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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công ty Thông tin di động (VMS-Mobifone) là doanh nghiệp 
100% sở hữu vốn nhà nước, hiện nay Công ty đang trong tiến trình 
cổ phần hoá theo Luật doanh nghiệp. Theo ông Lê Doãn Hợp, Bộ 
trưởng Bộ thông tin và truyền thông: "Việc phải thực hiện cổ phần 
hóa đối với MobiFone cũng là nằm trong kế hoạch trọng tâm của 
Chính phủ trong năm 2011, là đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các 
doanh nghiệp nhà nước, từ các công ty mẹ đến các công ty thành 
viên, bởi tái cấu trúc nền kinh tế chính là tái cấu trúc doanh nghiệp 
nhà nước. MobiFone thực hiện cổ phần hóa là nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh, tiến hành đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, đồng thời 
cũng để tăng cường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Như vậy, 
Công ty đang đứng trước bước ngoặt lớn về mặt thay đổi cơ cấu, bên 
cạnh đó là sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp cùng 
ngành, do đó, việc phân tích đánh hiệu quả hoạt động của công ty là 
việc làm vô cùng cần thiết. Phân tích hiệu quả hoạt động được sử 
dụng như một công cụ đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp 
trong quá khứ, hiện tại, đánh giá rủi ro và hiệu quả tài chính của một 
doanh nghiệp, từ đó giúp các nhà quản trị và các đối tượng sử dụng 
thông tin khác như nhà đầu tư, cơ quan quản lý, chủ nợ,…có cái nhìn 
sâu hơn, toàn diện hơn về tình hình hoạt động của doanh nghiệp để 
đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn. 

Nhận thức được vai trò của công tác phân tích hiệu quả hoạt 
động, từ những năm gần đây, công tác phân tích hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp đã bắt đầu được Ban lãnh đạo quan tâm chú ý tuy nhiên 
vẫn chưa được đầu tư vào chuyên sâu đúng với tầm quan trọng mà công 
tác phân tích đem lại. Do đó chất lượng phân tích hiệu quả hoạt động 
chưa cao, chưa thực sự là công cụ tích cực giúp nhà quản trị đưa ra các 
quyết định tài chính. Đề tài “Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả 
hoạt động tại Công ty Thông tin di động (VMS-Mobifone)” được lựa 



2 

chọn nghiên cứu nhằm góp phần đáp ứng đòi hỏi trên của thực tiễn. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về 
phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để từ đó nghiên cứu 
công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Thông tin di động 
để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng phân tích hiệu 
quả hoạt động của Công ty, và phân tích nguyên nhân gây nên hạn 
chế trong công tác phân tích hiệu quả hoạt động của công ty, trên cơ 
sở đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị giúp hoàn thiện công tác 
phân tích hiệu quả tại doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển của 
Công ty trong tương lai. 
3. Câu hỏi nghiên cứu 

Công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Thông tin 
di động đã được thực hiện trong năm qua như thế nào, đạt được kết 
quả gì, còn tồn tại hạn chế nào và làm thế nào để nâng cao chất 
lượng công tác phân tích hiệu quả tại Công ty trong năm tới. 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Những nội dung cơ bản về công tác 
phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị 
trường. 

Phạm vi nghiên cứu: Công tác phân tích hiệu quả hoạt động 
trên giác độ của nhà quản lý và các chủ sở hữu tại Công ty Thông tin 
di động trong thời gian từ 2011 đến 2013. 
5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, phân tích, 
tổng hợp;  Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế 
6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 

- Góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về 
công tác phân hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

- Đánh giá rõ mức độ triển khai công tác phân tích hiệu quả 
hoạt động tại Công ty Thông tin di động và phân tích nhân tố ảnh 
hưởng đến công tác phân tích hiệu quả hoạt động của công ty. 



3 

- Đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện 
công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Thông tin động . 
7. Kết cấu đề tài nghiên cứu: Gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác phân tích hiệu quả hoạt 
động trong doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại 
Công ty Thông tin di động  

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu 
quả hoạt động tại Công ty Thông tin di động 
8. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 

Quá trình nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác phân tích 
hiệu quả hoạt động tại Công ty  Thông tin di động (VMS- 
Mobifone)”, tác giả tham khảo một số đề tài có liên quan như: 

Luận văn Thạc Sỹ: “Hoàn thiện công tác Phân tích hiệu quả 
hoạt động tại Công ty Cao su Kon Tum (năm 2013) của Nguyễn 
Thành Luân. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề sau: Thứ 
nhất, trình bày lý luận và hệ thống hóa các phương pháp, nội dung 
cùng việc tổ chức phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; 
Thứ hai phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động tại Công ty Cao su 
Kon Tum và đưa ra những đánh giá đối với hiệu quả hoạt động của 
Công ty; Thứ ba, luận văn đã đưa ra phương hướng và biện pháp 
nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty. Một số biện pháp mà luận 
văn đưa ra như: Hoàn thiện hệ thống thu nhập, xử lý, trao đổi thông 
tin và điều hành kinh doanh. 

Luận văn Thạc Sỹ: “Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công 
ty cổ phần Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng” (2009) của Nguyễn Thị Như 
Lân. Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân 
tích hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp, đưa ra định hướng tổ 
chức phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty từ những vấn đề lý 
luận và thực tiễn. luận văn đã mô tả và đánh giá công tác phân tích 
hiệu quả hoạt động, đồng thời đã hoàn thiện một số nội dung phân 
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tích hiệu quả hoạt động trong Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh như: 
Xây dựng mô hình lựa chọn phương pháp huy động vốn và đưa ra 
một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả kinh 
tế. Nhưng luận văn đã chỉ đề cập đến thực trạng phân tích và đưa ra 
một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chứ chưa thực sự 
đi sâu vào hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động của 
Công ty. 

