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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, hiện có trên 500 DNNVV
hoạt ñộng. Mặc dù số lượng tăng lên không ngừng nhưng cũng nhiều
doanh nghiệp chỉ hoạt ñộng một thời gian rồi giải thể, phá sản do gặp
phải những khó khăn hiện tại và tiềm tàng không thể giải quyết.
Thực tế cho thấy việc ñánh giá mọi mặt tài chính của doanh
nghiệp (cấu trúc tài chính và tính thanh khoản, tăng trưởng và hiệu
quả, nhận diện những khó khăn hiện tại và tiềm tàng) sẽ rất thiết thực
không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cơ quan quản lý nhà nước. Khía
cạnh này lâu nay không ñược quan tâm ñúng mức.
Từ thực tế trên, tác giả luận văn chọn ñề tài “Phân tích tài
chính trong các DNNVV trên ñịa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon
Tum” ñể làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài
Mục ñích của ñề tài là phân tích ñặc ñiểm tài chính của
DNNVV trên ñịa bàn thành phố Kon Tum. Đánh giá các nhân tố ảnh
hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp.
Đồng thời ñề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc
tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của DNNVV.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các lý
thuyết về phân tích tài chính trong doanh nghiệp, sử dụng những lý
thuyết này ñể phân tích tài chính trong các DNNVV trên ñịa bàn
thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
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Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực tế thông qua phân
tích số liệu trong báo cáo tài chính công bố bởi các DNNVV trên ñịa
bàn thành phố Kon Tum.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đây là ñề tài nghiên cứu ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn
phân tích tài chính trong các DNNVV. Để phân tích, luận văn sử
dụng phương pháp nghiên cứu thực tế thông qua báo cáo tài chính
thu thập trực tiếp.
Cấu trúc luận văn gồm 3 phần:
Chương1: Cơ sở lý thuyết về phân tích tài chính DNNVV
Xây dựng lý thuyết về phân tích tài chính trong DNNVV.
Chuơng2: Phân tích tài chính DNNVV trên ñịa bàn TP Kon
Tum, Tỉnh Kon Tum
Giới thiệu về tình hình phát triển của các DNNVV trên ñịa
bàn thành phố Kon Tum, lựa chọn mẫu nghiên cứu, áp dụng lý
thuyết phân tích tài chính ñã xây dựng ở chương 1 vào phân tích tài
chính các DNNVV trên ñịa bàn TP Kon Tum.
Chương3: Đánh giá tổng hợp và ñề xuất
Dựa vào kết quả nghiên cứu ở chương 2, ñánh giá tình hình
tài chính các DNNVV trên ñịa bàn TP Kon Tum và ñưa ra một số ñề
xuất, kiến nghị ñối với nhà hoạch ñịnh chính sách.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.1.1 Mục tiêu phân tích tài chính
Phân tích tài chính là quá trình sử dụng các kỹ thuật phân
tích thích hợp ñể xử lý tài liệu từ báo cáo tài chính và các tài liệu
khác, hình thành hệ thống các chỉ tiêu tài chính nhằm ñánh giá thực
trạng tài chính và dự ñoán tiềm lực tài chính trong tương lai.
1.1.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính
Phân tích hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp
Phân tích rủi ro của doanh nghiệp
1.1.3 Một số vấn ñề cần quan tâm khi phân tích tài chính trong
các DNNVV
Báo cáo tài chính của các DNNVV không có hệ thống và ñộ
tin cậy không cao
DNNVV dễ bị tổn thương trước sự biến ñộng của thị trường.
Thiếu vốn ñược coi là vấn ñề khó khăn nhất của các
DNNVV
Phần lớn các DNNVV hoạt ñộng trong lĩnh vực thương mại,
dịch vụ
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1.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DOANH
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
1.2.1 Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1.1 Phân tích cấu trúc tài sản
Chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản:

Loại tài sản i
K=

x 100%
Tổng tài sản

1.2.1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
*Chỉ tiêu phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp
Tỷ suất nợ

Tỷ
suất =
nợ

Nợ phải trả
x100%
Tổng tài sản
Tỷ suất nợ trên VCSH

Tỷ suất
nợ trên =
VCSH

Nợ phải trả
Nguồn vốn chủ sở hửu

* Chỉ tiêu phân tích tính ổn ñịnh của nguồn tài trợ

Tỷ suất
nguồn vốn =
thường xuyên

Nguồn vốn thường xuyên
x 100%
Tổng nguồn vốn
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Hoặc

