành tốt kỷ luật thanh toán, kỷ luật tín dụng, quan tâm tới việc giữ 
uy tín trong quan hệ với khách hàng ... Tuy nhiên, khỏan nợ dài hạn đến hạn trả 
cuối kỳ là 150 triệu, Công ty cần phải thanh toán ngay 

2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh 
doanh 

Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có tài sản bao gồm 
TSLĐ và TSCĐ. Để hình thành 2 loại tài sản này phải có các nguồn vốn tài trợ 
tương ứng bao gồm nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn dài hạn. 

Nguồn vốn ngắn hạn là nguồn vốn mà DN sử dụng trong khoảng thời gian 
dưới 1 năm cho HĐSXKD, bao gồm các khỏan nợ ngắn hạn, nợ quá hạn, nợ nhà 
cung cấp và nợ phải trả ngắn hạn khác. Nguồn vốn dài hạn là nguồn vốn DN sử 
dụng lâu dài cho hoạt động kinh doanh, bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn 
vay nợ trung, dài hạn ... 

Nguồn vốn dài hạn trước hết được đầu tư để hình thành TSCĐ, phần dư của 
nguồn vốn dài hạn và nguồn vốn ngắn hạn được đầu tư hình thành TSLĐ. Chênh 
lệch giữa nguồn vốn dài hạn với TSCĐ hay giữa TSLĐ với nguồn vốn ngắn hạn 
được gọi là vốn lưu động thường xuyên. 

 
Có thể khái quát nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh qua 

sơ đồ sau: 
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 - TSCĐ hữu hình
 - TSCĐ vô hình
 - TSCĐ thuê mua  - Vay dài hạn, trung hạn
 - Đầu tư dài hạn  - Nợ dài hạn, trung hạn
 - v.v...
 - Tiền  - Vay ngắn hạn
 - Nợ phải thu  - Nợ ngắn hạn
 - Đầu tư ngắn hạn - Chiếm dụng bất hợp pháp
 - Hàng tồn kho
 - v.v...

Nguồn
 tài trợ

Vốn chủ sở hữu
Thường
 xuyên

Tạm 
thời

TSCĐ

TSLĐ

Tổng tài 
sản

 
Mức độ an tòan của tài sản ngắn hạn phụ thuộc vào mức độ của VLĐ thường 

xuyên. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho HĐSXKD ta cần tính toán và so 
sánh giữa nguồn vốn với tài sản  

+ Khi Nguồn vốn dài hạn < TSCĐ hoặc TSLĐ < Nguồn vốn ngắn hạn có 
nghĩa là nguồn vốn thường xuyên < 0, nguồn vốn dài hạn không đủ đầu tư cho 
TSCĐ, doanh nghiệp phải đầu tư một phần nguồn vốn ngắn hạn, TSLĐ không đáp 
ứng đủ nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn, cán cân thanh toán của doanh nghiệp mất 
thăng bằng, DN phải dùng 1 phần TSCĐ để thanh toán nợp ngắn hạn đến hạn trả. 
Trong trường hợp như vậy, giải pháp của DN là tăng cường huy động vốn ngắn hạn 
hợp pháp hoặc giảm quy mô đầu tư dài hạn hoặc thực hiện đồng thời cả hai giải 
pháp đó. 

+ Khi Nguồn vốn dài hạn > TSCĐ hoặc TSLĐ > Nguồn vốn ngắn hạn có 
nghĩa là nguồn vốn thường xuyên < 0 có nghĩa là VLĐ thường xuyên > 0, nguồn 
vốn dài hạn dư thừa sau khi đầu tư vào TSCĐ, phần dư thừa đó đầu tư và TSLĐ. 
Đồng thời TSLĐ > Nguồn vốn ngắn hạn do đó khả năng thanh toán của doanh 
nghiệp tốt. Vốn lưu động thường xuyên = 0 có nghĩa là nguồn vốn dài hạn tài trợ đủ 
cho TSCĐ,  TSLĐ đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, tình hình tài chính  của 
DN như vậy là lành mạnh 

Ngoài việc phân tích VLĐ thường xuyên, khi phân tích tình hình đảm bảo 
nguồn vốn cho HĐSXKD ta cần phân tích thêm chỉ tiêu nhu cầu VLĐ thường 
xuyên 

Nhu cầu VLĐ thường xuyên là lượng vốn ngắn hạn DN cần để tài trợ cho một 
phầnn TSLĐ, đó là hàng tồn kho và các khỏan phải thu 

 
Thực tế có thể xảy ra các trường hợp sau đây 

+ Nhu cầu VLĐ thường xuyên > 0 điều đó có nghĩa là hàng tồn kho và các 
khoản phải thu > nợ ngắn hạn. Tại đây các tài sản ngắn hạn của DN lớn hơn các 
nguồn vốn ngắn hạn mà DN có được từ bên ngoài, do đó DN phải dùng nguồn vốn 
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dài hạn để tài trợ vào phần chênh lệch. Giải pháp trong trường hợp này là nhanh 
chóng giải phóng hàng tồn kho và giảm các khoản phải thu ở khác hàng 

+ Nhu cầu VLĐ thường xuyên < 0 điều đó có nghĩa là nguồn vốn ngắn hạn từ 
bên ngoài đã thừa để tài trợ các  sử dụng ngắn hạn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp 
không cần nhận vốn ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu kinh doanh. 

Như vậy, để đảm bảo nguồn vốn và sử dụng vốn kinh doanh , đảm bảo sự lành 
mạnh về tài chính DN, trước tiên DN phải có VLĐ thường xuyên >=0 nghĩa là đảm 
bảo tài trợ TSCĐ bằng nguồn vốn dài hạn. Nếu nhu cầu VLĐ thường xuyên > 0 thi 
phải tìm cách giảm hàng tồn kho, tăng thu từ các khỏan phải thu của khách hàng; 
Nếu nhu cầu VLĐ thường xuyên < 0 thì phái có các biện pháp hạn chế vay ngắn 
hạn từ bên ngòai. 