Qua những luận văn phân tích hiệu quả hoạt động tại các doanh 
nghiệp kể trên, giúp tác giả có cái nhìn sâu hơn về quá trình phân tích 
hiệu quả hoạt động trong một doanh nghiệp. Hiểu được để phân tích 
hiệu quả hoat động thì phương pháp phân tích ra sao? Và những nội 
dung trong quá trình phân tích hiệu quả hoạt động của một doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, tác giả thấy những luận văn trên chỉ tập trung vào 
phân tích hiệu quả hoạt động và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu 
quả hoạt động, chứ chưa đi sâu vào đánh giá công tác phân thích hiệu 
quả hoạt động và đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu 
quả hoạt động. 

Với đề tài: “Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt 
động tại Công ty Thông tin di động (VMS- Mobifone)” tác giả đi 
sâu tìm hiểu, mô tả lại thực tế công tác phân tích hiệu quả hoạt động 
tại Công ty Thông tin di động (VMS- Mobifone). Kế thừa những nội 
dung, phương pháp phân tích theo lý thuyết của các sách chuyên 
khảo và những đề tài Luận văn Thạc Sỹ kể trên, để so sánh, đánh giá 
với thực tế quá trình công tác phân tích hiệu quả hoạt động của Công 
ty Thông tin di động (VMS- Mobifone). Chỉ ra những kết quả đạt 
được, những mặt hạn chế trong công tác phân tích hiệu quả hoạt 
động tại Công ty nhằm hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt 
động tại Công ty Thông tin di động (VMS- Mobifone) 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 
1.1. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Khái quát về phân tích hiệu quả họat động 
a. Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp 
Phân tích hiệu quả là việc đánh giá khả năng đạt được kết quả, 

khả năng sinh lãi của doanh nghiệp do mục đích cuối cùng của người 
chủ sở hữu, của nhà quản trị là đảm bảo sự giàu có, sự tăng trưởng 
tài sản của doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả còn là việc xem xét hiệu 
quả sử dụng toàn bộ các phương tiện kinh doanh trong quá trình sản 
xuất, tiêu thụ cũng như các chính sách tài trợ.  

b. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả hoạt động 
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là công cụ để phát 

triển những khả năng tiềm ẩn trong kinh doanh; là công cụ để cải tiến 
cơ chế quản lí trong kinh doanh; là cơ sở quan trọng để có thể đưa ra 
các quyết định kinh doanh đúng đắn và còn là biện pháp quan trọng 
để phòng rủi ro trong kinh doanh.  

1.1.2. Vai trò của công tác phân tích hiệu quả doanh 
nghiệp  

a. Khái niệm và quy trình công tác phân tích hiệu quả hoạt 
động 

Công tác phân tích hiệu quả hoạt động là quá trình thu thập và 
xử lý các dữ liệu và sự kiện tài chính thông qua các kỹ thuật và công 
cụ thích hợp để tạo ra thông chính có giá trị nhằm rút ra các kết luận 
hoặc ra các quyết định tài chính. Nói ngắn gọn, phân tích hiệu quả là 
một quá trình bao gồm năm khâu cơ bản: 

Xác định mục tiêu phân tích; Thu thập dữ liệu; Xác định 
phương pháp phân tích; Thực hiện phân tích; Đánh giá công tác phân 
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tích  hiệu quả và đưa ra quyết định tài chính 
b. Vai trò của công tác phân tích hiệu quả doanh nghiệp:  

Đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua. Định hướng các 
quyết định của Ban giám đốc phù hợp với tình hình thực tế của doanh 
nghiệp; Làm cơ sở cho những dự đoán tài chính; Là một công cụ để 
kiểm tra, kiểm soát và quản lý trong doanh nghiệp. 
1.2. CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
DOANH NGHIỆP  

1.2.1. Thu thập dữ liệu  
a. Các dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp: Các dữ liệu liên quan 

đến môi trường kinh tế chung; Các dữ liệu liên quan đến ngành; 
Thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp  

b. Các dữ liệu nội bộ doanh nghiệp 
Các dữ liệu nội bộ doanh nghiệp bao gồm hệ thống các báo 

cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, thông tin từ hệ thống kiểm soát nội 
bộ và thông tin quản lý khác,…trong đó hệ thống các báo cáo tài 
chính doanh nghiệp là những nguồn dữ liệu đặc biệt quan trọng.  

1.2.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động  
a. Phương pháp chi tiết: Trong phân tích hiệu quả hoạt động, 

phương pháp chi tiết là phương pháp phân chia đối tượng phân tích 
theo một tiêu thức phù hợp và thực hiện phân tích trên các đơn vị được 
phân chia đó nhằm thu được thông tin toàn diện về mọi mặt của đối 
tượng phân tích. Phương pháp này thích hợp với những đối tượng 
phân tích có tính phức tạp và chịu ảnh hưởng của yếu tố thời vụ. 

b. Phương pháp so sánh: So sánh cũng là phương pháp được 
sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến 
động của chỉ tiêu phân tích. Vì vậy để tiến hành so sánh, phải giải 
quyết những vấn đề cơ bản sau: Xác định số gốc để so sánh, xác định 
điều kiện so sánh, và xác định mục tiêu so sánh. 

c. Phương pháp loại trừ: Là phương pháp xác định mức độ 
ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh bằng cách loại 
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trừ ảnh hưởng của nhân tố khác. Phương pháp này cho phép xác định 
rõ ràng nguyên nhân của sự biến động chỉ tiêu phân tích và thích hợp 
với việc phân tích mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. 

d. Phương pháp tỷ lệ: Phương pháp phân tích tỷ lệ là phương 
pháp dựa trên ý nghĩa tỷ lệ của các lượng tài chính trong các quan hệ 
tài chính, sự biến đổi của các tỷ lệ do sự biến đổi của các lượng tài 
chính để đánh giá các hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp. 