Tỷ suất
nguồn vốn
tạm thời

Nguồn vốn tạm thời
=

x100%
Tổng nguồn vốn

1.2.1.3. Phân tích cân bằng tài chính
a. Vốn lưu ñộng ròng và phân tích cân bằng tài chính
Công thức xác ñịnh giá trị vốn lưu ñộng ròng của doanh nghiệp:

VLĐ ròng = Nguốn vốn thường xuyên - Tài sản dài hạn (1)
Hoặc

VLĐ ròng = Tài sản ngắn hạn - Nguồn vốn tạm thời

(2)

b. Nhu cầu vốn lưu ñộng ròng và phân tích cân bằng tài chính.
Chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu ñộng ròng một cách tổng quát ñược tính
như sau:

Nhu cầu VLĐ = (TSNH – Tiền) – (Nợ NH – Vay NH)

Nhu cầu VLĐR HĐKD = Phải thu HĐKD + HTK –
(Nợ NH – Vay NH)
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1.2.2 Phân tích hiệu quả của doanh nghiệp
1.2.2.1 Chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận
trên doanh thu

Lợi nhuận trước thuế
=

x100%

DTT + DT HĐTC + TN khác

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần SXKD
Lợi nhuận thuần SXKD
Tỷ suất LN =
trên DTT

x 100%
Doanh thu thuần

( SXKD)
Hiệu suất sử dụng tài sản doanh nghiệp

Hiệu suất
sử dụng

DTT + DTT HĐTC + TN khác
=

Tổng tài sản

TS
Hiệu suất sử dụng vốn lưu ñộng của doanh nghiệp
DTT
Số vòng quay =
b/q của VLĐ

(vòng)
VLĐ bình quân
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Tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA)

Tỷ suất

Lợi nhuận trước thuế

Sinh lời

=

tài sản

Tổng tài sản

x100%

Để làm rõ các nhân tố ảnh hưởng ñến chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tài sản,
chỉ tiêu ROA còn ñược chi tiết qua phương trình Dupont:
∆ROA = AH(LN/DT) + AH(DT/TS)
Trong ñó: AH(LN/DT) là ảnh hưởng của sự thay ñổi tỷ suất lợi
nhuận trên doanh thu. Thực chất ñây là ảnh hưởng của hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp sau khi ñã trừ ñi các chi phí.
AH (DT/TS) là ảnh hưởng của sự thay ñổi của tỷ suất doanh
thu trên tài sản.
Tỷ suất sinh lời kinh tế (ROA tính trước lãi vay)

Tỷ suất

Lợi nhuận trước thuế + chi phí lãi vay

Sinh lời kinh =

x100%

Tổng tài sản bình quân

tế

1.2.2.2 Phân tích khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu
Tỷ suất
sinh lợi
VCSH

Lợi nhuận sau thuế
=

Nguồn vốn CSH bình quân

x100%

10

Hiệu quả kinh doanh và cấu trúc tài chính là hai nhân tố ảnh hưởng
trực tiếp ñến ROE.
Rõ ràng, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cao sẽ dẫn ñến khả
năng sinh lời vốn chủ sở hữu lớn và ngược lại. Đồng thời ứng với
hiệu quả kinh doanh cho trước nếu tỷ suất tự tài trợ càng lớn thì hiệu
quả tài chính của doanh nghiệp sẽ càng nhỏ.
1.2.3 Khả năng thanh toán của DNNVV
1.2.3.1 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Hệ số chung ñể ñánh giá khả năng thanh toán ñược tính như sau :

Số tiền có thể dùng ñể trả nợ
Khả năng thanh toán

=

Số nợ ngắn hạn phải trả

1.2.3.2 Khả năng thanh toán lãi vay
Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay
Khả năng thanh =
toán lãi vay

.

