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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xu thế sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn 

tại và phát triển đòi hỏi người lãnh đạo cần phải có hiểu biết về tổ 

chức, phối hợp, kiểm tra, ra quyết định và điều hành mọi họat 

động của doanh nghiệp với mục tiêu là hướng cho doanh nghiệp 

hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Để làm được điều đó các doanh 

nghiệp cần phải nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu 

hướng tác động của từng nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động 

của doanh nghiệp. Muốn vậy ta cần phải làm gì để có được những 

thông tin hữu ích về họat động của doanh nghiệp nhằm cung cấp 

kịp thời để giúp cho các nhà quản trị ra quyết định đúng?  

Để giải quyết vấn đề đó chỉ có một cách là thông qua phân 

tích, nghiên cứu đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả họat động kinh 

doanh của doanh nghiệp dựa trên số liệu kế toán - tài chính. Qua 

phân tích doanh nghiệp mới thấy rõ nguyên nhân, nguồn gốc của các 

vấn đề phát sinh và các giải pháp cụ thể để cải tiến quản lý. Kết quả 

của phân tích hiệu quả hoạt là cơ sở để các nhà quản trị ra quyết định 

ngắn hạn hay dài hạn. Ngoài ra, phân tích hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp có thể đề phòng và hạn chế những rủi ro trong kinh 

doanh, đồng thời cũng có thể dự đoán được các điều kiện kinh doanh 

trong thời gian sắp tới. Qua tìm hiểu tình hình tài chính tại Công ty 

Cổ phần khoáng sản Bình Định trong giai đoạn 2007-2011, tôi thấy 

có các vấn đề sau:  

- Công ty còn xem nhẹ công tác phân tích hiệu quả cho yêu 

cầu quản lý. Việc tổ chức phân tích chưa được thường xuyên, chưa 

thấy hết vai trò quan trọng của những thông tin thu được trong quá 

trình phân tích; 
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- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết bị, tài 

nguyên thực sự chưa khai thác hết năng lực; 

- Hoạt động của công ty trong xu thế ngày càng cạnh tranh gay 

gắt;  

Trong khi đó, yêu cầu cạnh tranh và những áp lực từ lợi ích 

các bên có liên quan đòi hỏi phải quan tâm hơn nữa đến công tác 

phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Xuất phát từ thực 

tế trên, tôi đã chọn đề tài “Phân  tích  hiệu  quả hoạt  động tại Công 

ty Cổ phần khoáng sản Bình Định” làm luận văn thạc sỹ của mình. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Công tác tổ chức phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ 

phần khoáng sản Bình Định được xem xét cả hiệu quả kinh doanh và 

hiệu quả tài chính. 

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong khoảng thời gian từ 

2007 đến 2011. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Công tác tổ chức phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ 

phần khoáng sản Bình Định được xem xét cả hiệu quả kinh doanh và 

hiệu quả tài chính. 

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong khoảng thời gian từ 

2007 đến 2011. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp luận duy vật biện chứng là cơ sở để giải quyết 

các mục tiêu nói trên. Phương pháp luận này được thể hiện qua 

những cách thức cụ thể như đối chiếu giữa thực tiễn phân tích với 

cơ sở lí thuyết để tìm ra những bất cập trong công tác phân tích. 

Việc tìm hiểu nhu cầu thực tiễn về phân tích được tiến hành qua 

các cuộc phỏng vấn trưởng các bộ phận ở khối văn phòng (phòng 
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kế toán, phòng kinh doanh,…) tại Công ty cổ phần khoáng sản 

Bình Định nhằm tìm hiểu công tác phân tích hiệu quả. Cách thức 

phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi điều tra được xây dựng nhằm 

đánh giá công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty dành 

cho cấp quản trị.        

5. Bố cục của luận văn 

* Mở đầu 

* Luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả 

hoạt động doanh nghiệp. 

Chương 2:  Thực trạng công tác phân tích hiệu quả hoạt động 

doanh nghiệp tại Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định. 

Chương 3: Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu 

quả hoạt động tại Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định 

* Kết luận 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

“Phân tích hiệu quả hoạt động” là đề tài được nhiều tác giả 

nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau như: “Các giải pháp tài 

chính nâng cao hiệu quả quản trị tài chính các công ty Cổ phần 

niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh” của ThS. 