1.2.3. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 
v Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
Hiệu quả sử dụng tài sản: Hiệu suất sử dụng tài sản được thể 

hiện bằng mối quan hệ giữa kết quả đạt được trên tài sản của doanh 
nghiệp. Trong đó kết quả của doanh nghiệp có thể được biểu hiện bằng 
nhiều chỉ tiêu, mà chủ yếu là hai chỉ tiêu:  

- Hiệu suất sử dụng tài sản  
- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 
Hiệu quả sử dụng vốn: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, 

vốn lưu động vận động không ngừng thường xuyên qua các giai đoạn 
của quá trình tái sản xuất (dự trữ - sản xuất – tiêu thụ). Đẩy nhanh 
tốc độ luân chuyển của vốn lưu động sẽ góp phần giải quyết nhu cầu 
về vốn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
cho doanh nghiệp. Để xác định tốc độ luân chuyển của vốn lưu động 
ta sử dụng số vòng quay của vôn lưu động. 

Khả năng sinh lời từ các hoạt động: Chỉ tiêu khả năng sinh 
lời được đo lường bằng tỷ số giữa lợi nhuận với các chỉ tiêu kết quả 
hoặc giữa lợi nhuận với phương tiện của doanh nghiệp. Trong phần 
này, chúng ta đề cập đến hai chỉ tiêu phổ biến: 

- Tỷ suất LN / DT 
- Tỷ suất LN / DT thuần hoạt động kinh doanh 
Khả năng sinh lời từ tài sản: 
- Tỷ suất sinh lợi của tài sản(ROA): Chỉ tiêu này phản ánh, cứ 
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100 đồng tài sản đầu tư tại doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi 
nhuận trước thuế. Chỉ tiêu ROA càng cao phản ánh khả năng sinh lời 
của tài sản càng lớn. Chỉ tiêu ROA là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh 
doanh tổng hợp nhất. 

- Tỉ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE): Chỉ tiêu tỷ suất sinh 
lời của tài sản (ROA) phản ánh một cách tổng hợp hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp. Tuy nhiên kết quả về lợi nhuận còn chịu tác động 
bởi cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp. Vì thế người ta thường sử 
dụng chỉ tiêu tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE) để làm rõ thật sự 
hiệu quả của hoạt động thuần kinh tế ở doanh nghiệp. 

v Phân tích hiệu quả tài chính của công ty. 
Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE): Đây là chỉ tiêu phản ánh 

khả năng tạo ra lợi nhuận của vốn chủ sở hữu và được các nhà đầu tư rất 
quan tâm khi họ quyết định bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp.  

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính. 
- Hiệu quả kinh doanh 
- Khả năng tự chủ về tài chính 
- Hệ số nợ 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 
- Độ lớn của đòn bẩy tài chính 
- Khả năng thanh toán lãi vay 
1.2.4. Tổ chức công tác phân tích hiệu quả hoạt động 

doanh nghiệp 
a. Công tác chuẩn bị   
Để chuẩn bị cho việc phân tích, bao giờ cũng phải thu thập số 

liệu và thông tin cần thiết cho việc phân tích. Tài liệu được sử dụng 
gồm báo cáo tài chính, các tài liệu hạch toán và tình hình cụ thể của 
doanh nghiệp, trong đó, quan trọng nhất là các báo cáo tài chính. 
Ngoài ra, phạm vi kiểm tra không chỉ giới hạn ở các tài liệu trực tiếp 
làm căn cứ phân tích mà cả ở những tài liệu khác có liên quan, đặc 
biệt là các tài liệu gốc. Sau khi thu thập cần thực hiện kiểm tra tài 
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liệu trước khi sử dụng phân tích. 
b. Lập kế hoạch phân tích 
Lập kế hoạch phân tích là một công việc rất quan trọng. Nếu 

không đặt ra kế hoạch phân tích cụ thể thì việc phân tích sẽ diễn ra 
không đảm bảo đúng mục tiêu, nên trước hết phải xác định mục tiêu 
và từ đó lập ra kế hoạch phân tích bao gồm: Mục đích, nội dung, 
phạm vi, thời hạn phân tích, cán bộ chịu trách nhiệm phân tích, tổng 
hợp kết quả phân tích và đưa ra đánh giá, nhận định, từ đó lập báo 
cáo phân tích. Kế hoạch phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty 
VMS có thể thực hiện theo mẫu sau: (Phụ lục 1.2) 

c. Thực hiện phân tích 
Sau khi có kế hoạch phân tích cụ thể, kết hợp với các số liệu tài 

chính đã thu thập được, tiến hành phân tích qua các bước sau: 
- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích. 
- Xác định các nguyên nhân và tính toán mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố  
- Tổng hợp kết quả, rút ra kết luận, đưa ra các nhận xét, đánh 

giá những ưu nhược điểm, thành tích đạt được, những yếu kém cần 
khắc phục trong hoạt động phân tích của doanh nghiệp. 

d. Đánh  giá phân tích và tổ chức công bố thông tin phân tích 
Sau quá trình phân tích phải tiến hành viết báo cáo và có thể tổ 

chức hội nghị phân tích. 
Báo cáo phân tích là bảng tổng hợp những đánh giá cơ bản 

cùng những tài liệu chọn lọc để minh họa rút từ quá trình phân tích. 
Đánh giá cùng minh họa cần nêu rõ cả thực trạng lẫn tiềm năng cần 
khai thác. Từ đó nêu rõ được phương hướng và biện pháp phấn đấu 
trong thời gian tới. 