Lãi vay
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Chương 2
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ
VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON
TUM
2.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DNNVV
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
2.1.1 Tình hình phát triển DNNVV của Việt Nam
Kết quả ñiều tra của Tổng cục Thống kê cho thấy, các DNNVV hiện
ñang chiếm tới 99% số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh của cả nước,
25% tổng ñầu tư xã hội và thu hút khoảng 77% lực lượng lao ñộng
phi nông nghiệp.
Tuy nhiên, một thực trạng phổ biến trong các DNNVV là hệ thống
máy móc, thiết bị lạc hậu, các DNNVV chủ yếu tập trung vào các
ngành thương mại, sửa chữa ñộng cơ, xe máy, tiếp ñến là các ngành
chế biến, xây dựng và các ngành còn lại như kinh doanh tài sản, tư
vấn, khách sạn, nhà hàng.
2.1.2. Sự phát triển và ñặc ñiểm của các DNNVV trên ñịa bàn
thành phố Kon Tum
Các DNNVV trên ñịa bàn thành phố Kon tum các DNNVV phát
triển nhanh về số lượng và chất lượng.
Về vốn ñăng ký, tại thời ñiểm năm 2001 tổng số vốn kinh doanh
ñăng ký là 42.152.417 ñồng, ñến năm 2008 tổng số vốn kinh doanh
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ñăng ký của các doanh nghiệp ñã lên ñến 127.620.544.568 ñồng,
tăng với tốc ñộ rất nhanh.
2.2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM
2.2.1 Lựa chọn mẫu nghiên cứu
Lựa chọn những DNNVV ñược thành lập trước năm 2006 và ñang
hoạt ñộng ở thời ñiểm hiện nay, ngẫu nhiên 30 doanh nghiệp ñược
lựa chọn sao cho những ngành nghề kinh doanh phổ biến sẽ ñược lựa
chọn với số lượng doanh nghiệp nhiều hơn.
2.2.2 Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
2.2.2.1 Phân tích cấu trúc tài sản
Cấu trúc tài sản phụ thuộc vào ñặc ñiểm kinh tế ngành, lĩnh
vực hoạt ñộng. Do ñó cần xem xét các tỷ số trên theo ngành, theo
lĩnh vực. Ba lĩnh vực sau ñược nhận diện: Sản xuất và kinh doanh
tổng hợp (nhóm 1), Kinh doanh dịch vụ vận tải, du lịch, khách sạn,
tư vấn thiết kế (nhóm 2), và Kinh doanh mua bán hàng hóa thông
thường (nhóm 3).
Kết quả nghiên cứu cho thấy, các tỷ số phản ánh cấu trúc tài
sản là khác nhau giữa từng nhóm. Với tỷ trọng hàng tồn kho thấp
(thấp nhất là 1,02%) tập trung ở các doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ vận tải, du lịch, khách sạn, tư vấn thiết kế. Các doanh nghiệp này
hầu như không có hàng tồn kho hoặc rất ít, sản phẩm kinh doanh là
các dịch vụ vô hình. Nhưng ngược lại, giá trị tài sản cố ñịnh chiếm tỷ
trọng khá cao (cao nhất lên tới 93,18%) rơi vào các doanh nghiệp
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kinh doanh vận tải, cũng dễ hiểu bởi ñây là ñặc thù trong lĩnh vực
kinh doanh này.
Tỷ trọng hàng tồn kho cao (cao nhất 87,12%) rơi vào các
doanh nghiệp kinh doanh mua bán hàng hóa thông thường như mua
bán tư liệu tiêu dùng, xe máy, nông lâm sản, lương thực thực phẩm...
Tỷ trọng khoản phải thu khách hàng thấp (thấp nhất 1,54%)
tập trung ở các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, dịch vụ taxi, nhà
hàng, hoạt ñộng vui chơi giải trí, mua bán vật liệu xây dựng… Bên
cạnh ñó có 10% doanh nghiệp có tỷ trọng khoản phải thu khách hàng
khá cao (cao nhất là 32,29%).
2.2.2.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
Số liệu phân tích cho thấy, tỷ suất nợ trung bình là 37%, một
vài doanh nghiệp có tỷ suất nợ bằng 0. Bên cạnh ñó cũng có nhiều
doanh nghiệp có tỷ suất nợ khá cao (lên ñến 93,13%).
Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên trung bình là 73.13%, cho
thấy có sự ổn ñịnh tương ñối với nguồn vốn sử dụng và các doanh
nghiệp chưa chịu áp lực thanh toán nguồn tài trợ này trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, có khoảng 46% doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn vay dài
hạn và có tỷ suất nguồn vốn thường xuyên khá cao (92,96%).
2.2.2.3. Phân tích cân bằng tài chính
a. Vốn lưu ñộng ròng và phân tích cân bằng tài chính
Kết quả cho thấy về tổng quát, vốn lưu ñộng ròng của các
doanh nghiệp lớn hơn 0, cân bằng tài chính ñược ñánh giá bảo ñảm.
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Đặc biệt có một vài doanh nghiệp có tỷ suất nợ cao (lên ñến
93,13%) nhưng chủ yếu các doanh nghiệp này vay ñể tài trợ cho tài
sản ngắn hạn như hàng tồn kho, phải thu khách hàng…, hoạt ñộng
kinh doanh không ñòi hỏi phải ñầu tư nhiều vào TSCĐ, vì vậy mặc
dù tỷ suất nợ cao nhưng cân bằng tài chính vẫn ñược ñảm bảo.
Bên cạnh ñó, có khoảng 16% doanh nghiệp có vốn lưu ñộng ròng
nhỏ hơn 0.
b.Nhu cầu vốn lưu ñộng ròng