Để phân tích ta lập bảng phân tích sau: 

 

Đvt: Tr.đ
 - Về vốn lưu động thường xuyên

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm
1. Tài sản cố định
2. Vốn chủ sở hữu
3. Nợ dài hạn
VLĐ thường xuyên

 - Về nhu cầu vốn lưu động thường xuyên
Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm

1. Khoản phải thu
2. Hàng tồn kho
3. Nợ ngắn hạn
Nhu cầu VLĐ thường xuyên

 - Vốn bằng tiền
Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm

1. VLĐ thường xuyên
2. Nhu cầu VLĐ thường xuyên
Vốn bằng tiền

 Bảng phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho SXKD

 
 

2.3. Phân tích sự biến động và cơ cấu phân bổ vốn 
Tổng số vốn của DN bao gồm 2 loại: Vốn cố định và vốn lưu động. Vốn nhiều 

hay ít, tăng hay giảm, phân bổ cho từng khâu, từng giai đoạn hợp lý hay không sẽ 
ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của DN. Phân tích sự 
biến động và tình hình phân bổ vốn là để đánh giá tình hình tăng giảm vốn, từ đó 
đánh giá việc sử dụng vốn của DN có hợp lý hay không. Để phân tích có thể tiến 
hành theo các bước sau: 
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- Thứ nhất: xem xét sự biến động của Tổng tài sản (vốn) cũng như từng loại 
tài sản thông qua việc so sánh giữa cuối kỳ với đầu năm cả về số tuyệt đối lẫn số 
tương đối của tổng tài sản cũng như chi tiết đối với từng loại tài sản. Qua đó thấy 
được sự biến động về quy mô kinh doanh, năng lực kinh doanh của DN. 

Khi xem xét vấn đề này, cần quan tâm để ý đến tác động của từng loại tài sản 
đối với quá trình kinh doanh và chính sách tài chính của DN trong việc tổ chức huy 
động vốn. Cụ thể là: 

+ Sự biến động của tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ảnh hưởng đến khả năng 
ứng phó đối với các khỏan nợ đến hạn 

+ Sự biến động của hàng tồn kho chịu ảnh hưởng lớn bởi quá trình SXKD từ 
khâu dự trữ sản xuất đến khâu bán hàng 

+ Sự biến động của các khỏan phải thu chịu ảnh hưởng của công việc thanh 
toán và chính sách tín dụng của DN đối với khách hàng. Điều đó ảnh hưởng lớn đến 
việc quản lý và sử dụng vốn 

+ Sự biến động của tài sản cố định cho thấy quy mô và năng lực sản xuất hiện 
có của DN 

- Thứ hai: xem xét cơ cấu vốn có hợp lý hay không? Cơ cấu vốn đó tác động 
như thế nào đến quá trình kinh doanh. Thông qua việc xác định tỷ trọng của từng 
loại tài sản trong tổng tài sản đồng thời so sánh tỷ trọng của từng loại giữa cuối kỳ 
với đầu năm để thấy được sự biến động của cơ cấu vốn. Điều này chỉ thực sự phát 
huy tác dụng khi để ý đến tính chất ngành nghề kinh doanh của DN, xem xét tác 
động của từng loại tài sản đến quá trình KD và hiệu quả KD đạt được trong kỳ. Có 
như vậy mới đưa ra được quyết định hợp lý về việc phân bổ nguồn vốn cho từng 
giai đoạn, từng loại tài sản của DN 

Để thưc hiện hai nội dung phân tích trên ta lập bảng phân tích sự biến động và 
tình hình phân bổ vốn (cơ cấu vốn). Khi phân tích cần kết hợp phân tích tình hình 
đầu tư trong DN 
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Bảng 2 ĐVT: Triệu đồng

Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ lệ % Tỷ trọng

A. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn  16 200 58.17  16 190 55.87 -  10 -0.06 -2.30

I - Tiền  4 550 28.09  5 050 31.19   500 10.99 3.11

II - Đầu tư tài chính ngắn hạn  2 800 17.28  3 100 19.15   300 10.71 1.86

III - Các khoản phải thu  2 340 14.44  1 820 11.24 -  520 -22.22 -3.20

IV - Hàng tồn kho  6 210 38.33  6 020 37.18 -  190 -3.06 -1.15

V - TSCĐ khác   300 1.85   200 1.24 -  100 -33.33 -0.62

B. TSCĐ và đầu tư dài hạn  11 650 41.83  12 790 44.13  1 140 9.79 2.30

I - Tài sản cố định  8 900 76.39  9 800 76.62   900 10.11 0.23

II - Đầu tư tài chính dài hạn  2 000 17.17  2 340 18.30   340 17.00 1.13

III - Chi phí XDCB dở dang   600 5.15   500 3.91 -  100 -16.67 -1.24

IV - CK ký cược, kỹ quỹ dài hạn   150 1.29   150 1.17   -0.11

Tổng cộng tài sản  27 850  28 980  1 130 4.06

PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH PHÂN BỔ VỐN

Chỉ tiêu
Số đầu năm Số cuối kỳ Tăng, giảm

Ví dụ: 

Từ số liệu trong bảng cân đối kế toán của một công ty, lập bảng phân tích sự 
biến động và tình hình phân bổ vốn như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua bảng phân tích trên cho ta thấy 

- Cuối kỳ tổng tài sản của DN đang quản lý và sử dụng là 28980 triệu đồng, 
trong đó TSLĐ và ĐTNH là 16190 triệu chiếm 44,13%. So với đầu năm, tổng tài 
sản tăng lên 1130 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 4,06% (TSCĐ và ĐTDH tăng 1140 
triệu còn TSLĐ và ĐTNH giảm 10 triệu). Điều đó cho thấy quy mô về vốn của DN 
tăng lên về cuối kỳ, quy mô sản xuất kinh doanh của DN đã được mở rộng. 

- Xem xét từng loại tài sản ta thấy: 

+ TSCĐ và các khỏan ĐTDH của DN tăng lên, đặc biệt là TSCĐ của DN tăng 
900 triệu với tỷ lệ tăng là 10,11%, riêng TSCĐ hữu hình tăng về nguyên giá là 400 
triệu, điều này cho thấy cơ sở vật chất kỹ thuật của DN đã được tăng cường, chi phí 
XDCB giảm 100 triệu cho biết một số công trình XDCB đã hòan thành, được bàn 
giao và đưa vào sử dụng làm tăng giá trị TCSĐ. Khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 
340 triệu đồng với tỷ lệ tăng 17% thể hiện tiềm lực tài chính hiện tại của DN khá 
dồi dào, DN đã dùng vào việc đầu tư tài chính dài hạn và hy vọng tìm kiếm nguồn 
lợi tức lâu dài và điều này cũng phù hợp với xu thể chung là đa dạng hóa các hoạt 
động để giảm rủi ro tài chính 

Tỷ trọng của TSCĐ và đầu tư dài hạn trong tổng TS tăng 2,30% (tỷ trọng của 
TSCĐ và ĐTDH đầu năm là 41,83%, cuối kỳ là:44,13% ) cho thấy DN quan tâm 
đến đầu tư để tăng NLSX. Đó là hiện tượng khả quan đối với DN sản xuất 