Tiếp đó, dựa trên thông tin tài chính  là thông tin có ý nghĩa và 
có giá trị thu được từ dữ liệu sau khi đưa vào phân tích để đưa ra các 
quyết định tài chính. Đứng trên góc độ quản lý, nhà quản trị phải đưa 
ra nhiều quyết định khác nhau nhưng nhìn chung có thể tập trung vào 
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các loại quyết định chủ yếu sau: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ 
và quyết phân phối lợi nhuận. 
1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG 
TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH 
NGHIỆP 

1.3.1. Chất lượng thông tin sử dụng trong phân tích  
Thông tin là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng 

phân tích hiệu quả hoạt động, vì một khi thông tin sử dụng không 
chính xác không phù hợp thì kết quả mà phân tích hiệu quả hoạt 
động mang lại sẽ không chính xác không có ý nghĩa. Vì vậy có thể 
nói thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động là nền tảng 
của phân tích tài chính. Từ những thông tin bên trong trực tiếp phản 
ánh tài chính doanh nghiệp đến những thông tin bên ngoài liên quan 
đến môi trường hoạt động của doanh nghiệp, nhà phân tích có thể 
thấy được tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện 
tại và dự đoán tương lai. 

1.3.2. Nhân tố con người 
Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Người quản lý cấn nhận 

thức đầy đủ về tầm quan trọng của phân tích hiệu quả hoạt động doanh 
nghiệp, sử dụng thường xuyên các kết quả phân tích hiệu quả hoạt 
động trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, trong quá 
trình ra quyết định thì mới tạo được tiền đề và cơ sở cho việc phân tích 
hiệu quả hoạt động doanh nghiệp được thực hiện và phát huy hiệu quả. 
Nếu không được như vậy thì công tác phân tích hiệu quả vừa không 
được quan tâm phát triển đồng thời những con số phân tích đưa ra nếu 
có cũng chỉ là hình thức, vô nghĩa, không có tác dụng. 

Đối với người thực hiện công tác phân tích của doanh 
nghiệp: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác, 
tầm hiểu biết của những cán bộ phân tích ảnh hưởng lớn đến kết quả 
của công tác phân tích hiệu quả hoạt động về tính sát thực, toàn diện, 
đến việc tổ chức phân tích có khoa học, hợp lý hay không. Doanh 
nghiệp cân quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác phân 
tích, thường xuyên cập nhật kiến thức và chế độ, chính sách tài chính 
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kế toán, tận dụng phương pháp và công cụ phân tích hiện đại thì mới 
có thể đảm bảo hiệu quả thực sự của công tác phân tích. 

1.3.3.  Nhân tố môi trường 
Tình hình kinh tế, chính trị, hệ thống pháp lý thuộc môi trường 

vĩ mô, nó tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên công tác phân tích, 
khuyến khích hoặc hạn chế tình hình sản xuất khinh doanh của doanh 
nghiệp. Chính vì vậy, môi trường vĩ mô ổn định sẽ là điều kiện tốt 
cho các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, và 
giúp cho các nhà phân tích có thể lựa chọn phương pháp phân tích 
phù hợp, có điều kiện thống nhất các chỉ tiêu trong toàn ngành, trong 
từng khu vực, giúp nhà phân tích dễ dàng trong việc tìm kiếm thông 
tin và ngược lại.  

1.3.4.  Một số nhân tố khác 
Đó là chế độ chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính 

kế toán, đó là chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán vẫn còn 
đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, chưa được ban hành 
đầy đủ và áp dụng rộng rãi. Đó là chế độ kê toán doanh nghiệp áp 
dụng vào thực tế còn có những điểm bất cập, không hợp lý, không kể 
các chính sách thuế, kế toán, hướng dẫn thực hiện thường xuyên thay 
đổi cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến việc xác định và tính toán các 
chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Phân tích hiệu quả hoạt đông doanh nghiệp là nhiệm vụ quan 
trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, là một trong những khâu 
quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp.  

Trong chương 1 của Luận văn, tác giả đã trình bày những lý 
luận về công tác phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như: 
Khái quát về phân tích hiệu quả hoạt động, tài liệu sử dụng trong 
phân tích hiệu quả hoạt động, phương pháp và nội dung phân tích 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Trên cơ sở những vấn đề được trình bày ở chương 1, trong 
chương 2 tác giả thu thập số liệu và đánh giá thực trạng phân tích 
hiệu quả hoạt động tai Công ty Thông tin đi động VMS- Mobifone. 
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CHƯƠNG 2 
 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG  

VMS- MOBIPHONE 
2.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TY 
THÔNG TIN ĐI ĐỘNG VMS- MOBIFONE. 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động chủ yếu 

của Công ty thông tin di động 
a. Chức năng, nhiệm vụ 
b. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Lĩnh vực hoạt động chính 

của Công ty là khai thác, cung cấp các loại hình thông tin di động.  
c. Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty trong những năm gần đây 
d.Tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh 
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh 

doanh và phân cấp quản lý tài chính 
a. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty  
Cơ cấu tổ chức của Công ty được chia thành 3 cấp chính là: 