Kết quả cho thấy về tổng quan, ngân qũy ròng của các
doanh nghiệp ñều lớn hơn 0, phản ánh cân bằng tài chính bảo ñảm vì
các doanh nghiệp không phải vay ñể bù ñắp sự thiếu hụt về nhu cầu
vốn lưu ñộng ròng.
Tuy nhiên có một vài doanh nghiệp có ngân quỹ ròng âm
(min = -9.241.530). Điều này có nghĩa vốn lưu ñộng ròng không ñủ
ñể tài trợ nhu cầu vốn lưu ñộng và doanh nghiệp phải huy ñộng các
khoản vay ngắn hạn ñể bù ñắp sự thiếu hụt ñó và tài trợ một phần tài
sản cố ñịnh khi vốn lưu ñộng ròng âm.
2.2.3. Phân tích hiệu quả của doanh nghiệp
2.2.3.1 Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trung bình của 30 doanh
nghiệp không cao, có sự chênh lệch lớn giữa kết quả kinh doanh của
các doanh nghiệp thể hiện ở ñộ lệch chuẩn lớn (20,82%). Cụ thể
23,3% doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bình quân
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>50%. Tuy nhiên có một vài doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên
doanh thu bình quân rất thấp thậm chí thua lỗ (-4,31%).
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần sản xuất kinh doanh
Kết quả phân tích cho thấy giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của tỷ
suất lợi nhuận trên doanh thu thuần không thay ñổi so với tỷ suất lợi
nhuận trên doanh thu, chứng tỏ trong các DNNVV trên ñịa bàn thành
phố hoạt ñộng tài chính và hoạt ñộng khác ở nhiều doanh nghiệp
không ñáng kể.
Giá trị trung bình của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần
(31,91%) cao hơn so với giá trị trung bình của tỷ suất lợi nhuận trên
doanh thu (28,19%) ñồng thời mức ñộ phân tán giá trị này cũng thấp
hơn (ñộ lệch chuẩn nhỏ hơn) thể hiện chính xác hơn kết quả kinh
doanh của các DNNVV trên ñịa bàn thành phố.
Độ lệch chuẩn của chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
thuần lớn (lớn nhất là 15,06%) hầu hết ở các doanh nghiệp có tỷ suất
lợi nhuận trên doanh thu thuần tăng qua các năm, chủ yếu là các
doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xây dựng.
Hiệu suất sử dụng tài sản doanh nghiệp:
Hầu hết hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp còn thấp
và không có xu hướng tăng ổn ñịnh qua các năm, 50% doanh nghiệp
có giá trị hiệu suất sử dụng tài sản thấp hơn giá trị trung bình ñiều
này cho thấy hiệu suất sử dụng tài sản của các doanh nghiệp không
ñều, thể hiện giá trị ñộ lệch chuẩn cao (0,3).
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Các DNNVV huy ñộng vốn ñể ñầu tư mở rộng hoạt ñộng
kinh doanh nhưng hiệu quả sử dụng vốn không cao, thể hiện có
nhiều doanh nghiệp có hiệu suất sử dụng tài sản rất thấp (0,07 lần).
Bên cạnh ñó cũng có nhiều doanh nghiệp có hiệu suất sử
dụng tài sản cao (cao nhất 1,52 lần), hầu hết là các doanh nghiệp có
tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cao như phân tích ở trên. Tuy nhiên
số lượng doanh nghiệp có hiệu suất sử dụng tài sản thấp chiếm nhiều
hơn.
Hiệu suất sử dụng vốn lưu ñộng của doanh nghiệp:
Ba lĩnh vực sau ñược nhận diện: Sản xuất và kinh doanh
tổng hợp (nhóm 1), Kinh doanh dịch vụ vận tải, du lịch, khách sạn,
tư vấn thiết kế (nhóm 2) và Kinh doanh mua bán hàng hóa thông
thường (nhóm 3).
Kết quả nghiên cứu cho thấy số vòng quay bình quân vốn
lưu ñộng của nhiều doanh nghiệp thấp (<1) và không có xu hướng
tăng qua các năm. Một phần do ñặc thù ngành nghề mà nhóm doanh
nghiệp kinh doanh vận tải, du lịch, khách sạn và tư vấn thiết kế có số
vòng quay vốn lưu ñộng trung bình khá cao (2,26). Đối với nhóm 1
có tới 73,3% doanh nghiệp có số vòng quay vốn lưu ñộng bình quân
thấp hơn so với giá trị trung bình, nhóm hai là 42,8% và nhóm 3 là
50%.
Tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA):
Tỷ suất sinh lời của tài sản còn thấp. Điều này là do hiệu suất
sử dụng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ñều thấp.
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Dựa vào phương trình Dupont và sử dụng phương pháp phân tích hồi
quy bội dựa trên nguyên tắc bình phương nhỏ nhất với sự trợ giúp
của phần mềm EVIEWS ñể xét sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu tỷ suất
lợi nhuận trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản ñến chỉ tiêu tỷ
suất sinh lời của tài sản.
Mô hình thực tiễn về sự tác ñộng của các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận
trên doanh thu (TSLN_DT), hiệu suất sử dụng tài sản (HSTS) ñến tỷ
suất sinh lợi tài sản của doanh nghiệp (ROA).
YROA = -25,94 + 0,623*XTSLN_DT + 0,45*XHSTS
Mối quan hệ từ mô hình thực tiễn ñược thể hiện ở sơ ñồ 2.5