+ Trong khi TSCĐ của DN tăng thì TSLĐ và ĐTNH cuối kỳ so với đầu năm 
giảm 10 triệu đồng với tỷ lệ giảm 0,06% nhưng quan bảng phân tích cho thấy số 
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giảm đó chủ yếu là do giảm các khỏan phải thu, còn tiền và đầu tư tài chính ngắn 
hạn lại tăng lên về cuối kỳ. Điều này cho thấy ở thời điểm cuối năm, khả năng thanh 
toán nhanh của DN đã được tăng lên, DN có điều kiện thuận lợi để thực hiện các 
giao dịch cần tiền. Tuy nhiên dự trữ tiền quá nhiều và lâu dài thì chưa hẳn đã tốt. 
Các khỏan đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng thể hiện DN đã chú ý đến điều này, 
không dự trữ quá nhiều tiền. Các khoản phải thu giảm nhiều (520 triệu đồng với tỷ 
lệ giảm 22,22%) dẫn đến tỷ trọng các khỏan phải thu đầu năm là 14,44% trong tổng 
TSLĐ và ĐTNH cuối kỳ chỉ còn 11,24% , giảm 3,20%. Điều này thể hiện DN đã 
tích cực thu hồi các khoản nợ phải thu, giảm bớt hiện tượng ứ đọng vốn trong khâu 
thanh toán, hạn chế việc chiếm dụng vốn. 

+ Hàng tồn kho giảm 190 triệu với tỷ lệ giảm 3,06% chủ yếu là giảm thành 
phần tồn kho và hàng gửi bán, điều này chứng tỏ DN đã chú trọng đến việc bán 
hàng để thu hồi vốn. Nguyên vật liệu trong kho tăng, điều đó phù hợp với việc tăng 
TSCĐ vì NLSX tăgn thì mức tiêu hao vật liệu cũng tăng lên và như vậy việc tăng 
nguyên liệu dữ trữ là đúng đắn. Điều đó tạo điều kiện cho SX được liên tục và nhịp 
nhàng. 

Kết luận: Như vậy việc phân bổ vốn ở DN có sự cải thiện rõ rệt: tăng các loại 
TS  cần thiết để mở rộng quy mô, tăng NLSX, giảm các loại TS không cần thiết, tạo 
điều kiện sử dụng vốn hiệu quả. Tuy nhiên cũng cần chú ý đến khả năng thanh tóan 
của khác hàng có quan hệ làm ăn, hạn chế rủi ro phát sinh trong khâu thanh toán, dự 
trữ tiền và hàng tồn kho vừa phải đủ và phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và 
thực hiện các giao dịch cần tiền, tăng tốc độ luân chuyển vốn ... 

2.4. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 
Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của TSLĐ. Trong quá trình SX, vốn lưu 

động của DN liên tục vận động qua các giai đoạn khác nhau của chu kỳ sản xuất 
kinh doanh. Mỗi giai đoạn hình thức biểu hiện của vốn lưu động sẽ thay đổi, đầu 
tiên là Vốn tiền tệ -> Vốn dự trữ SX -> Vốn SX -> Vốn trong thanh toán và quay 
trở lại vốn tiền tệ. Quá trình đó diễn ra liên tục và thường xuyên lặp lại tao thành 
một chu trình luân chuyển của VLĐ. VLĐ của DN quay vòng nhanh có ý nghĩa 
quan trọng bới nó thể hiện với một đồng vốn ít hơn, DN có thể tạo ra một kết quả 
như cũ hay cùng đồng vốn như vậy, nếu quay vòng nhanh hơn sẽ tạo ra nhiều kết 
quả hơn.  

Để phân tích tốc độ luân chuyển VLĐ, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu 
sau 

a. Số vòng luân chuyển vốn lưu động (V) 
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Chỉ tiêu này cho biết bình quân trong kỳ nghiên cứu, VLĐ của DN quay được 

bao nhiêu vòng. Số vòng luân chuyển của VLĐ càng lớn chứng tỏ tốc độ luân 
chuyển của VLĐ càng nhanh và ngược lại. Số vòng luân chuyển của VLĐ càng cao 
thì số ngày cần thiết để VLĐ quay được 1 vòng càng giảm và ngược lại 

b. Số ngày luân chuyển VLĐ 

 
Chỉ tiêu này cho biết bình quân VLĐ của DN quay 1 vòng hết bao nhiêu ngày. 

Ngược với số vòng luân chuyển VLĐ, số ngày luân chuyển VLĐ càng nhỏ chứng tỏ 
tốc độ luân chuyển vốn càng tăng và ngược lại. 

2.5. Phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 
Phân tích kết qủa kinh doanh, trước hết tiến hành đánh giá chung báo cáo kết 

quả kin doanh (BCKQKD), sau đó đi sâu phân tích chỉ tiêu lợi nhuận gộp về bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 

BCKQKD là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình và kết quả hoạt 
động kinh doanh, khả năng sinh lời cũng như tình hình thực hiện trách nhiệm, nghĩa 
vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước trong một kỳ kế toán 

Thông qua các chỉ tiêu trên BCKQKD, có thể kiểm tra, phân tích, đánh giá 
tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán CPSX, giá vốn, doanh thu sản phẩm vật tư 
hàng hóa đã tiêu thụ, tình hình chi phí, thu nhập của hoạt động khác và kết quả kinh 
doanh sau một kỳ kế toán. Đồng thời kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm, 
nghĩa vụ của DN đối với nhà nước, đánh giá xu hướng phát triển của DN qua các kỳ 
khác nhau 

2.5.1. Đánh giá chung kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Đánh giá chung kết quả kinh doanh của DN được tiến hành thông qua phân 
tích, xem xét sự biến động của từng chỉ tiêu trên BCKQHĐKD giữa kỳ này với kỳ 
trước dựa vào việc so sánh cả về số tuyệt đối và tương đối trên từng chỉ tiêu phân 
tích.. Đồng thời phân tích các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng các khoản chi phí, 
kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt chú ý đến sự biến động của doanh 
thu thuần, tổng lợi nhuận từ họat động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế và lợi 
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ĐVT: Triệu đồng

Số tiền Tỷ lệ
Tổng doanh thu về bán hàng và CCDV 01  14 000  20 000  6 000 42.86
Trong đó: DT hàng XK 02   
CK Giảm trừ 03   280   700   420 150.00
 + Giảm giá hàng bán 05   200   630   430 215.00
 + Hàng bán bị trả lại 06   80   70 -  10 -12.50
1. Doanh thu thuần 10  13 720  19 300  5 580 40.67
2. Giá vốn hàng bán 11  13 000  18 200  5 200 40.00
3. Lợi nhuận gộp 20   720  1 100   380 52.78
4. Doanh thu hoạt động tài chính 21   300   300   0.00
5. Chi phí tài chính 22   200   210   10 5.00
Trong đó trả lãi vay 23   200   210   10 5.00
6. Chi phí bán hàng 24   400   500   100 25.00
7. Chi phí quản lý DN 25   200   200   0.00
8. Lợi nhuận thuần HĐKD 30   220   490   270 122.73
9. Thu nhập khác 31     260   260
10. Chi phí khác 3     180   180
11. Lợi nhuận khác 40     80   80
12. Tổng lợi nhuận trước thuế 50   220   570   350 159.09
13. Thuế TNDN phải nộp 51 61.60 159.60   98 159.09
14. Lợi nhuận sau thuế 60 158.40 410.40   252 159.09

