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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong giai

đoạn hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, các doanh nghiệp

Việt Nam phải đương đầu với rất nhiều vấn đề khó khăn, một trong

những vấn đề khó khăn lớn chính là vốn. Vốn sản xuất kinh doanh

trong các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng quyết định tới sự tồn tại

và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy bất kỳ một doanh nghiệp

nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn,

quản lý đồng vốn sao cho có hiệu quả, nhằm mang lại lợi nhuận cao

nhất cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài

chính, tín dụng và chấp hành đúng pháp luật nhà nước.

Sự phát triển kinh tế kinh doanh với quy mô ngày càng lớn

của các doanh nghiệp đòi hỏi phải có một lượng vốn ngày càng nhiều.

Mặt khác ngày nay sự tiến bộ của khoa học công nghệ với tốc độ cao

và các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện của nền

kinh tế mở với xu thế quốc tế hoá ngày càng mở rộng, sự cạnh tranh

trên thị trường ngày càng khốc liệt thì nhu cầu vốn dài hạn của doanh

nghiệp cho đầu tư phát triển ngày càng lớn. Đòi hỏi các doanh nghiệp

phải huy động cao độ nguồn vốn bên trong cũng như bên ngoài và
phải sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả cao nhất.

Chính vì thế quản lý vốn là một bộ phận cấu thành quan trọng

trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính  và điều hành kiểm soát các

hoạt động về tình hình sử dụng và phát triển vốn, biết phân bổ nguồn

vốn sao cho hợp lý tránh tình trạng dư thừa, lãng phí, thất thu về  vốn

làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn là quan trọng đối với

các doanh nghiệp trong công tác quản lý vốn, song hiện nay trên thực
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tế các doanh nghiệp lại chưa chú trọng việc phân tích vấn đề này.

Các doanh nghiệp nhỏ thì không tiến hành phân tích; các doanh

nghiệp lớn mặc dù có quan tâm, có nhận thấy tầm quan trọng của

việc phân tích nhưng công tác tổ chức phân tích còn bộc lộ nhiều hạn

chế. Do đó, các thông tin cung cấp từ việc phân tích chưa thực sự
thuyết phục, hữu ích cho các nhà quản trị, không có sức thu hút cao

đối với các nhà đầu tư.
Chính từ những nhận thức đó cùng với việc có được các cơ

hội nghiên cứu sâu về Công ty TNHH Đinh Phát, tác giả cho rằng

việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty này là một vấn đề có

ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Do đó tác giả  tôi chọn đề tài “Phân

tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát ” làm luận

văn thạc sĩ của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về vốn, hiệu quả
sử dụng vốn, chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn và các nhân tố
ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phân tích hiệu quả
sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát, qua đó đề xuất một số
biện pháp nhằm hoàn thiện về nội dung và phương pháp phân tích
hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với đặc thù của công ty trong cơ chế
thị trường, từ đó đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin hữu ích cho các

đối tượng quan tâm.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là cơ sở lý luận và thực

trạng phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Đinh Phát
giai đoạn 2009 - 2011

- Phạm vi nghiên cứu : Công ty TNHH Đinh Phát
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4. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Các phương pháp thường dùng trong phân tích hoạt động

kinh doanh như: phương pháp so sánh, phương pháp chi tiết, phương
pháp loại trừ

- Phương pháp diễn giải
5. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, các biểu

bảng, các quy ước viết tắt; đề tài bao gồm 3 nội dung chính:

- Chương 1: Lý luận chung về phân tích hiệu quả sử dụng
vốn trong doanh nghiệp

- Chương 2: Thực trạng phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại

Công ty TNHH Đinh Phát thời kỳ 2009 – 2011

- Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác

phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Định Phát

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Hiệu quả sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn là
vấn đề then chốt trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở
nước ta hiện nay, vấn đề này đã được nhiều tác giả nghiên cứu và

được biểu hiện thông qua một số giáo trình chuyên ngành Kế toán
như: Hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ( TS
Đàm Văn Tuệ (2006), Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân Hà

Nội), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh ( GS.TS Trương Bá
Thanh - TS Trần Đình Khôi Nguyên (2007) , Nhà xuất bản giáo
dục), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh (PGS.TS.Phạm Thị
Gái (2004), Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội); Phân tích hoạt động
kinh doanh (Phạm Văn Được, Đặng Kim Cương (1999), Nhà xuất
bản Thống kê), Phân tích kinh tế doanh nghiệp - Lý thuyết và thực
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hành (TS.Nguyễn Năng Phúc (2003), Nhà xuất bản Tài chính, Hà

Nội), Giáo trình Quản trị kinh doanh, T.S Nguyễn Văn Công, Giáo
trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Bộ môn kế toán quản trị và

PTHĐKD (PGS.TS. Phạm Ngọc Kiểm (2010) NXB Thống Kê),

ngoài ra, quan tâm đến vấn đề này đã có một số đề tài nghiên cứu
khoa học, luận văn đại học, luận văn thạc sỹ cũng đã nghiên cứu và

được thể hiện thông qua:
Quan điểm nghiên cứu: hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả

giữa các nhà kinh tế và các nhà kỹ thuật hoàn toàn tách rời nhau.
Nếu các nhà kỹ thuật nghiên cứu nặng về tính chất kỹ thuật, quan
tâm đến những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả xã hội, thì các nhà kinh tế
lại sử dụng chủ yếu các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính để phân tích và

hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp kết quả của quá trình phân

tích vẫn chưa phản ánh rõ nét về hiệu quả sử dụng nguồn lực vốn
trong quá trình kinh doanh.