Tỷ suất LN
trên doanh
thu

Hiệu suất
SD tài sản
0,62

0,45

Tỷ suất
sinh lời
tài sản
Sơ ñồ 2.5 Các nhân tố ảnh hưởng ñến tỷ suất sinh lời của tài sản
Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ suất sinh lợi của tài sản tỷ lệ thuận
với tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, hiệu suất sử dụng tài sản, ñiều
này cũng ñược thể hiện rõ qua số liệu phân tích ở trên và phù hợp với
lý thuyết của phương trình Dupont.
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Tỷ suất sinh lời kinh tế (ROA trước lãi vay):
Tỷ suất sinh lời kinh tế trung bình là 18,4%. Có 36,6%
doanh nghiệp có tỷ suất sinh lời kinh tế lớn hơn 20%, cao nhất là
46,92%. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào ñặc ñiểm kinh tế ngành và năng
lực ñiều hành sản xuất kinh doanh của nhà quản lý doanh nghiệp, do
ñó cần phân tích theo lĩnh vực. Ba lĩnh vực sau ñược nhận diện: Sản
xuất và kinh doanh tổng hợp (nhóm 1), Kinh doanh dịch vụ vận tải,
du lịch, khách sạn, tư vấn thiết kế (nhóm 2) và Kinh doanh mua bán
hàng hóa thông thường (nhóm 3).
Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
tổng hợp có tỷ suất sinh lời kinh tế bằng giá trị trung bình (18,4%).
Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, khách sạn… có tỷ suất sinh lời
kinh tế thấp hơn, nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp kinh doanh
thua lỗ hoặc lợi nhuận không ñáng kể chỉ ñủ ñể bù ñắp chi phí vốn
vay. Các doanh nghiệp kinh doanh mua bán hàng hóa thông thường
có tỷ suất sinh lời kinh tế khá cao (24,71%), lợi nhuận thu ñược
không những có thể chi trả các khoản chi phí vốn vay mà còn tạo ra
phần tích lũy cho người chủ sở hữu.
2.2.3.2. Phân tích khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu
Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp còn rất
thấp. Cụ thể, có 60% doanh nghiệp có tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu
thấp hơn giá trị trung bình.
Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy bội dựa trên
nguyên tắc bình phương nhỏ nhất với sự trợ giúp của phần mềm
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EVIEWS . Xét hai nhân tố ảnh hưởng trực tiếp nhất ñến tỷ suất sinh
lời vốn chủ sở hữu (hiệu quả tài chính) ñó là tỷ suất sinh lợi của tài
sản (hiệu quả kinh doanh) và tỷ suất nợ (cấu trúc tài chính) của
doanh nghiệp.
Mô hình thực tiễn về sự tác ñộng của các chỉ tiêu tỷ suất nợ (TSN),
hiệu quả kinh doanh(ROA) ñến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
(ROE):
YROE = -2,87 + 0,06*XTSN + 0,46*XROA