Chỉ tiêu

BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mã số Kỳ trước Kỳ này
Tăng giảm

nhuận sau thuế. Xem xét và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của 
lợi nhuận dựa vào công thức: 

 
Trong đó: 
+ LN: Lợi nhuận kinh doanh 
+ DT: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 
+ GV: Giá vốn hàng bán 
+ Dtc: Doanh thu từ hoạt động tài chính 
+ Ctc: Chi phí hoạt động tài chính 
+CB: Chi phí bán hàng 
+ CQ: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nếu thu thập được thông tin kế hoạch của DN về các chỉ tiêu DT thuần, giá 
vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí QLDN thì có thể tiến hành so sánh giữa 
thực tế với kế hoạch 

Ví dụ: Từ các số liệu về kết quả HĐSXKD của 1 doanh nghiệp ta tiến hành 
lập bảng phân tích sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ bảng phân tích cho ta thấy: 
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+ Tổng lợi nhuận sau thuế tăng 252 triệu đồng với tỷ lệ tăng 159,09%, con số 
này cho thấy kết quả kinh doang của Cty năm nay tốt hơn năm trước. Điều đó thể 
hiện sự cố gắng của Cty trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận, đồng thời nó cũng cho 
thấy sự phát triển của Cty trong quá trình kinh doanh. Kết quả trong bảng phân tích 
cũng cho thấy các chỉ tiêu về lợi nhuận đều tăng, cụ thể như sau 

- Lợi nhuận thuần từ HDKD tăng 270 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 
122,73% 

- Lợi nhuận khác tăng 80 triệu đồng, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 350 triệu 
đồng với tỷ lệ tăng 159,09%. 

+ Xem xét các chỉ tiêu phản ánh doanh thu và chi phí ta thấy 

- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 6000 triệu đồng với tỷ lệ 
tăng 42,86%. Có thể thấy đây là sự cố gắng của DN trong việc tiêu thụ sản phẩm 
hàng hóa. Điều này chẳng những làm tăng Dthu thuần, tạo điều kiện gia tăng lợi 
nhuận kinh doanh mà còn giúp DN thu hồi được vốn, gia tăng thị phần tiêu thụ sản 
phẩm.  

- Doanh thu thuần tăng 5.580 triệu với tỷ lệ tăng 40,67%, nguyên nhân là do 
doanh thu bán hàng tăng tuy nhiên giảm giá hàng bán lại tăng. Điều này chứng tỏ  
trong chủng loại  sản phẩm của doanh nghiệp đang bán còn nhiều sản phẩm kém 
chất lượng buộc DN phải giảm giá hàng bán để tiêu thụ. 

- Do khối lượng hàng tiêu thụ tăng nên giá vốn hàng bán tăng 5.2000 triệu với 
tỷ lệ tăng 40% 

- Doanh thu hoạt động tài chính không thay đổi. Trong khi đó chi phí tài chính 
tăng 10 triệu đồng với tỷ lệ tăng 5%, điều này chứng tỏ trong năm DN đã sử dụng 
các nguồn vốn vay với lãi suất cao hơn kỳ trước. 

- Chi phí bán hàng tăng 100 triệu đồng với tỷ lệ tăng 25% đã làm lợi nhuận 
thuần từ HĐKD giảm 100 triệu đồng. Chi phí bán hàng tăng nếu không có khỏan 
chi nào lãng phí bất hợp lý thì điều đó sẽ làm gia tăng doanh thu bán hàng và thực tế 
doanh thu bán hàng của DN đã tăng 42,86% 

- Chi phí quản lý DN không thay đổi trong khi lượng hàng tiêu thụ tăng thể 
hiện hiệu quả quản lý HĐSXKD của DN là khá tốt. 

2.5.2. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng các khoản chi phí và  
các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

2.5.2.1. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí 

a. Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần 
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Chỉ tiêu này cho biết trong tổng số doanh thu thuần thu được thì giá vốn hàng 
bán chiếm bao nhiêu % hay cứ 100 đồng doanh thu thuần thu được doanh nghiệp 
phải bỏ ra bao nhiêu đồng giá vốn hàng bán. Chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ việc 
quản lý các khoản chi phí trong giá vốn hàng bán càng tốt và ngược lại. 

b. Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu thuần 

 
Chỉ tiêu này phản ánh để thu được 100 đồng doanh thu thuần DN phải bỏ ra 

bao nhiêu đồng chi phí bán hàng. Tỷ suất này càng nhỏ chứng tỏ DN đã tiết kiệm 
được chi phí bán hàng , kinh doanh doanh ngày càng có hiệu quả và ngược lại 

c. Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu thuần 

 
Chỉ tiêu này cho biết để thu được 100 đồng doanh thu thuần thì doanh nghiệp 

phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí quản lý DN. Chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ hiệu 
quả quản lý các khoản chi phí quản trị doanh nghiệp càng cao và ngược lại. 

2.5.2.2. Nhóm các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 

Ngoài các chỉ tiêu thể hiện trên BCKQHĐSXKD như: doanh thu thuần, lợi 
nhuận từ HĐKD,lợi nhuận sau thuế ... khi phân tích cần xác định và phân tích thêm  
một số chỉ tiêu sau 

a. Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD trên doanh thu thuần 

 

 
Chỉ tiêu này cho ta biết trong 100 đồng doanh thu thuần có bao nhiêu đồng lợi 

nhuận từ hoạt động kinh doanh.  

b. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận kế toán) trên doanh thu thuần 

 
Tỷ suất này cho biết trong 100 đồng doanh thu thuần có bao nhiêu đồng lợi 

nhuận trước thuế 
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c. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần 

 
Tỷ suất này phản ánh kết quả cuối cùng của HĐSXKD, chỉ tiêu này cho biết 

trong 100 đồng doanh thu thuần có bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế 