Nội dung và chỉ tiêu phân tích: Hiệu quả hoạt động và hiệu
quả sử dụng vốn là  đề  tài được  nhiều  tác giả nghiên cứu với những
góc độ khác nhau  như  một số  đề  tài sau:

Nguyễn Thi Thảo, (2009), Một số biện pháp nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng 75 - Thuộc Tổng Công ty

Xây dựng công trình Giao thông 8 – Bộ  giao thông vận tải: Tác giả
phân tích cơ cấu tài sản hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu
động của đơn vị. Từ đó tác giả đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn cố định thông qua thuê tài chính và điều chỉnh khấu hao tài

sản và nâng cao hiệu quả vốn lưu động bằng cách lập kế hoạch xác

định nhu cầu vốn lưu động và quản lý nợ phải thu.

Đỗ Thanh Bình năm (2006)  “Phân tích hiệu quả sử dụng
vốn của công ty sông đà 6”  và đề tài nghiên cứu của tác giả Nguyễn
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Khắc Quang (2007) “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty
sông đà 11”- thuộc Tổng công ty sông đà: trong đề tài tác giả phân
tích cơ cấu vốn, nguồn huy động vốn, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả
sử dụng tài sản cố định, hiệu quả sử dụng vốn lưu động từ đó đánh
giá nhận xét hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị và đưa ra giải pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động.

Dương Tam Kha, (2005), Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại

công ty xây lắp và kinh doanh phát triển nhà Cần Thơ: Sau khi tác

giả phân tích cơ cấu vốn, nguồn vốn của công ty cho thấy hiện tại

công ty có vốn lưu động chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn,

nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản, doanh thu liên tục

tăng nhưng lợi nhuận lại giảm. Từ đó tác giả đề ra giải pháp là cần có

chính sách quản lý về chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu
động và vốn cố định, tăng cường kế hoạch cạnh tranh.

Võ Ngọc Ánh, (2005), Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại

công ty Mekong: Thông qua việc phân tích các vấn đề liên quan đến

hiệu quả sử dụng vốn như khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng vốn

lưu động, hiệu quả sử dụng vốn cố định,…tác giả kết luận hiện tại

công ty đang trong tình trạng khó khăn về vốn và kỹ thuật, phải cạnh

tranh trong khâu thu mua nguyên liệu và khâu tiêu thụ. Khả năng
thanh toán của công ty tương đối khả quan nhưng hiệu quả sử dụng

vốn lưu động và vốn cố định chưa cao. Từ đó tác giả đề ra giải pháp

nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, vốn cố định, nâng

cao doanh lợi vốn tự có, tăng vòng quay vốn của công ty.

Nguyễn Thị Hương Linh, (2005), Đánh giá hiệu quả hoạt

động sản xuất kinh doanh ở Tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí:

phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn tác giả phân

tích tình hình thực hiện doanh thu, chi phí cũng như lợi nhuận tạo ra
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để biết những nhân tố ảnh hưởng. Từ đó tác giả lập ma trận Swot tìm

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa và có kết luận rằng hiệu quả
kinh danh của công ty rất cao, lợi nhuận liên tục tăng, sản phẩm rất

đa dạng nên những yếu kém của hoạt động này sẽ được bù đắp bởi

hoạt động khác. Công ty cần duy trì phân khúc thị trường, mở rộng

thị trường tiêu thụ và phát triển sản phẩm mới.

Nguyễn Ngọc Điệp, (2005), Phân tích hiệu quả hoạt động

kinh doanh tại Công ty cổ phần giày Bình Định: Thông qua phân tích

tình hình tiêu thụ, chi phí, lợi nhuận, phân tích những thuận lợi, khó

khăn của công ty cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiệu

quả chưa cao do sản phẩm không có lợi thế cạnh tranh. Từ đó tác giả
đề ra giải pháp là công ty cần đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất

khẩu, giảm chi phí để cải thiện tình hình lợi nhuận, tình hình tài chính.