Tỷ suất
nợ

Tỷ suất
sinh lời
của tài sản
0,06

0,46

Tỷ suất
sinh lời
vốn chủ
sở hữu.

Sơ ñồ 2.7 Ảnh hưởng của cấu trúc tài chính và hiệu quả kinh doanh
ñến hiệu quả tài chính doanh nghiệp

Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả kinh doanh tỷ lệ thuận
với hiệu quả tài chính và cấu trúc tài chính cũng có quan hệ tỷ lệ
thuận với hiệu quả tài chính.
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2.2.4 Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Số liệu phân tích cho thấy 10% doanh nghiệp không vay nợ ngắn hạn
mà hoạt ñộng hoàn toàn bằng vốn chủ sở hữu sẽ không chịu áp lực
thanh toán. Dựa vào chênh lệch giữa giá trị trung bình và giá trị lớn
nhất của khả năng thanh toán, hầu hết các doanh nghiệp có khả năng
thanh toán thấp, cụ thể 16,6% doanh nghiệp có khả năng thanh toán
hiện hành <1; 60% doanh nghiệp có khả năng thanh toán nhanh <1;
70% doanh nghiệp có khả năng thanh toán tức thời <1, những con số
trên thể hiện áp lực thanh toán trong ngắn hạn của doanh nghiệp, tuy
nhiên nó có thể cung cấp những tín hiệu chưa ñầy ñủ, trong nhiều
trường hợp sẽ không có ý nghĩa vì việc ño lường ñộ cấp thiết cũng
như khả năng hoán chuyển thành tiền cũng còn mang tính chất
chung. Ngoài ra, khó có thể tìm ra một hệ số chuẩn ñể so sánh mà
chỉ có thể so sánh các hệ số qua thời gian hoặc giữa các doanh
nghiệp cùng loại hình, cùng quy mô mới có kết luận cụ thể.
Khả năng thanh toán lãi vay
Hầu hết các doanh nghiệp ñều có khả năng thanh toán các
khoản lãi vay tuy không cao. Trong năm 2007 chỉ có khoảng 10%
doanh nghiệp có chỉ tiêu khả năng thanh toán lãi vay <1, ñến năm
2009 con số này giảm xuống 6,6%, những doanh nghiệp này kinh
doanh không có hiệu quả, và phải sử dụng vốn chủ sở hữu ñể trả lãi
vay, dẫn tới nguy cơ phá sản.
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Chương 3
ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VÀ ĐỀ XUẤT
3.1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÁC DNNVV TRÊN
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM
3.1.1 Điểm mạnh
Nhìn chung, các doanh nghiệp có tỷ suất nợ (37%) thấp hơn
so với số liệu thống kê (41%), thể hiện tính tự chủ tài chính cao.
Cân bằng tài chính của các doanh nghiệp nghiên cứu nhìn
tổng thể ñược ñánh giá bảo ñảm.
Một vài doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu lớn
hơn 50%, nhờ vậy mà tỷ suất sinh lời tài sản của các doanh nghiệp
này cũng khá cao, ñiều này cho thấy tiềm năng phát triển của
DNNVV trong lĩnh vực này.
Một vài doanh nghiệp có tốc ñộ phát triển rất nhanh, tỷ suất
lợi nhuận trên doanh thu thuần tăng ñáng kể.
Những doanh nghiệp kinh doanh bằng vốn chủ sở hữu sẽ
không chịu áp lực thanh toán từ các chủ nợ.
Hầu hết các doanh nghiệp vay vốn có khả năng thanh toán
lãi vay, tỷ suất sinh lời kinh tế khá cao (24,71%).
3.1.2 Điểm yếu
Tỷ suất nợ cao, cân bằng tài chính không ñảm bảo tồn tại ở
các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ñòi hỏi ñầu tư nhiều vào
cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải..
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Hiệu quả kinh doanh không cao ở nhiều doanh nghiệp.
Các chỉ tiêu thể hiện năng lực hoạt ñộng và khả năng sinh lời
của các DNNVV trên ñịa bàn Thành Phố Kon Tum ñều thấp hơn số
liệu thống kê các DNNVV của cả nước.
Những tồn tại trên do các nguyên nhân chủ yếu sau
(Trích dẫn - Dự án phát triển DNNVV Tỉnh Kon Tum thông
qua tại kỳ họp lần thứ 4, hội ñồng nhân dân Tỉnh khóa IX)