2.6. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp 
Tài liệu phân tích chủ yếu là số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đây là 

báo cáo cung cấp thông tin cho người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản 
thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản , khả năng thanh 
toán và khả năng của DN trong việc tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động.  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  (BCLCTT) làm tăng khả năng đánh giá khách 
quan tình hình hoạt động KD của DN và khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp vì 
nó loại trừ được ảnh hưởng của các phương pháp kế tóan khác nhau cho cùng một 
giao dịch và hiện tượng. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dùng để xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, 
thời hạn và độ tin cậy của các luồng tiền trong tương lai; dùng để kiểm tra lại các 
đánh giá, dự đoán trước đây về các luồng tiền, kiểm tra mối quan hệ giữa khả năng 
sinh lời với lượng lưu chuyển tiền thuần và những tác động của thay đổi giá cả. Về 
thực chất đây là bảng cân đối thu chi tiền tệ thể hiện vòng lưu chuyển tiền tệ trong 
doanh nghiệp, 

Phương trình cân đối của quá trình lưu chuyển tiền tệ là: 

 
Vòng lưu chuyển tiền tệ ở doanh nghiệp có thể biểu diễn đơn giản qua sơ đồ 

sau: 
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Sơ đồ trên cho thấy: Lợi nhuận không đồng nhất với tiền mặt, các hình thức 

biến đổi theo thời gian của tiền như hàng tồn kho, các khoản phải thu và quy trở lại 
thành tiền là mạch máu của doanh nghiệp,  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là nguồn thông tin hữu ích cho sự đánh giá về khả 
năng tạo tiền, khả năng thanh toán hoặc nhu cầu vay vốn của một doanh nghiệp. 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là bảng trả lời tóm tắt câu hỏi " Tiền từ đâu mang lại và 
tiền được chi cho mục đích gì?" đồng thời cũng cho phép lý giải: Tại sao doanh 
nghiệp đang làm ăn có lãi mà vẫn phải đi vay tiền để nộp thuế, vẫn có thể bị phá sản 
vì không có tiền để trả nợ ... 

Trong phân tích BCLCTT thường tiến hành theo các nội dung phân tích sau 

2.6.1. Phân tích và đánh giá khả năng tạo tiền 
Việc phân tích được thực hiện trên cơ sở xác định tỷ trọng dòng tiền thu của 

từng hoạt động trong tổng dòng tiền thu trong kỳ của doanh nghiệp theo công thức 

 

 
Tỷ trọng này thể hiện mức độ đóng góp của từng hoạt động trong việc tạo tiền 

của DN, nói cách khác đó chính là khả năng tạo tiền của từng hoạt động 

Nếu tỷ trọng dòng tiền thu từ HĐKD cao thể hiện tiền được tạo ra chủ yếu từ 
HĐKD bằng việc bán hàng được nhiều, thu tiền từ khách hàng lớn, giảm các khoản 
phải thu để tránh rủi ro. 

Nếu tỷ trọng tiền thu từ hoạt động đầu tư cao chứng tỏ DN đã thu được lãi từ 
các hoạt động đầu tư, nhượng bán TSCĐ ... nếu do thu lãi thì điều đó là bình 
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thường, nếu do thu hồi tiền đầu tư hoặc nhượng bán TSCĐ thì điều đó chứng tỏ có 
thể DN đang chuẩn bị giảm quy mô SX hoặc NLSX bị thu hẹp  

Nếu tiền thu được chủ yếu từ hoạt động tài chính thông qua việc phát hành cổ 
phiếu hoặc đi vay ... thì điều đó cho thấy trong DN đã sử dụng vốn từ bên ngòai 
nhiều hơn ... 

Việc nghiên cứu và phân tích các nghiệp vụ thu chi của từng hoạt động cho 
thấy: nếu dòng tiền thu vào trong kỳ chủ yếu được tạo ra không phải bởi HĐSXKD 
thì đó là điều không bình thường, cần tìm hiểu kỹ các nguyên nhân khác. 

2.6.2. Phân tích khả năng chi trả thực tế trong doanh nghiệp 
Người ta có thể căn cứ vào Bảng cân đối kế toán để xem xét và đánh giá khái 

quát khả năng thanh toán của DN, song những hệ số này phản ánh khả năng thanh 
toán được tính toán dựa vào số liệu trên BCĐKT chỉ là những hệ số tĩnh tại, trong 1 
thời điểm cụ thể do không xét đến tốc độ lưu chuyển tài sản và tình hình thực tế của 
doanh nghiệp. 

Trong thực tế, khi phân tích khả năng chi trả thực tế thường sử dụng các hệ số 
thanh toán dựa vào lượng tiền thuần nhiều hơn bởi nó cho biết khả năng thực tế về 
các nguồn tiền mà DN có thể huy động để trả các khỏan nợ khi đến hạn 

Các chỉ tiêu được sử dụng là 

* Hệ số khả năng trả ngắn hạn 

 

 

 

 

Hệ số này cho biết doanh nghiệp có đủ khả năng trả nợ hay không từ lượng 
tiền thu được của HĐSXKD. Hệ số này càng cao thì khả năng trả nợ càng cao 

* Hệ số trả lãi  

 

 

 

 

Hệ số này cho thấy tình hình thực tế DN có khả năng trả lãi vay hay không? 
Nếu DN có vốn vay nhiều thì hệ số này có giá trị thấp và ngược lại. 
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2.7. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán 
2.7.1. Phân tích tình hình thanh toán 

Tình hình thanh toán của doanh nghiệp phản ánh rõ nét chất lượng hoạt động 
tài chính của doanh nghiệp. Nếu hoạt động tài chính tốt, doanh nghiệp sẽ ít công nợ, 
ít bị chiếm dụng vốn cũng như ít đi chiếm dụng vốn. Ngược lại, nếu hoạt động tài 
chính kém sẽ dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau, các khoản công nợ phải 
thu, phải trả sẽ kéo dài. 

Để phân tích tình hình thanh toán ta tiến hành tính và so sánh giữa kỳ gốc và 
kỳ phân tích các chi tiêu sau 

* Tỷ lệ các khoản nợ phải thu so với các khoản nợ phải trả (%) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản DN bị chiếm dụng so với các khoản đi chiếm 
dụng và được xác định theo công thức sau: 

 
Nêu tỷ lệ các khoản nợ phải thu so với các khoản nợ phải trả lớn hơn 100%, 

chứng tỏ số vốn của doanh nghiệp bị chiếm dụng lớn hơn số vốn mà doanh nghiệp 
đi chiếm dụng. Ngược lại, nếu chỉ tiêu này < 100% chứng tỏ số vốn doanh nghiệp 
bị chiếm dụng nhỏ hơn số vốn đi chiếm dụng. Thực tế cho thấy, số đi chiếm dụng 
lớn hơn hay nhỏ hơn số bị chiếm dụng đều phản ánh một tình hình tài chính không 
lành mạnh. 

* Tỷ lệ các khỏan nợ phải trả so với các khoản nợ phải thu (%) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản DN đi chiếm dụng so với các khoản bị chiếm 
dụng và được tính theo công thức sau: 

 
Nếu tỷ lệ các khoản nợ phải trả so với các khoản nợ phải thu lớn hơn 100% 

chứng tỏ số vốn của DN đi chiếm dụng lớn hơn số vốn mà DN bị chiếm dụng và 
ngược lại. 