Một điểm tương đồng của các tác giả trong quá trình nghiên

cứu là đều dựa vào hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả chung cho tất
cả các doanh nghiệp, các chỉ tiêu phân tích còn rời rạc và chưa đưa ra

hệ thống chỉ tiêu chi tiết khi phân tích hiệu quả kinh doanh của từng
ngành nghề, từng lĩnh vực. Nhiều công trình nghiên cứu về nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp chưa  toàn diện, hệ thống

và chuyên sâu hơn mới đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và hầu như
có rất ít công trình khoa học, luận án viết về nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Định, đặc biệt của

các doanh nghiệp xây dựng.

Xuất phát từ ý tưởng này, cũng với định hướng của giáo viên

hướng dẫn tôi đã thực hiện Luận văn thạc sỹ của mình “Phân tích
hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh phát”.
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CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY
1.1.TỔNG QUAN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

TRONG DOANH NGHIỆP

1.1.1.Tổng quan về vốn

a. Khái niệm về vốn

Khái niệm vốn của doanh nghiệp như sau: “Vốn của doanh

nghiệp là biểu hiện bằng tiền của vật tư, tài sản được đầu tư vào quá
trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thu lợi nhuận”.

b. Vai trò vốn trong doanh nghiệp
Vốn là điều kiện tiền đề quyết định sự tồn tại và phát triển

của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Vốn là cơ sở xác lập địa vị pháp lý của doanh nghiệp, vốn đảm bảo

cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo mục tiêu đã định.

c. Phân loại vốn trong doanh nghiệp:

Có nhiều cách phân loại vốn trong doanh nghiệp tùy vào

giác độ xem xét: Phân loại vốn theo quan hệ sở hữu, phân loại đặc

điểm luân chuyển, phân loại vốn theo nguồn huy động, phân loại vốn

theo thời gian huy động và sử dụng vốn

1.1.2. Khái quát về Hiệu quả sử dụng vốn
a. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn

Hiệu quả sử dụng vốn là chỉ tiêu biểu hiện một mặt về hiệu

quả kinh doanh, phản ánh trình độ quản lý và sử dụng vốn doanh

nghiệp trong việc tối đa hoá kết quả lợi ích hoặc tối thiểu hoá số vốn

và thời gian sử dụng theo các điều kiện về nguồn lực xác định phù

hợp với mục tiêu kinh doanh.
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b. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Nâng  cao  hiệu  quả sử  dụng  vốn sẽ đảm bảo an toàn  tài

chính cho doanh nghiệp, nâng cao

khả năng cạnh tranh,  giúp cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng
giá trị tài sản của chủ sở hữu và các mục tiêu khác của doanh nghiệp.

1.2. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG VỐN

1.2.1. Các nhân tố bên ngoài

a. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp

b.  Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh
1.2.2. Các nhân tố bên trong

a. Các yếu tố sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
b. Nhân tố con người

c.  Phương pháp tổ chức huy động vốn

e. Cơ cấu vốn

1.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

TRONG DOANH NGHIỆP

1.3.1. Phương pháp so sánh

1.3.2. Phương pháp chi tiết

1.3.3. Phương pháp loại trừ
1.3.4. Phương pháp liên hệ

1.4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

TRONG DOANH NGHIỆP

Bất kỳ một doanh nghiệp nào cung quan tâm đến hiệu quả sử
dụng vốn của doanh nghiệp. Để đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn

các doanh nghiệp đi vào phân tích đánh giá  các chỉ tiêu hiệu quả sử
dụng vốn cá biệt (hiệu quả sử dụng vốn lưu động và vốn cố định) và

hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thông qua hệ thống các chỉ tiêu
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như: Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu

(ROE) . Mặt khác trong công tác phân tích doanh nghiệp cần đi sâu
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu trên.

1.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cá biệt
a.  Hiệu quả  sử dụng vốn lưu động
Hiệu suất sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp được

đánh giá thông qua chỉ tiêu thể hiện tốc độ luân chuyển vốn lưu động

như: số vòng quay bình quân của vốn lưu động, số ngày bình quân

của một vòng quay 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.

Để đánh giá sâu hơn, cần đi sâu phân tích mức độ ảnh hưởng

của các nhân tố đến hiệu quả sử dụng các loại tài sản, nguồn lực của

doanh nghiệp bằng phương pháp thay thế liên hoàn hoặc phương
pháp số chênh lệch, sau đó phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng và

dự đoán các biện pháp để tăng hiệu quả cá biệt.

b. Hiệu quả  sử dụng vốn cố định
Đối với các DNSX, giá trị sản xuất hình thành chủ yếu từ

năng lực TSCĐ nên để thể hiện hiệu quả cá biệt về việc sử dụng

TSCĐ,  có thể tính hiệu suất sử dụng TSCĐ theo các chỉ tiêu: Hiệu

suất sử dụng tài sản cố định, Tỷ suất sinh lời của tài sản cố định:

1.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Để phân tích đánh giá một cách chính xác và toàn diện hiệu

quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, trong công tác phân

đi nên đi vào phân tích chỉ tiêu “Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA)” và

“Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE)”.
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a. Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA)

Việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh được thể
hiện thông qua tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn kinh doanh (ROA) là

một trong những tỷ số để đánh giá tình hình tài chính của doanh

nghiệp qua đó giúp nhà quản lý đề ra những quyết định quản lý nhằm

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh về khả năng sinh lời của

việc sử dụng tài sản.