Nguyên nhân khách quan:
Các doanh nghiệp phân bố không ñều ñầu tư phát triển chủ
yếu ở thành phố, cơ cấu ngành nghề còn thiên ñầu tư vào các ngành
ñòi hỏi ít vốn ñầu tư như dịch vụ, thương mại.
Vay vốn ñang là vấn ñề khó khăn ñối với các DNNVV. Các
doanh nghiệp này không sự trợ giúp về vốn từ nguồn ngân sách.
Trình ñộ công nghệ, trang thiết bị, máy móc lạc hậu, ảnh
hưởng rất lớn ñến hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp.
Hệ thống thông tin và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho các nhà
sản xuất kinh doanh của Tỉnh còn rất hạn chế.
Nguyên nhân chủ quan:
Tư tưởng ngại ñầu tư, sợ mạo hiểm.
Sự yếu kém về tri thức quản lý. Quản lý nội bộ của DNVVN
vẫn còn yếu, kém phát triển, không chuyên nghiệp, chủ yếu dựa vào
kinh nghiệm cá nhân của các chủ doanh nghiệp.
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3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC
DNNVV VÀ NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH.
3.2.1 Cải thiện cấu trúc tài chính DNNVV
3.2.1.1 Cấu trúc tài sản
Thanh lý bớt những tài sản cố ñịnh ñã lỗi thời, mở rộng ñầu
tư từ vốn chủ hoặc vốn vay dài hạn.
Đẩy nhanh việc quay vòng vốn lưu ñộng như sử dụng chính
sách tín dụng ñối với khách hàng, lên kế hoạch mua hàng, dự trữ và
bán hàng thích hợp.
Tiến hành cấu trúc lại danh mục tài sản trong bảng cân ñối
kế toán một cách có chủ ñích nhằm phục vụ cho mục tiêu tăng
trưởng và tạo ra lợi nhuận cao, loại bỏ bớt những tài sản không quan
trọng và bỏ qua những dòng tiền khó kiểm soát.
3.2.1.2 Cấu trúc nguồn vốn
Đối với những doanh nghiệp không vay nợ ñều có tỷ suất
sinh lời kinh tế khá cao (lớn hơn 20%) như vậy nếu những doanh
nghiệp này có thể khéo léo sử dụng nguồn vốn vay thì cùng một hiệu
quả kinh doanh, nó có thể tạo ra lợi nhuận tăng hơn rất nhiều so với
trước.
Các doanh nghiệp cần xây dựng cấu trúc vốn tối ưu nhằm
làm giảm rủi ro và chi phí vốn.
Đối với những doanh nghiệp có tỷ suất nợ quá cao lên ñến
93,13%, trong trường hợp này doanh nghiệp nên tìm mọi cách ñể
giảm bớt tỷ suất nợ vì ñây là một tỷ suất nợ mang quá nhiều rủi ro và
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vấn ñề mất khả năng thanh toán có thể xảy ra, ñiều này dẫn ñến khả
năng doanh nghiệp bị phá sản.
3.2.1.3 Duy trì cân bằng tài chính
Đối với những doanh nghiệp ñòi hỏi tỷ trọng TSCĐ lớn như
kinh doanh vận tải, khách sạn, du lịch..nguồn vốn thường xuyên
không ñủ ñể tài trợ cho TSCĐ nên doanh nghiệp phải huy ñộng từ
vốn vay ngắn hạn, dẫn ñến mất cân bằng tài chính và doanh nghiệp
phải chịu áp lực thanh toán cho các chủ nợ. Vì vậy ñể giữ cho tình
trạng cân bằng tài chính ñược ñánh giá tốt và an toàn các doanh
nghiệp nên cố gắng thay ñổi cơ cấu vốn ñầu tư, dùng vốn chủ sở hữu
hoặc vốn vay dài hạn ñể tài trợ cho tài sản cố ñịnh.
3.2.2 Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của DNNVV
Thứ nhất, các chủ doanh nghiệp phải tích cực tham gia vào
các khóa ñào tạo ñể nâng cao trình ñộ tri thức quản lý, cần tham gia
các hiệp hội ngành nghề ñể chia sẻ tri thức và kinh nghiệm với các
doanh nghiệp khác trong cùng một ngành nghề.
Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện cấu trúc tổ chức có tính hệ
thống, khoa học, phù hợp với quy mô của doanh nghiệp.
Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Thứ tư, cần chú trọng nâng cao năng lực hoạch ñịnh chiến
lược, lập phương án kinh doanh khả thi.
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KẾT LUẬN