Ngoài việc phân tích các chỉ tiêu trên, khi phân tích tình hình thanh toán còn 
phải phân tích tình hình thanh toán các khoản phải thu và các khoản phải trả. Nếu 
hoạt động tài chính của DN tốt và lành mạnh thì DN sẽ thanh toán kịp thời các 
khoản nợ phải trả cũng như thu kịp thời các khoản nợ phải thu, tránh được tình 
trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau cũng như tình trạng công nợ dây dưa kéo dài, tình 
trạng tranh chấp, mất khả năng thanh toán. Để phân tích ta lập bảng phân tích sau: 
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     +/- %
1. Phải thu của khách hàng
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD
5. Các khỏan phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Tổng cộng

     +/- %
I. Nợ ngắn hạn
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Phải trả người bán
3. Người mua trả tiền trước
4. Thuế và các khỏan phải nộp NN
5. Phải trả người lao động
6. Chi phí phải trả
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ KH HĐ XD
9. Các khỏan phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả dài hạn người bán
2. Phải trả dài hạn nội bộ
3. Phải trả dài hạn khác
4. Vay và nợ dài hạn
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
7. Dự phòng phải trả dài hạn

Tổng cộng

Phân tích tình hình thanh toán các khỏan nợ phải thu

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu
Số nợ phải trả

Đầu năm Cuối năm So sánh

Phân tích tình hình thanh toán các khỏan nợ phải trả

Số nợ phải thu

Đầu năm Cuối năm So sánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2. Phân tích khả năng thanh toán 
Xét về mặt thời gian thì doanh nghiệp có các khỏan nợ sau: nợ ngắn hạn, nợ 

trung và dài hạn. Vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư, các chủ nợ là liệu 
số vốn họ bỏ ra đầu tư có thu hồi lại được hay không mức độ rủi ro là bao nhiêu.  

Để trả lời câu hỏi đó, trong phân tích  thường sử dụng các chỉ tiêu sau: 
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a. Hệ số thanh toán tổng quát 

 
Trong đó: 

+ Tổng tài sản bao gồm toàn bộ TSCĐ và TSLĐ, đầu tư tài chính ngắn hạn và 
dài hạn phục vụ cho hoạt động SXKD 

+ Nợ ngắn hạn: là tòan bộ các khỏan nợ có thời gian đáo hạn (trả nợ) dưới 1 
năm 

+ Nợ dài hạn: là toàn bộ các khỏan nợ có thời gian đáo hạn (trả nợ) trên 1 năm 

* Ý nghĩa của hệ số:  

Hệ số này cho biết mối quan hệ giữa tổng tài sản mà DN đang quản lý, sử 
dụng với tổng nợ phải trả (gồm nợ ngắn hạn và dài hạn), nó phản ánh một đồng vay 
nợ có mấy đồng tài sản đảm bảo. 

+ Khi giá trị của hệ số này nhỏ hơn 1 nghĩa là Tổng tài sản < Tổng nợ, như 
vậy tòan bộ số tài sản hiện có của công ty không đủ để thanh toán các khỏan nợ. 
Điều này chứng tỏ công ty mất khả năng thanh toán, gặp khó khăn trong tài chính 
và có nguy cơ phá sản 

+ Ngược lại, nếu hệ số này lớn hơn 1 nghĩa là Tổng tài sản > Tổng nợ và do 
đó công ty có khả năng thanh toán nợ. Nhưng nếu cao quá thì cần phải xem xét lại 
vì khi đó việc sử dụng đòn bẩy tài chính của công ty sẽ kém hiệu quả 

* Ví dụ phân tích: 

- Hệ số thanh toán tổng quát: 

+ Thời điểm đầu năm = (5.530/2.680) = 2,06 

+ Thời điểm cuối năm = (6.250/3.150) = 1,98 

- Nhận xét: 

Vào thời điểm đầu năm, bình quân cứ 1 đồng nợ phải trả có 2,06 đồng tài sản 
đảm bảo, còn ở thời điểm cuối năm chỉ là 1,98 đồng. 

Hay nói cách khác vào thời điểm đầu năm công ty chỉ cần giải phóng  48,5% 
(= 2.680/5.530) tổng tài sản hiện có là đủ thanh toán tòan bộ nợ phải trả; còn ở thời 
điểm của năm phải giải phóng 50,4% (=3.150/6.250). Như vậy hành lang an tòan đã 
giảm từ 51,5%  ở đầu năm xuống còn 49,6 % ở thời điểm cuối năm. 
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b. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn  
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn với 

các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số này cho biết mức độ đảm bảo của TSLĐ với nợ ngắn 
hạn. Nợ ngắn hạn là những khỏan nợ phải thanh toán trong 1 năm, do vậy công ty 
phải dùng những tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền để thanh toán. 

 
* Ý nghĩa của hệ số: 

+ Nếu hê số này >= 1chứng tỏ sự bình thường trong họat động tài chính của 
doanh nghiệp. Trong trường hợp này doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán các 
khỏan nợ ngắn hạn mà không cần phải đi vay mượn thêm 

Theo kinh nghiệm, và được đa số các chủ nợ chấp nhận khi cho doanh 
nghiệp vay thì hệ số này phải ≥  2. 

Tuy nhiên trên thực tế, việc đánh giá hệ số thanh toán ngắn hạn là cao hay 
thấp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể cần xem xét, như: 

 Loại hình kinh doanh của doanh nghiệp 

 Cơ cấu tài sản lưu động. 

 Hệ số luân chuyển vốn lưu động. 

Đối với loại hình sản xuất không cần dự trữ tồn kho nhiều thì hệ số này có 
thể < 2 vẫn được coi là tốt, trong khi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm có 
tính thời vụ, thì hệ số hợp lý phải là cao hơn. Các doanh nghiệp cần căn cứ vào các 
đặc điểm riêng đó để xây dựng một tiêu chuẩn đánh giá thích hợp. 

+ Nếu hệ số này < 1 thì công ty rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, 
đây là tình trạng xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

* Ví dụ phân tích 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

+ Thời điểm đầu năm = (1.910/1.730) = 1,1 

+ Thời điểm cuối năm = (1.990/2.060) = 0,97 

- Nhận xét: Như vậy ở thời điểm cuối năm, hệ số thanh toán ngắn hạn bằng 
0,97 < 1 có nghĩa là công ty đã sử dụng vốn sai mục đích. Do đó nguy cơ mất khả 
năng thanh toán là hiện thực 
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c. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (tức thời) 

Thể hiện khả năng huy động về tiền mặt và các tài sản có thể chuyển nhanh 
thành tiền (có tính thanh khoản cao) đáp ứng cho việc thanh toán nợ ngắn hạn mà 
các chủ nợ yêu cầu. So với hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn thì trong công thức 
xác định hệ số khả năng thanh toán tức thời không tính đến các khoản tồn kho, vì đó 
không phải là loại tài sản có khả năng dùng để thanh toán cao (đặc biệt là khi đó lại 
là hàng hóa ế ẩm khó bán). 