Lợi nhuận trước thuếTỷ suất sinh lời tài

sản (ROA)
=

Tổng tài sản bình quân
x100%

Để làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu tỷ suất sinh lời

tài sản, chỉ tiêu ROA còn được chi tiết qua phương trình Dupont.

b. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
Hiệu quả sử dụng vốn được các nhà phân tích nhìn nhận ở

khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đây là một trong những nội

dung phân tích được các nhà đầu tư, các nhà tín dụng và các cổ đông
đặc biệt quan tâm. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thể hiện

qua  chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu. Do

vậy, để phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, người ta phân

tích chỉ tiêu tỷ suất sinh lời VCSH (ROE)

Lợi nhuận sau thuếTỷ suất sinh lời

VCSH (ROE)
=

VCSH bình quân
x 100%

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả vốn chủ sở hữu

Có thể nhận thấy rằng, chỉ tiêu 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.

Dựa trên các cách tiếp cận luận văn đưa ra nhân tố ảnh
hưởng đến hiệu quả tài chính như sau:
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Lợi nhuận sau thuế
ROE =

VCSH bình quân
x 100%

Lợi nhuận trước thuế Tổng tài sản bq
= Tổng tài sản bình

quân

x
VCSH bq

x (1 – T)

Lợi nhuận trước thuế
Nợ phải trả

bq
=

Tổng tài sản bình

quân

x  (1+

VCSH bq

) x (1– T)

Nợ phải trả
bq=

Tỷ suất sinh lời
của tài sản

x (1+

VCSH bq

) x (1 – T)

Trên cơ sở mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, nhà phân tích

sẽ tìm hiểu các nguyên nhân, dự đoán các biện pháp để cải thiện hiệu

quả tài chính của doanh nghiệp.
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

TẠI CÔNG TY TNHH ĐINH PHÁT GIAI ĐOẠN 2009-2011
2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐINH PHÁT

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển
Năm 1994, Công ty TNHH Đinh Phát được thành lập tháng

12 năm 1994 với số vốn điều lệ 200.000.000 đồng với tên Doanh

Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Đinh Phát. Năm 1999 đổi tên thành

Công ty TNHH Đinh Phát với vốn điều lệ 865.000.000 đồng. Đến

năm 2004, vốn điều lệ của công ty đã đạt con số 7.423.979.000 đồng

Năm  2007, tổng vốn điều lệ của công ty đã lên đến 15.000.000.000

đồng. Ngày 06 tháng 01 năm 2009, đã sáp nhập công ty TNHH Tân

An vào Công ty TNHH Đinh Phát và có sự mở rộng  ngành nghề
kinh doanh mới. Năm 2011, Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm

này là 34.016.189.000 đồng.

Bên cạnh đó công ty còn liên kết với Công ty Cổ Phần Xây

lắp An Nhơn thành lập Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công

Nghiệp Nhơn Hòa, liên kết với Công Ty TNHH Xây Dựng Đức An

thành lập Công Ty Cổ Phần Tiên Thuận.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy sản xuất

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty

TNHH Đinh Phát
2.1.4. Đặc điểm cơ chế quản lý tài chính của công ty

TNHH Đinh Phát
2.1.5. Đặc điểm về cơ cấu tài chính của công ty TNHH

Đinh Phát
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a. Đặc điểm về cơ cấu nguồn  vốn giai đoạn 2008 – 2011
Công ty TNHH Đinh Phát hoạt động chủ yếu là lĩnh vực xây

dựng đòi hỏi phải đầu tư  TSCĐ nhưng tỷ suất nợ dài hạn của công
ty rất thấp điều này thể hiện công ty đang chịu áp lực về thanh toán
nợ ngắn hạn. Bên cạnh đó, mức độ tự chủ tài chính của Công ty thấp
được thể hiện qua tỷ suất nợ trên VCSH, tỷ suất nợ trên VCSH của
công ty trong giai đoạn này đạt con số trung bình là 459%.

b. Đặc điểm về cơ cấu tài sản giai đoạn 2008 – 2011

Tài sản ngắn hạn của công ty năm 2008 là 85.581 triệu đồng
chiếm tỷ lệ 84,9%, năm 2009 là 88.091 triệu đồng chiếm tỷ lệ 82,6%,
năm 2010 là 123.432 triệu đồng và chiếm 79,3%, năm 2011 tăng lên

195.175 triệu đồng và chiếm 79,5%. Tài sản ngắn hạn của công ty
giai đoạn 2008 – 2011 luôn luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng
tài sản của công ty.

c. Các hình thức huy động vốn
Vốn vay ngân hàng, vốn góp các thành viên, thường ổn định