Ban lãnh đạo Công ty, 16 phòng, ban chức năng trong Công ty, 9 
Trung tâm thông tin di động khu vực và Xí nghiệp thiết  

b. Phân cấp quản lý tài chính tại Công ty 
Công ty Thông tin di động là đơn vị hạch toán độc lập. 100% 

vốn chủ sở hữu của Công ty là vốn nhà nước.  
Bên dưới Công ty là 8 Trung tâm khu vực hạch toán trực thuộc 

hoạt động dưới sự kiểm soát của Công ty.  
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán  
a. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 
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Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán Văn phòng VMS 

 

b. Tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

            
 Ghi hàng ngày                             Quan hệ đối chiếu 

                        Ghi cuối tháng, quý 
Hình 2.3. Trình tự kế toán theo Hình thức chứng từ ghi sổ 

Trưởng  phòng 
Tài chính-  

Kế toán 

Phó phòng phụ trách 
kế toán 

Phó phòng phụ trách 
tài chính 

Bộ phận  
chế độ và       
kiểm tra 

Bộ phận  
tài chính 

Kế toán  
tổng hợp 

Kế toán        
phần hành 

Bộ phận 
quỹ 

Kế toán 
tiền 
mặt, 

tiền gửi 

Kế 
toán 

TSCĐ 

Kế toán 
vật tư 

hàng hoá 

Kế toán 
tiền lương, 

thuế 

Kế toán 
công nợ 

Lập kế 
hoạch tài 

chính 

Phân 
tích tài 
chính 

Chứng từ gốc 

Chứng từ ghi sổ 

Sổ cái 

Bảng cân đối số phát 

Bảng tổng hợp chi 

Sổ (thẻ) kế 
toán chi tiết Sổ quỹ 

Báo cáo tài chính 
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2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS-
MOBIFONE: 

2.2.1. Cơ sở dữ liệu  
Tài liệu được sử dụng trong phân tích được sử dụng trong 

Công ty chủ yếu là các Báo cáo tài chính từ năm 2011 đến năm 2013  
2.2.2. Các phương pháp phân tích 
Chủ yếu là phương pháp so sánh và phương pháp chi tiết. 
2.2.3. Tổ chức công tác phân tích  
 Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty được thực hiện định 

kỳ hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. Công việc 
phân tích do tổ phân tích chính thuộc phòng TC - KT của Công ty  
thực hiện mỗi năm một lần sau khi hoàn thành công tác quyết toán, 
lập Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi 
các Công ty kiểm toán có uy tín. Trên thực tế, công tác phân tích 
hiệu quả hoạt động do một thành viên giàu kinh nghiệm của tổ phân 
tích thực hiện chủ yếu dựa trên hiểu biết và quan điểm cá nhân, sau 
đó qua bước phê duyệt của Phó phòng phụ trách tài chính và Trưởng 
phòng TC-KT và Ban Tổng giám đốc sẽ trở thành Báo cáo phân tích 
chính thức của toàn Công ty. 

2.2.4 Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động 
a. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo KQKD: Căn 

cứ vào số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công 
ty năm 2011- 2013, Tổ phân tích đã tiến hành lập bảng biểu phân 
tích sự biến động của doanh thu, chi phí và lợi nhuận. 

b. Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
v Hiệu quả sử dụng tài sản:  
Do đặc thù sản xuất kinh doanh là cung cấp các dịch vụ thông 

tin di động trên cơ sở khai thác mạng lưới viễn thông tài sản cố định 
là các thiết bị mạng lưới chiếm phần lớn tổng tài sản nên khi phân 
tích hiệu quả sử dụng tài sản, Công ty sử dụng các chỉ tiêu: Tỷ suất 
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sinh lời của tài sản, sức sản xuất của tài sản cố định. Căn cứ vào các 
số liệu trên Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh các 
năm 2011-2013, tổ phân tích tiến hành lập Bảng phân tích hiệu quả 
sử dụng tài sản năm 2011-2013. 

Để hiểu rõ hơn sự biến động của hiệu suất sử dụng tài sản, tổ 
phân tích còn xem xét các nhân tố ảnh hưởng đên hiệu suất sử dụng 
tài sản và Xem xét cơ cấu tài sản của công ty. 

v Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động:  
Việc quay nhanh vốn lưu động có ý nghĩa không chỉ tiết kiệm 

vốn mà còn nâng cao khả năng sinh ra tiền, nâng cao lợi nhuận của 
doanh nghiệp. Vì lý do đó mà tổ phân tích của VMS đã chú trọng 
vào việc phân tích vòng quay vốn lưu động để xem xét được hiệu 
quả nguồn vốn lưu động của Công ty đang hoạt động ra sao, có mang 
lại lợi ích cho Công ty hay không. 

v Phân tích tỷ suất lợi nhuận:  
Tổ phân tích của VMS đã đi phân tích các tỷ suất lợi nhuận đạt 

được. Qua phân tích, tổ phân tích nhận thấy cả 3 chỉ tiêu lợi nhuận 
trước thuế trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh 
thu thuần và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đều có 
xu hướng giảm từ năm 2011 đến năm 2013. Tổ phân tích cũng đã 
đưa ra một số nhận định và hướng khắc phục về sự sụt giảm trên. 

c. Phân tích hiệu quả tài chính của công ty: 
Hiệu quả tài chính cho biết hiệu quả của doanh nghiệp trong 

việc tạo ra thu nhập cho doanh nghiệp, đó là thái độ gìn giữ và phát 
triển nguồn vốn chủ sở hữu. Thông thường để đánh giá hiệu quả tài 
chính người ta sử dụng chỉ tiêu tỉ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 
(ROE). 

Thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) phản ánh mức thu nhập 
ròng trên vốn chủ sở hữu. Chỉ số ROE là thước đo chính xác để đánh 
giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy tạo ra bao nhiêu đồng lời. Tỉ lệ 
ROE càng cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn, có 
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nghĩa là công ty đã cân đối một cách hài hòa giữa vốn góp với vốn đi 
vay để khai thác lợi thế cạnh tranh của mình trong quá trình huy 
động vốn, mở rộng quy mô. Cho nên hệ số ROE càng cao thì càng 
hấp dẫn các nhà đầu tư hơn từ đó doanh nghiệp càng có cơ hội tìm 
được nguồn vốn mới. 

Vì lý do đó mà tổ phân tích càng chú trọng hơn việc phân tích 
hiệu quả tài chính chủa công ty. 
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH 
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI 
ĐỘNG VMS- MOBIFONE. 

Về cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích 
Tài liệu được sử dụng chủ yếu trong phân tích đó là các báo 

cáo tài chính qua các năm, các thông tin nội bộ doanh nghiệp, chưa 
sử dụng so sánh với các công ty cùng ngành, các báo cáo liên quan 
khác. 

Vì vậy hiện nay việc phân tích hiệu qua hoạt động tại Công ty 
mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá tình hình hoạt động của doanh 
nghiệp kỳ hiện tại so với quá khứ là tốt lên hay xấu đi trên từng khía 
cạnh tài chính mà không so sánh được với mặt bằng chung các doanh 
nghiệp cùng ngành, phân tích dựa trên cơ sở dữ liệu quá khứ chứ 
chưa đưa ra được những dự đoán về xu hướng căn cứ vào các thông 
tin về sự biến động của thị trường để giúp ban lãnh đạo đề ra định 
hướng tốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.  

Về phương pháp phân tích 
Phương pháp phân tích tại Công ty Thông tin di động còn đơn 

điệu: Hiện nay Công ty mới chỉ sử dụng hai phương pháp truyền 
thống là phương pháp so sánh và phương pháp tỷ lệ. Mặc dù Công ty 
đã sử dụng rất linh hoạt hai phương pháp này nhưng kết quả lại mang 
tính rời rạc, chấp vá, chưa hệ thống. 

Về tổ chức phân tích 
Công ty có ý thức coi trọng trong việc phân tích hiệu quả hoạt 
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động, định kỳ hàng năm cuối niên độ kế toán, tổ phân tích đã thực 
hiện tính toán các chỉ tiêu tài chính cũng như lập báo cáo để cung 
cấp cho lãnh đạo. Tuy nhiên việc phân tích được thực hiện bởi tổ 
phân tích gồm 3 thành viên nhưng có 1 thành viên chính nên bị giới 
hạn bởi hiểu biết riêng của cá nhân và theo quan điểm chủ quan của 
người phân tích, chưa có được cái nhìn bao quát, toàn cảnh mọi mặt 
của tình hình tài chính. Công việc phân tích tài chính được thực hiện 
mỗi năm một lần nên số liệu được cung cấp có phần kém cập nhật, 
chưa giúp ích được cho lãnh đạo trong việc ra các quyết định tài 
chính một cách kịp thời. 

Thực trạng về nội dung phân tích 
Nội dung phân tích của Công ty đã khá đầy đủ theo lý thuyết 

chung của các doanh nghiệp và đã phản ánh được khá đầy đủ và rõ 
nét tình hình hoạt động của Công ty sau một năm. 

Tuy nhiên đối với một Công ty nhà nước lớn đang trên lộ trình 
cổ phần hóa, đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư như 
VMS, thì với nội dung phân tích này chỉ phản ánh được phần nào 
tình hình hoạt động của Công ty. Nội dung phân tích còn chưa đầy 
đủ, bộ phận phân tích chỉ sử dụng một số chỉ tiêu nhất định, trong 
mỗi chỉ tiêu chưa phân tích đầy đủ từng khía cạnh, chỉ so sánh năm 
nay với năm trước mà chưa có một báo cáo phân tích cụ thể nguyên 
nhân của sự việc, nhiều mẫu bảng phân tích lập chưa khoa học, chưa 
thể hiện được sự so sánh giữa số liệu kỳ so sánh và kỳ gốc, chưa thấy 
được sự liên hệ giữa các chỉ tiêu liên quan. Do vậy thông tin từ báo 
cáo phân tích chưa thực sự có nhiều ý nghĩa trong việc giúp nhà quản 
trị ra các quyết định tài chính của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, mảng phân tích hiệu quả dự án đầu tư còn đang bị bỏ 
ngỏ chưa được thực hiện tại Công ty trong khi hàng năm Công ty 
thực hiện hàng chục dự án với quy mô rất lớn tới hàng nghìn tỷ đồng 
để đầu tư trang thiết bị mở rộng mạng lưới mà chỉ chú trọng xem xét 
đến nhu cầu và khả năng tài chính nói chung dẫn đến nhiều trường 



18 

hợp đầu tư lãng phí chưa hiệu quả gây lãng phí nguồn lực, giảm hiệu 
quả sự dụng vốn. 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong Chương 2 tác giả đã trình bày các nội dung như tổng 
quan về Công ty Thông tin di động VMS- MobiFone, thực trạng 
công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Thông tin di động 
VMS- MobiFone. 