 
* Ý nghĩa của hệ số: 

Nhìn chung nếu hệ số này quá nhỏ thì công ty sẽ bị giảm uy tín với bạn hàng, 
gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ. Nếu hệ số này quá lớn lại phản ánh 
lượng tiền tồn quỹ nhiều làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. 

Theo kinh nghiệm hệ số thanh toán tức thời được coi là bình thường khi dao 
động từ 0,5 ÷1. Khi hệ số này dưới 0,5 doanh nghiệp sẽ ở tình trạng căng thẳng, khó 
khăn trong việc trả nợ ngắn hạn đúng hạn.  

Ngoài ra, khi xem xét các hệ số thanh toán còn phải xét đến kỳ hạn thanh toán. 
Nếu kỳ hạn thanh toán theo các hợp đồng kinh tế là lớn (số ngày của kỳ hạn thanh 
toán lớn hơn), thì khả năng thanh toán (nếu so sánh cùng một trị số của hệ số khả 
năng thanh toán) là vẫn thuận lợi hơn, tốt hơn so với khi kỳ hạn thanh toán là ngắn. 

* Ví dụ phân tích 

- Hệ số thanh toán nhanh 

+ Thời điểm đầu năm = [(1.910 - 980 )/ 1.730] =  0.54 

+ Thời điểm cuối năm = [(1.990 - 960 )/ 2.060] =  0.50 

- Nhận xét: Như vậy hệ số thanh toán nhanh ở cả đầu năm và cuối năm là thấp, 
công ty gặp nhiều khó khăn trong việc trả các khỏan nợ ngắn hạn đúng hạn và có 
thể dễ xuất hiện các khỏan nợ quá hạn 

2.8. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lợi của vốn 
kinh doanh 

2.8.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 

Việc quản lý và sử dụng vốn hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả vừa là yêu cầu, 
vừa là mục tiêu của các nhà quản lý doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề được hầu hết 
các đối tượng có lợi ích liên quan đến doanh nghiệp quan tâm và chú ý. Hiệu quả 
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quản lý và sử dụng vốn ở doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh 
nghiệp, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của các đối tượng có liên quan 

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thể hiện qua năng lực tạo ra giá trị 
sản xuất, doanh thu và khả năng sinh lợi của vốn. Khi phân tích hiệu quả sử dụng 
vốn thường sử dụng các chỉ tiêu sau: 

a. Vòng quay hàng tồn kho 

Vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển 
trong kỳ. Chỉ số này càng cao càng đánh giá được đánh giá là tốt vì số tiền đầu tư 
cho hàng tồn kho thấp mà vẫn đạt được hiệu quả cao, tránh được tình trạng ứ động 
vốn. Nếu chỉ số này thấp phản ánh hàng tồn kho dữ trữ nhiều, sản phẩm không tiêu 
thụ được do chất lượng thấp không đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

kytrongquânbìnhkhotônHàng
bánhàngvônGiá

khotônhàng
quayvòngSô

=  

Từ vòng quay hàng tồn kho, ta tính được số ngày trung bình thực hiện một 
vòng quay hàng tồn kho: 

khotônhàngquayvòngSô
360

khotônhàngquay
vòngmôtngàySô

=  

Ví dụ: 

Số vòng quay hàng tồn kho bình quân của công ty năm 2004 được xác định 
như sau: 

( ) vòng16,13

2
980906

76612
khotônhàng

quayvòngSô
=

+
=  

Như vậy bình quân trong năm 2004, hàng tồn kho của công ty luân chuyển 
được 13,16 vòng. Điều này chứng tỏ trong năm công ty còn tồn kho nhiều loại hàng 
hóa, còn nhiều sản phẩm của công ty chưa tiêu thụ được. Con số 13,16 còn phản 
ánh số ngày bình quân trong kho của các loại hàng hóa bằng 27 ngày (=360/13,16). 
Điều này có nghĩa là kể từ ngày hàng hóa nhập kho cho tới khi xuất bán có độ dài 
bình quân là 27 ngày. 

b. Vòng quay các khoản phải thu 

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ chuyển các khoản phải thu ra tiền mặt. Vòng 
quay càng lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu nhanh, vốn của doanh 
nghiệp không bị chiếm dụng và không phải đầu tư nhiều vào việc thu hồi các khỏan 
phải thu. Nếu vòng quay nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn lớn gây ra 
thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, buộc doanh nghiệp phải đi vay vốn từ 
bên ngoài. 

thuphaikhoancácquânbìnhduSô
thuânthuDoanh

thuphaikhoan
cácquayVòng

=  
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c. Kỳ thu tiền trung bình 

Kỳ thu tiền trung bình phản ánh số ngày của một vòng quay các khoản phải 
thu. Vòng quay các khoản phải thu càng lớn thì kỳ thu tiền trung bình càng nhỏ và 
ngược lại. Kỳ thu tiền trung bình cao có nghĩa là doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn 
trong thanh toán, khả năng thu hồi vốn chậm, doanh nghiệp cần phải có biện pháp 
cụ thề để thu hồi nợ. Khi xem xét chỉ tiêu này cũng phải tìm hiểu chính sách tín 
dụng của doanh nghiệp đối với khác hàng và chiến lược kinh doanh trong thời gian 
tới của doanh nghiệp. 