ở mức vừa phải hơn 10% và hiện đang có dấu hiệu tăng lên, vốn
chiếm dụng khách hàng và tín dụng đối tác, chiếm 40% tổng nguồn
huy động. Ngoài ra còn có nguồn nội bộ và các nguồn ngắn hạn khác

2.1.6. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Lợi  nhuận trước thuế năm 2011 đạt 9.248  triệu tăng 823

triệu tương ứng 8,9% so với năm 2010 và  tăng 3.042 triệu đồng
tương ứng 49,02% so với năm 2009. Tình hình này là do những
nguyên nhân doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ từ 178.950
triệu đồng năm 2009, tăng lên 200.117 triệu đồng năm 2010 lên đến
268.607 triệu đồng năm 2011. Doanh thu năm 2011 tăng 89.657 triệu
đồng so với năm 2009 và 68.490 triệu so với năm 2010. Trong giai
đoạn 2009 – 2011 doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng từ 52
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triệu đồng năm 2009 lên 1.188 năm 2010 và 916 triệu đồng  năm
2011. Tuy nhiên bên cạnh tăng doanh thu thì giá vốn hàng bán  cũng
có xu hướng tăng tương ứng năm 2011 đã tăng 50,79 % so với 2009

và đạt mức xấp xỉ 81.935 triệu đồng. Chi phí chiếm tỷ trọng lớn
trong doanh thu tới 95,82%, khiến lãi trước thuế của công ty mặc dù

có tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với quy mô vốn, năm 2011 công ty

tăng hơn so với năm 2009 là 3.042 triệu đồng lợi nhuận trước thuế,
tương đưng 49,02%

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH  HIỆU QUẢ SỬ
DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH ĐINH PHÁT

Phân tích hiệu quả hoạt động nói chung và phân tích hiệu
quả sử dụng vốn nói riêng tại các công ty nhằm cung cấp thông tin
hữu ích cho các đối tượng quan tâm đến hiệu quả của công ty. Thông
qua kết quả phân tích giúp cho ban điều hành công ty có cái nhìn

chính xác, hoàn thiện hơn về tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn
của công ty và từ đó đưa ra các quyết định hợp lý trong việc sử dụng
các nguồn lực kinh tế này một cách có hiệu quả.

2.2.1. Thực trạng về công tác tổ chức phân tích
Phân tích tài chính bắt đầu được triển khai tại Công Ty

TNHH Đinh Phát trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, do đây mới chỉ
là những bước đi đầu tiên nên hiện nay tại công ty chưa có bộ phận
làm công tác phân tích tài chính riêng mà việc phân tích thuộc chức
năng của phòng Tài Chính- Kế Toán. Nguồn số liệu chủ yếu dùng để
phân tích là các báo cáo tài chính, các sổ chi tiết cũng như các số liệu
liên quan đến tình hình hoạt động ở công ty. Nội dung phân tích chủ
yếu là phân tích một số nội dung cơ bản phản ánh khái quát tình hình

tài chính, hiệu quả kinh doanh. Việc phân tích chưa được tiến hành
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thường xuyên mà chỉ thực hiện vào thời điểm báo cáo tài chính năm
được lập xong hoặc khi có yêu cầu của Ban Giám Đốc.

2.2.2. Thực trạng về nội dung phân phân tích

Công ty TNHH Đinh Phát chỉ phân tích hiệu quả kinh doanh
nói chung trên cơ sở một số chỉ tiêu cơ bản chứ chưa tổ chức phân
tích sâu về hiệu quả sử dụng vốn. Căn cứ vào dữ liệu trên Bảng cân
đối kế toán vào Báo cáo kết quả họat động kinh doanh công ty lập
bảng phân tích. Việc phân tích của công ty tập trung vào một số nội
dung chỉ tiêu sau: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần (ROS) , Tỷ
suất lợi nhuận doanh thu thuần sản xuất kinh doanh, tỷ suất sinh lời
tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)

Công ty chỉ phân tích các chỉ tiêu mang tính về hiệu quả hoạt

động chứ chưa phân tích vào chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn. Hơn
nữa, khi phân tích chưa nêu rõ các nhân tố ảnh hương đến các chỉ
tiêu đang phân tích để từ đó có cơ sở khoa học trong việc đưa ra các
biện pháp hoàn thiện hợp lý.

2.2.3. Thực trạng về công tác viết cáo cáo phân tích

Báo cáo phân tích là bảng tổng hợp những đánh giá cơ bản

kết hợp những tài liệu minh họa cho  kết  luận  rút ra từ quá  trình

phân tích, đồng thời báo cáo phải nêu rõ thực trạng hoạt động của

doanh nghiệp và đề xuất các giải khả thi về những vấn đề phân tích.

2.2.4. Phương pháp phân tích
Trong công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty hiện

nay chỉ sử dụng một số phương pháp đơn giản như: Phương pháp so
sánh, phương pháp phân tích cơ cấu, phương pháp phân  tích chỉ số.