Qua đó nhận thấy công tác phân tích hiệu quả hoạt đông tại 
Công ty còn một số hạn chế đòi hỏi phải có những giải pháp khắc 
phục về mặt quy trình phân tích, nội dung và phương pháp phân tích 
hiệu quả hoạt động của Công ty. Đây là những cơ sở để trong 
Chương 3, tác giả sẽ đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác 
phân tích hiêu quả hoạt động ở Công ty. 
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CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU 
QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG 

Hiện nay, ngành bưu chính viễn thông đang rất phát triển với 
sự mở rộng bành trướng của các tên tuổi lớn và sự gia nhập của 
nhiều nhà mạng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng trở nên 
khốc liệt, để có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra của mình, 
VMS cần có những phân tích  hiệu quả hoạt động, phân tích tài chính  
một cách hiệu quả nhất để có thể đưa ra những dự đoán cũng như 
những chính sách đúng đắn hợp lý. Như vậy, trước mắt, muốn hoàn 
thiện hoạt động phân tích hiệu quả hoạt động, VMS cần phải hoàn 
thiện hơn nữa công tác tổ chức, nội dung và phương pháp phân tích 
của mình. Những giải pháp và kiến nghị được đề xuất sau hy vọng sẽ 
giúp cho VMS có thể đạt được mục đích hoàn thiện nội dung phân 
tích hiệu quả hoạt động trong công ty. 
3.1. HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH 

Trước hết, một hệ thống thông tin được coi là hoàn thiện khi mà 
những thông tin được cung cấp là đa dạng, đầy đủ và có chất lượng cao. 
Hệ thống thông tin đa dạng là hệ thống thông tin phải bao gồm cả những 
thông tin tài chính và thông tin phi tài chính, những thông tin nội bộ 
doanh nghiệp cũng như những thông tin ngoài doanh nghiệp. 

-  Nâng cao chất lượng thông tin tài chính của công ty 
Hàng năm, cứ 6 tháng một lần, toàn bộ báo cáo tài chính và sổ 

sách kế toán của Công ty được kiểm toán đều đặn bởi các công ty 
kiểm toán có uy tín như Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty 
TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam để đảm bảo chất lượng 
thông tin trong Báo cáo tài chính của mình là trung thực, hợp lý. 
Công ty nên bổ sung thêm soát xét giữa các quý để thông tin kế toán 
cung cấp đảm bảo tính kịp thời.  

Công ty nên hoàn thiện hơn nữa mảng kế toán quản trị hiện 
còn chưa được chú ý. Công ty nên xem xét hoàn thiện các vấn đề về 



20 

cách thức hạch toán kế toán theo tác giả là chưa được hợp lý về 
doanh thu, giá vốn, khoản nhận trước của khách hàng 

-  Hình thành hệ thống thông tin liên kết giữa các phòng ban 
trong công ty: VMS nên tạo lập một hệ thống thông tin trong nội bộ 
doanh nghiệp, cụ thể hơn là có sự liên kết thông tin một cách đầy đủ 
và chi tiết hơn giữa các phòng ban trong công ty với phòng tài chính 
kế toán 
3.2. HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

Như đã trình bày, Công ty cũng đã tiến hành phân tích ROA, 
ROE, tuy nhiên mức độ chỉ dừng lại ở việc xem xét sự biến động của 
các chỉ tiêu trên mà chưa đi vào tìm hiểu cụ thể nguyên nhân dẫn đến 
sự thay đổi đó, vì vậy tác giả xin đề xuất vận dụng mô hình Dupont 
để tìm hiểu cụ thể hơn. Phân tích mức độ ảnh hưởng tới chỉ tiêu tỷ 
suất sinh lời của tài sản và tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu, thể 
hiện cụ thể phương trình sau: 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA): 
Lợi nhuận 
sau thuế 

Lợi nhuận  
sau thuế 

Doanh thu 

ROA = Tổng tài 
sản bình 

quân 

= 
Doanh thu 

x 
Tổng tài sản 
bình quân 

Phương trình trên cho biết, ROA phụ thuộc vào 2 yếu tố: Tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài. Như 
vậy, nếu muốn tăng ROA thì phải tăng lợi nhuận sau thuế trên doanh 
thu, tăng hiệu suất sử dụng tài sản. 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) : 

LNST LNST Doanh thu 
Tổng tài 
sản bình 

quân ROE = VCSH 
bình 
quân 

= 
Doanh 

thu 

x Tổng tài 
sản bình 

quân 

x VCSH 
bình 
quân 
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Hay 
1 
 

ROE = 

Tỷ suất lợi 
nhuận sau 
thuế trên 
doanh thu 

x 
Hiệu suất 

sử dụng tài 
sản 

x 
1- Hệ số nợ 

Phương trình trên cho biết, ROE phụ thuộc vào các yếu tố: Tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản, hệ 
số nợ, đòn bẩy tài chính.. Như vậy, nếu muốn tăng ROE thì phải tăng 
lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, tăng hiệu suất sử dụng tài sản và 
tăng hệ số nợ.   

Từ đó giúp Công ty có thể lựa chọn các giải pháp khác nhau để 
tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ: có thể tăng một yếu tố và cố định các 
yếu tố còn lại hoặc tăng đồng thời cả 3 yếu tố. Chi tiết hơn, để tăng tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thì phải tối thiểu hóa chi phí, để 
tăng hiệu suất sử dụng tài sản thì phải tối đa hóa doanh thu, để tăng hệ 
số nợ thì phải tăng cường sử dụng vốn vay và chiếm dụng vốn.  
3.3. HOÀN THIỆN TỔ CHỨC PHÂN TÍCH: Thống nhất mẫu 
bảng biểu phân tích; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tài chính; 
Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất. 
3.4. HOÀN THIỆN NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT 
ĐỘNG CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGVMS MOBIFONE 

Với mục đích nâng cao hiệu quả của công tác phân tích hiệu 
quả hoạt động, từ đó có được những bước đi đúng đắn cho hoạt động 
tài chính của công ty, VMS đang nỗ lực hoàn thiện nội dung phân 
tích hiệu quả hoạt động của mình. Trong hoạt động phân tích của 
mình, VMS cần có một số bổ sung về nội dung phân tích. 