DNNVV là loại hình doanh nghiệp chiếm ña số về mặt lượng và góp
phần ñáng kể vào GDP của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Cùng với
sự phát triển của các DNNVV trong cả nước, trong những năm qua
trên ñịa bàn thành phố Kon tum các DNNVV cũng phát triển nhanh
về số lượng và chất lượng ñã góp phần vào mục tiêu tăng trưởng
cũng như ñóng góp lớn vào tổng thu ngân sách, tạo việc làm, tăng
thu nhập cá nhân, góp phần ñáng kể trong việc huy ñộng nguồn vốn
ñầu tư trong dân cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch
cơ cấu kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, thúc ñẩy cạnh tranh.
Luận văn ñã xây dựng các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài chính và
hiệu quả hoạt ñộng của các DNNVV trên ñịa bàn Thành Phố Kon
Tum, Tỉnh Kon Tum.
Qua các chỉ tiêu tài chính, tính ñặc thù về ngành nghề kinh doanh
của các DNVNN ñược thể hiện rất rõ nét trong cấu trúc tài chính
doanh nghiệp (tỷ trọng các loại tài sản), về cấu trúc nguồn vốn cũng
có sự khác biệt với các doanh nghiệp lớn, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ
trọng khá cao ở nhiều doanh nghiệp, có trường hợp sử dụng 100%
vốn chủ sở hữu.
Đồng thời, luận văn cũng ñề cập ñến những nguyên nhân chủ yếu
dẫn ñến các DNNVV hoạt ñộng kém hiệu quả. Từ ñó tìm cách khắc
phục và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh. Tuy chưa thực sự
phát triển bền vững thể hiện ở một vài doanh nghiệp có cấu trúc tài
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chính kém an toàn và hiệu quả hoạt ñộng thấp thậm chí thua lỗ
nhưng các DNNVV cũng ñã góp phần ñáng kể cho sự phát triển của
thành phố Kon Tum.
Kết quả nghiên cứu phụ thuộc rất lớn vào số liệu trên báo
cáo tài chính của các DNNVV. Tuy nhiên thực tế cho thấy hầu hết
các DNNVV không có báo cáo kiểm toán ñể cung cấp cho các tổ
chức bên ngoài. Đồng thời có nhiều doanh nghiệp thuê dịch vụ bên
ngoài báo cáo tài chính cho mình, có rất ít DN sử dụng phần mềm kế
toán. Vì vậy ñiều này gây khó khăn cho công tác phân tích tài chính
của doanh nghiệp và ảnh hưởng ít nhiều ñến kết quả nghiên cứu của
tác giả luận văn.