Đây là các phương pháp truyền thống được sử dụng phổ biến trong

trong tích tình hình tài chính nói chung và phân tích hiệu quả hoạt

động nói riêng tại các doanh nghiệp.
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2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC , NỘI DUNG VÀ

PHƯƠNG PHÁP  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
TẠI CÔNG TY TNHH ĐINH PHÁT

Qua tìm hiểu thực trạng phân tích hiệu quả sử dụng vốn  của

Công ty TNHH Đinh Phát tác giả nhận thấy công tác phân tích hiệu quả
sử dụng vốn chưa được quan tâm. Công ty mới đi phân tích các chỉ tiêu

cơ bản về hiệu quả kinh doanh, do đó thông tin từ việc phân tích chưa
giúp nhiều cho công tác quản lý của công ty. Những hạn chế trong công

tác phân tích biểu hiện ở hầu hết các khâu như: tổ chức phân tích còn sơ
sài đến việc sử dụng các phương pháp phân tích đơn giản và nội dung

phân tích còn thiếu một số chỉ tiêu. Cụ thể như sau:
2.3.1. Đánh giá về công tác tổ chức phân tích
Công tác tổ chức phân tích hiệu quả sử dụng vốn bao gồm các

khâu như: lập kế hoạch phân tích, tiến hành phân tích và viết báo cáo

phân tích.

- Lập kế hoạch phân tích: Tại công ty việc lập kế hoạch phân

tích không được thực hiện mà dựa vào cơ sở cái đã có các năm trước

và theo yêu cầu của Ban giám đốc công ty.

- Thực hiện phân tích: Công tác phân tích tại công ty chưa
được thực hiện thường xuyên và chuyên nghiệp nên người phân tích

chỉ tính toán một số chỉ tiêu đơn giản trên báo cáo tài chính.

- Viết báo cáo phân tích: Công tác phân tích chỉ mời dừng lại

ở việc tính toán chỉ tiêu phản ánh hiệu qủa hoạt động cơ bản nhất, rồi

từ đó lập theo nội dung yêu cầu cấp trên dưới dạng các văn bản đơn
thuần chứ chưa có  những nhận định sâu sắc về thực trạng và nhân tố
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn.

2.3.2. Đánh giá về nội dung  phân tích.
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Công ty đã tính toán một số chỉ tiêu phân tích cơ bản và đưa
ra các đánh giá phục vụ mục đích quản lý của mình. Tuy nhiên việc

phân tích hiệu quả hoạt động của công ty còn bộc lộ nhiều hạn chế:

- Việc phân tích mới chỉ dừng lại ở việc tính toán các con số
chứ chưa tìm hiểu bản chất hay nguyên nhân tạo ra những con số đó.

- Số lượng các chỉ tiêu phân tích chưa được sử dụng một

cách khoa học, còn thiếu nhiều.

- Số liệu phân tích của công ty chủ yếu dựa trên báo cáo tài

chính. Điều này có nghĩa là nguồn số liệu dùng để phân tích còn

nhiều hạn chế,  thiếu thông tin sử dụng trong công tác phân tích.

2.3.3. Đánh giá về phương pháp  phân tích

Công ty TNHH Đinh phát đã tổ chức phân tích hiệu quả hoạt

động kinh doanh nhưng không thường xuyên và theo yêu cầu của

Ban giám đốc. Bên cạnh đó, công ty chưa tổ chức được một bộ phận

chuyên trách để giao nhiệm vụ thực hiện công tác phân tích hiệu quả
nói chung và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng theo định kỳ. Do vậy,

phương pháp phân tích còn đơn giản, các báo cáo về phân tích này

luôn bị rời rạc không tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, không đảm

bảo tính hệ thống và liên tục trong cáo báo cáo phân tích của công ty

tại thời điểm phân tích.

2.3.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH

Đinh Phát
a. Những mặt đạt được
Công ty đã tiến hình sử dụng linh hoạt và tốt các hình thức

huy động vốn để tài trợ cho kinh doanh, tiến hành tăng vốn thành

công lên hơn 30 tỷ trong bối cảnh thị trường vốn đầy khó khăn. Công
ty vẫn duy trì được tỷ lệ sinh lời của vốn chủ ở mức hợp lý, duy trì
trả lãi vay ổn định mặc dù đang ở trong giai đoạn suy thoái về kinh
tế, đây là tín hiệu đáng mừng và khích lệ.
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b. Những mặt chưa đạt được
Công ty sử dụng không hợp lý và thiếu hiệu quả vốn lưu

động của mình thể hiện ở vòng quay vốn dài, lâu ; hiệu quả sử dụng
vốn thấp. Vốn cố định chiếm tỷ trọng quá thấp trong tổng vốn của
công ty. Tình hình cho thấy, các khoản phải thu của công ty chiếm tỷ
trọng rất lớn trong tổng tài sản lưu động của công ty và có xu hướng
tăng lên làm cho nguồn vốn của công ty bị ứ đọng, công ty gặp khó
khăn hơn trong kinh doanh cũng như trong khả năng thanh toán của
mình. Hàng tồn kho của công ty tăng rất nhanh, chứng tỏ công ty còn

tồn đọng nhiều sản phẩm sản xuất dở dang, tồn đọng nguyên nhiên

vật liệu trong kho.  Các khoản phải trả tăng rất nhanh qua các năm.
Doanh nghiệp cần nghiên cứu cách thức để chào hàng, hoàn thành tốt
công trình mình thực hiện.