3.4.1. Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả kinh doanh 
của VMS 

v Hoàn thiện phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định : 
Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định; Để đạt được hiệu quả sử 
dụng tài sản cố định, công ty nên xem xét đầu tư  khai thác và quản 
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lý tài sản cố định đặc biệt là máy móc thiết bị chặt chẽ để đẩy nhanh 
tốc độ tăng trưởng của doanh thu hơn. Để tìm hiểu rõ hơn về sụt 
giảm của chỉ tiêu này, ta xem xét cụ thể vào sự biến động của doanh 
thu và tài sản cố định thông qua việc phân tích  cơ cấu Tài sản cố 
định  

v Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu 
động: Trong nghiên cứu thực trang phân tích hiệu quả hoạt động, tổ 
phân tích đã chỉ ra được sự biến động của vốn lưu động theo hướng: 
Hiệu suất sử dụng vốn lưu động tăng trong năm 2012 nhưng lại bị 
sụt giảm trong năm 2013. Để tìm hiểu sâu hơn, tác giả đi phân tích 
nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động đó, cụ thể là ảnh hưởng của 
doanh thu thuần và ảnh hưởng của vốn lưu động bình quân. Đồng 
thời tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến vòng quay khoản phải 
thu và vòng quay hàng tồn kho. 

v Hoàn thiện phân tích khả năng sinh lời từ tài sản: 
Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản ROA:  
Dựa vào mô hình Dupont, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 

ROA, thể hiện cụ thể phương trình sau: 
Lợi nhuận 
sau thuế 

Lợi nhuận 
sau thuế 

Doanh thu 
 

ROA 
 

= 
Tổng tài 
sản bình 

quân 

 
= 

Doanh thu 

 
x Tổng tài sản 

bình quân 

Phương trình trên cho biết, ROA phụ thuộc vào 2 yếu tố: Tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài. Như 
vậy, nếu muốn tăng ROA thì phải tăng lợi nhuận sau thuế trên doanh 
thu, tăng hiệu suất sử dụng tài sản. Qua đây, tác giả xem xét nhân tố 
ảnh hưởng đến khả năng sinh lời dựa vào các yếu tố như : Lợi nhuận, 
qui mô...Từ đó, Công ty cần có chính sách cụ thể để tối đa hóa lợi 
nhuận đồng thời có biện pháp sử dụng cơ cấu, qui mô vốn toàn diện 
nhất để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
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Phân tích tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE): 
RE  là chỉ tiêu tỉ suất sinh lời của tài sản sau khi đã loại bỏ ảnh 

hưởng của cấu trúc nguồn vốn, tức phản ánh hiệu quả thực sự của 
công ty khi chưa tính đến chi phí lãi vay, để xem thực chất công ty 
hoạt động như thế nào nếu không sử dụng nguồn vốn vay hay nguồn 
vốn nào khác. Qua chỉ tiêu này ta sẽ thấy rõ hơn ảnh hưởng của cấu 
trúc nguồn vốn đến hiệu quả của công ty, từ đó công ty sẽ có biện 
pháp sử dụng nguồn vốn sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. 
 3.4.2. Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả tài chính của 
VMS 

Dựa vào mô hình Dupont, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 
ROE, thể hiện cụ thể phương trình sau: 

 
LNST LNST Doanh thu 1 

 
ROE 

 
= 

VCSH 
bình 
quân 

 
= 

Doanh 
thu 

 
X 

Tổng tài 
sản bình 

quân 

 
x 

1-Hệ 
số nợ 

 
Qua phân tích theo mô hình Dupont ở trên, ta thấy ROE chịu 

sự tác động tổng hợp của nhiều yếu tố. Nó phụ thuộc trực tiếp vào 
các quyết định của các nhà quản lý thông qua nhiều chính sách như: 
chính sách tiêu thụ, chính sách sản xuất và chính sách tài chính. Dưới 
đây, tác giả chỉ xem xét các nhân tố điển hình ảnh hưởng trực tiếp 
đến ROE bao gồm:  

§ Ảnh hưởng của hiệu quả kinh doanh 
§ Ảnh hưởng của khả năng tự chủ về tài chính 
§ Ảnh hưởng của độ lớn đòn bẩy tài chính 
§ Ảnh hưởng của khả năng thanh toán lãi vay 
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KẾT LUẬN 
 

Qua thời gian nghiên cứu lý luận về phân tích hiệu quả hoạt 
đông và tìm  hiểu  thực tế công tác phân tích hieu quả hoạt động tại 
Công ty Thông tin di động,luận văn cơ bản đã giải quyết được một 
số vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản 
về phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thứ hai, tìm hiểu 
một số đặc điểm, tình hình chung về Công ty Thông tin di động, thực 
trạng công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Thông tin di 
động, từ đó đưa ra những đánh giá về công tác phân tích hiệu quả 
hoạt động tại Công ty. Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp 
với thực tiển về phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Thông tin 
di động, tác giả đã hoàn thiện công tác tổ chức phân tích gồm: Lập 
kế hoạch phân tích, tiến hành phân tích và lập báo cáo phân tích; 
hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động bằng 
việc đưa thêm các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 
và phân tích hiệu quả tài chính, phân tích chi tiết với từng nhân tố 
ảnh hưởng đễ đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị, số liệu phân 
tích trên một khoảng thời gian dài để thấy rõ được sự biến động các 
chỉ tiêu phân tích. 

Tuy còn nhiều vấn đề cần phải được tiếp tục nghiên cứu trong 
phân tích hiệu quả hoạt động, song kết quả nghiên cứu của luận văn 
phù hợp với điều kiện của Công ty và có thể được áp dụng để nâng 
cao chất lượng công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty 
Thông tin di động. 

   