360
thuânthuDoanh

thuphaikhoancác
quânbìnhduSô

thuphaikhoancácquayVòng
ngày360

bìnhtrung
tiênthuKy

×==  

Ví dụ: 

Kỳ thu tiền trung bình của công ty trong năm 2004 là 
( ) ngày18360x

96014
2/960530

bìnhtrung
tiênthuKy

=
+

=  

Có nghĩa là trung bình cứ 18 ngày công ty có một lần thu được các khoản nợ 
thương mại 

Để quản lý các nhà phân tích còn chia nợ thành các loại nợ có kỳ hạn khác 
nhau. Ví dụ có 80% doanh thu được thanh toán 15 ngày, còn 20% doanh thu được 
thanh toán 30 ngày. Vậy kỳ thu tiền trung bình là: 

15 ngày x 80% + 30 ngày x 20% = 18 ngày 

Giả sử con số 18 ngày là số ngày công ty chấp nhận cho thanh toán bán chậm, 
có nghĩa là có tới 20% doanh thu thanh toán quá hạn 12 ngày. Giả sử với lãi suất 
ngân hàng là 10%/năm thì số nợ quá hạn này làm lãi vay phải trả tăng thêm là: 

14960 * 20% * (30-12) * (10%/360) = 9,97 triệu đồng 

d. Vòng quay vốn lưu động 

Chỉ tiêu này có ý nghĩa cứ bình quân sử dụng một đồng vốn lưu động trong kỳ 
sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần, chỉ tiêu này đo lường hiệu quả sử 
dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Nếu hệ số này càng lớn, hiệu quả sử dụng 
vốn lưu động càng cao vì hàng hóa tiêu thụ nhạnh, vật tư tồn đọng thấp, ít có các 
khoản phải thu... Ngược lại, nếu hệ số này thấp phản ánh hàng tồn kho lớn, lượng 
tiền tồn quỹ nhiều, doanh nghiệp không thu được các khoản phải thu ... từ đó doanh 
nghiệp phải xem xét lại tình hình tài chính của minh để có biện pháp khắc phục. 

quânbìnhđôngluuVôn
thuânthuDoanh

đôngluuvôn
quayVòng

=  
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Nếu vòng quay vốn lưu động phản ánh số lần luân chuyển vốn lưu động thì kỳ 
luân chuyển vốn lưu động lại cho biết số ngày thực hiện một vòng quay vốn lưu 
động 

đôngluuvônquayvòngSô
ngày360

đôngluuvôn
chuyênluânKy

=  

Chỉ tiêu này phản ánh số ngày một vòng quay vốn lưu động , chỉ tiêu này thấp 
là tốt, nếu cao chứng tỏ VLĐ bị ứ đọng hoặc bị chiếm dụng từ đó khả năng sinh lời 
của VLĐ là thấp. 

e. Vòng quay toàn bộ vốn 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng vốn sử dụng bình quân tạo ra được bao 
nhiêu đồng doanh thu thuần hay vốn của doanh nghiệp trong kỳ quay được bao 
nhiêu vòng. Qua chỉ tiêu này có thể đánh giá được trình độ quản lý vốn có hiệu quả 
như thế nào. Vòng quay toàn bộ vốn càng lớn thì hiệu quả càng cao, lợi nhuận tăng, 
tăng khả năng cạnh tranh, tăng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 

quânbìnhxuâtsanVôn
thuânthuDoanh

vônbôtoàn
quayVòng

=  

2.8.1. Phân tích khả năng sinh lời của vốn kinh doanh 

Khả năng sinh lời của vốn kinh doanh là một trong những tiêu thức để đánh 
giá toàn bộ kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định 
và căn cứ để các nhà quản lý đưa ra những quyết định phù hợp với thực trạng tình 
hình SX và KD của doanh nghiệp. Do đó phân tích khả năng sinh lời của vốn kinh 
doanh luôn là một yêu cầu đặt ra khi phân tích tài chính của mỗi doanh nghiệp.  

Để phân tích khả năng sinh lời của vốn kinh doanh, thông thường trong phân 
tích thường sử dụng một số chỉ tiêu sau: 

a. Tỷ suất doanh lợi doanh thu 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ trong một đồng doanh thu thuần mà doanh nghiệp 
thực hiện trong kỳ sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần 

thuânthuDoanh
thuânnhuânLoi

thuânthudoanh
loidoanhsuâtTy

=  

b. Tỷ suất sinh lời của tài sản 

Chỉ tiêu này phản ánh khi sử dụng bình quân 1 đồng tài sản thì tạo ra bao 
nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Chỉ tiêu này là thước đo cho biết tài sản 
được sử dụng hiệu quả như thế nào.  

quânbìnhTSTông
thuêtruocnhuânLoi

santàicua
loisinhsuâtTy

=  

Bằng việc cộng trở lại lãi vay vào lợi nhuận trước thuế, chúng ta có tổng thu 
nhập trước khi phân phối cho cả nhà cho vay và cổ đông. Sở dĩ phải làm như vậy vì 
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mẫu số bao gồm các nguồn do cả người cho vay cà cổ đông cung cấp nên tử số phải 
bao hàm nguồn hoàn vốn cho cả 2. 

Chỉ tiêu này rất quan trọng đối với người cho vay bởi lẽ lợi nhuận trước thuế 
và lãi vay là nguồn để trả lãi vay. Do đó nếu tỷ suất sinh lời của tài sản lớn hơn lãi 
suất vay chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, có khả năng thanh toán 
được lãi vay. Ngược lại, nếu tỷ suất này nhỏ hơn lãi suất vay, DN mất khả năng 
thanh toán lãi vay, sử dụng vốn không có hiệu quả. 

c. Tỷ suất doanh lợi tổng vốn 

Chỉ tiêu này dùng để đánh giá khả năng sinh lời của đồng vốn đầu tư, phản 
ánh sử dụng bình quân một đồng vốn kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận 
thuần. Giá trị của chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động hiệu 
quả và ngược lại càng thấp càng kém hiệu quả. 

quânbìnhSxVôn
thuânnhuânLoi

vôntông
loidoanhsuâtTy

=  

Người ta đã tìm ra mối liên hệ giữa doanh lợi tổng vốn, doanh lợi doanh thu 
thu và vòng quay của vốn (Phương trình hòan vốn Dupont) như sau: 

 
Ví dụ: Chỉ tiêu hoàn vốn ROI năm 2004 của công ty được phân tích như sau 

%45,7%93,2x54,2
14970

439x
5890

14970
5890
439)2004(ROI ====  

Điều này có nghĩa là: khi sử dụng bình quân 1 đồng vốn tạo ra 0,0745 đồng lợi 
nhuận sau thuế là do các nhân tố sau: 

- Sử dụng bình quân 1 đồng vốn chỉ tạo ra được 2,54 đồng doanh thu 

- Thực hiện 1 đồng doanh thu chỉ tạo ra được 0,0293 đồng LN thuần 

d. Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu 

Khả năng sinh lời của vốn CSH là chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của vốn 
CSH nói riêng và khả năng sinh lời của toàn bộ vốn của doanh nghiệp nói chung. 
Thông qua chỉ tiêu này có thể đánh giá được khả năng sinh lợi và hiệu quả sử dụng 
vốn, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khả năng sinh lợi của vốn CSH được 
xác định theo công thức: 

 

 

Chỉ tiêu lợi nhuận ở đây là lợi nhuận thuần trước hoặc sau thuế. Chỉ tiêu này 
càng cao chứng tỏ khả năng sinh lợi của doanh nghiệp càng cao và ngược lại 

 

Lợi nhuận 

Vốn CSH bình quân 

Hệ số doanh lợi 
của vốn CSH = 
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