c. Nguyên nhân

Công ty áp dụng hình thức khấu hao theo đường thẳng, do
đó giá trị TSCĐ đã được khấu hao hết nhưng lượng TSCĐ này lại
chưa được đầu tư mới hoặc chỉ đầu tư khi máy móc đó không còn sử
dụng được, hiệu quả kém. Việc bố trí cơ cấu vốn của doanh nghiệp
cũng chưa được phù hợp. Chi phí quản lý của doanh nghiệp còn quá

cao làm giá thành sản phẩm của công ty cao lên, khó khăn trong lĩnh
vực cạnh tranh. Do sự gia tăng liên tục với tốc độ cao của giá trị
hàng tồn kho và các khoản phải thu. Do tình trạng thiếu vốn, công ty
phải đi vay ngắn hạn ngân hàng để tài trợ cho kinh doanh của mình.

Các xí nghiệp thành viên, các đội công trình chưa chú trọng trong
việc sử dụng nguyên vật liệu, trang thiết bị một cách có hiệu quả.
Trình độ cán bộ quản lý của công ty nhìn chung vẫn còn nhiều hạn
chế. Về thị trường và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh có
nhiều bất lợi và hạn chế...
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CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

TẠI CÔNG TY TNHH ĐINH PHÁT ĐINH PHÁT
3.1. YÊU CẦU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU
QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ĐINH PHÁT

Công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn cần phải được tiến
thường xuyên và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thứ nhất: Công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn phải
được thực hiện thường xuyên, chu đáo và được giao cho một bộ phận
chuyên trách thực hiện.

- Thứ hai: Nội dung phân tích phải đáp ứng được yêu cầu
đánh giá toàn diện hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.

- Thứ ba: Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phân tích phù hợp
với nội dung phân tích.

- Thứ tư: Phương pháp phân tích, kết hợp sử dụng các
phương pháp phân tích đơn giản với phương pháp phân tích phức
tạp, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác phân tích.

- Thứ năm: Tài liệu phân tích , tài liệu dùng để phân tích cần
phải đảm bảo một lượng thông tin cần thiết, đầy đủ, chính xác, phù

hợp với nội dung và phạm vi phân tích.
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY
TNHH ĐINH PHÁT

3.2.1. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử
dụng vốn

Theo tác giả công ty nên xây dựng thêm một hệ thống các

chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn đầy đủ áp dụng đồng bộ và

nhất quán cho công tác phân tích, như sau:
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- Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: Phân tích rõ mức độ ảnh

hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu ROA như hiệu suất sử dụng tài

sản và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu.

- Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu: Công ty nên phân tích rõ

chỉ tiêu tỷ suất  sinh lời của VCSH (ROE),  và cần phải  phân tích các

nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời  của VCSH  như tỷ suất lợi

nhuận trên doanh thu thuần, đòn bẩy tài chính,  hiệu suất sử dụng tài

sản, khả năng thanh toán lãi vay.Từ đó xác định đựơc sự biến đông
ROE la do nhân tố nào.

3.2.2. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích
hiệu quả sử dụng vốn tại công ty

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn là một nội dung quan trọng

trong công tác quản lý vốn của doanh nghiệp. Để đánh giá hiệu quả
sử dụng vốn của công ty, khi thực hiện phân tích theo tác giả công ty

nên đi phân tích từng chỉ tiêu cụ thể như chỉ tiêu hiệu quả sử dụng

vốn cố định, hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các nhân tố ảnh

hưởng đến các chỉ tiêu trên. Bên cạnh hai chỉ tiêu trên công ty cần

phân tích cá nhân tố ảnh hưởng đến “Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA)”
và “ Tỷ suất sinh lời VCSH (ROE)”. Theo tác giả công ty nên thực

hiện nội dung và phương pháp phân tích như sau:
a. Phân tích hiệu quả vốn lưu động
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động được thể hiện qua các chỉ

tiêu về vòng quay bình quân của vốn lưu động và số ngày bình quân

của một vòng quay vốn lưu động. Để thực hiện nội dung trên, theo

tác giả các công ty nên lập bảng. Qua phân tích nhận thấy số vòng

quay bình quân của VLĐ là số ngày bình quân của một vòng quay

VLĐ qua các năm có dấu hiệu chậm dần. Nguyên nhân chủ yếu là do

ảnh hưởng của hai nhân tố hàng tồn kho và nợ phải thu.
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b. Phân tích hiệu quả vốn cố định
Hiệu quả sử dụng vốn cố định được thể hiện qua các chỉ tiêu

hiệu quả sử dụng tài sản cố định và tỷ suất sinh lời của tài cố định.

Qua phân tích chỉ tiêu hiệu quả sử dụng TSCĐ có thể nói

rằng hiệu quả sử dụng TSCĐ của giảm là do trong giai đoạn này

công ty đầu tư vào xây dựng nhà xưởng cơ khí và mua săm thiết bị
máy móc cho công tác thi công. Nhưng tài sản này mới được sử dụng

vào sản xuất kinh doanh nên chua phát huy hết công suất nên chưa

mang lại hiệu quả kinh doanh.

c. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
- Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh, theo số liệu đã phân tích,

Tỷ suất sinh lời của tài sản năm 2009 là  5,98%, năm 2010 tăng lên
là 6,43% nhưng năm 2011 lại tụt xuống còn 4,61%. Để lượng hoá

mức độ tác động của các nhân tố đến nhân tố “hiệu quả kinh doanh”,
tác giả sử dụng phương pháp loại trừ để phân tích đối với chỉ tiêu tỷ
suất sinh lời tài sản (ROA) và các nhân tố ảnh hưởng đến ROA.

- Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE). Căn cứ số liệu trên

bảng phân tích có thể đưa ra nhận xét về sự biến động của chỉ tiêu

ROE và ảnh hưởng của các nhân tố: hiệu quả kinh doanh (thông qua

chỉ tiêu ROA và RE) và nhân tố cấu trúc nguồn vốn (thể hiện qua chỉ
tiêu khả năng tự tài trợ, đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán lãi

vay) đến chỉ tiêu ROE.

3.2.4. Kiện toàn công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn
tại Công ty TNHH Đinh Phát

Để kiện toàn công tác tổ chức phân tích hiệu quả sử dụng

vốn tại công ty có thể thực hiện theo những nội dung sau:
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a. Xây dựng quy chế riêng cho công tác phân tích hiệu quả
sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

b. Phân công bộ phận chuyên trách và đào tạo cán bộ làm

công tác phân tích tại công ty

c. Tổ chức công tác phân tích tài chính trong công ty

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN ĐỂ THỰC
HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ
SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH ĐINH PHÁT

3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định thông qua

tiến hành nâng cấp và đổi mới một cách có chọn lọc lượng TSCĐ
trong thời gian tới.

3.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động thông qua
việc quản lý hiệu quả các khoản phải thu, hàng tồn kho, trang
thiết bị

3.3.3. Tăng cường công tác tổ chức bố trí lao động
3.3.4. Giảm thiểu chi phí quản lý của doanh nghiệp một

cách tốt nhất.
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KẾT LUẬN
Vốn là mạch máu của doanh nghiệp, mọi hoạt động kinh tế

đều liên quan mật thiết đến nguồn vốn của doanh nghiệp dưới dạng

tiền tệ hoặc hàng hoá. Không có vốn doanh nghiệp sẽ không thực

hiện được hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Mặt khác viêc

quản lý và nâng cao hiệu quả vốn là một tất yếu khách quan trong
hoạt động của doanh nghiệp. Tuỳ theo từng quy mô, lĩnh vực sản

xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra cho mình kế hoạch quản lý

vốn kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ đặt ra.

Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, sức cạnh tranh kinh
tế của mỗi nước được quyết định bởi hoạt động và tính hiệu quả
trong sản xuất kinh doanh của mình. Trong quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh, để tạo ra sự cạnh tranh và luôn đứng vững trong
nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải quan tâm đúng mức tới
hiệu quả sử dụng vốn cố định, hiệu quả sử dụng vốn lưu động và vốn
kinh doanh.

Qua nghiên cứu lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn
trong doanh nghiệp và tình hình thực tế công tác phân tích tình hình

thực tế hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Đinh Phát, tác giả
đã hoàn thành luận văn cao học với đề tài “ Phân tích hiệu quả sử
dụng vốn tại công ty TNHH Đinh Phát”. Với sự nỗ lực của bản thân
trong nghiên cứu những vấn đề lý luận cũng như đi sâu tìm hiểu thực
tế, cùng với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn khoa học
TS. Nguyễn Mạnh Toàn, luận văn cơ bản đã giải quyết được một số
vấn đề sau:

Thứ nhất: Trình  bày được những vấn đề lý luận cơ bản về
phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.
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Thứ hai:  Tìm hiểu thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử
dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát và  đưa ra những đánh giá về
công tác phân tích  tại công ty.

Thứ ba: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn
về phân tích hiệu quả sử dụng vốn tài Công ty TNHH Đinh Phát ,
luận văn đã đưa ra được phương hướng và giải pháp hoàn thiện về
nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả tài chính.

Thứ tư: Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được áp

dụng để nâng cao chất lượng công tác phân tích hiệu sử dụng vốn tại
Công ty TNHH Đinh Phát. Đồng thời, có thể nghiên cứu vận dụng
trong các công ty xây dựng.
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