Võ Anh Thịnh – Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – 2008: 

Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận về CTCP, 

hoạt động quản trị tài chính trên các giác độ về định giá cổ phiếu 

công ty, hoạt động tài trợ, chính sách phân phối, vấn đề quản lý, 

khai thác và sử dụng vốn, các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh... Từ đó làm cơ sở và tiền đề cho việc phân 

tích và đánh giá thực tiễn hoạt động quản trị tài chính của các 

CTCP niêm yết tại Sở GDCK niêm yết tại Sở GDCK trong thời 
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gian 2005 – 2007. Với hệ thống số liệu thu thập được từ các báo cáo 

tài chính của các CTCP niêm yết tại Sở GDCK niêm yết tại Sở 

GDCK trong thời gian qua, cho chúng ta thấy được tình hình hoạt 

động quản trị tài chính của các công ty với những kết quả đạt được, 

những hạn chế còn tồn tại trong việc khai thác và sử dụng các nguồn 

tài trợ, về hoạt động phân phối lợi nhuận, chính sách cổ tức, ...  Với 

những hạn chế còn tồn tại từ thực tế hoạt động quản trị tài chính của 

các CTCP niêm yết tại Sở GDCK trong thời gian qua, tác giả đã đề 

xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa các hoạt động khai 

thác nguồn tài trợ, phân phối lợi nhuận, chính sách cổ tức, quản trị 

tài chính ngắn hạn và một số giải pháp khác trong việc tổ chức bộ 

máy quản trị tài chính của các công ty trong tình hình hiện nay và 

trong tương lai. 

Nhận xét: Thời gian qua, những kết quả mang lại từ hoạt động 

của các CTCP niêm yết tại Sở GDCK TPHCM rất khả quan, có 

những giá trị đóng góp to lớn cho nên kinh tế, thê hiện sự thành 

công trong chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN của Đảng và 

Nhà nước ta. Tuy nhiên những kết quả đạt được này sẽ còn khả quan 

hơn nữa nếu công tác quản lý, quản trị tài chính được tổ chức dựa 

trên những cơ sở khoa học, vận dụng kịp thời những lý thuyết quản 

trị hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới. 

Hay luận văn “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công 

ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ” của Nguyễn Thị Minh Chính – 2010: 

Luận văn trình bày lý luận về quản lý vốn và hiệu quả sử dụng vốn, 

bao gồm các nội dung sau: 

-  Khái quát về vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiêp 

bao gồm: khái niệm vốn và những đặc trưng của vốn, phân loại vốn, 

hiệu quả sử dụng vốn. 
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- Quản lý vốn và sử dụng vốn trong doanh nghiệp, các phương 

thức quản lý vốn trong doanh nghiệp và những nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả sử dụng vốn 

- Tác giả đi vào trình bày các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn bao gồm: phân tích hiệu quả cá biệt, phân tích hiệu quả kinh 

doanh tổng hợp, phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh 

nghiệp và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu trên.  

Qua nghiên cứu thực tế tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may 

Hòa Thọ, tác giả đã đi sâu phân tích chi tiết các chỉ tiêu tài chính liên 

quan đến hiệu quả sử dụng vốn như: 

- Các chỉ tiêu hiệu quả cá biệt của Tổng Công ty bao gồm: 

Hiệu suất sử dụng tài sản cố định, Số vòng quay vốn lưu động, Số 

ngày một vòng quay vốn lưu động, hiệu suất sử dụng tài sản  

- Các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp bao gồm: Tỷ suất lợi nhuận 

trên doanh thu, Tỷ suất sinh lời của tài sản, Tỷ suất sinh lời kinh tế... 

- Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu như chỉ tiêu tỷ 

suất sinh lời vốn chủ sở hữu, đồng thời tác giả còn phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu trên.  

Trên cơ sở những tồn tại về công tác quản lý và sử dụng vốn 

tại Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ, tác giả đã đưa ra những giải 

pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công 

ty như: Định chiến lược phát triển, định hướng thị trường tiêu thụ, 

những giải pháp nâng cao vị thế của Tổng Công ty nhằm góp phần 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty, nâng cao hiệu quả 

quản lý các khoản phải thu, nâng cao quản lý vốn về hàng tồn kho và 

nâng cao năng lực sản xuất nhằm khai thác tối đa công suất của tài 

sản cố định. Với những giải pháp mà tác giả đưa ra hy vọng sẽ góp 



6 

phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt 

may Hòa Thọ. 

Nhận xét: Luận văn cơ bản đã giải quyết được một số vấn đề sau: 

Thứ nhất: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản liên quan đến 

vốn và hiệu quả sử dụng vốn ở mô hình Tổng Công ty trong nền kinh 

tế thị trường. 

Thứ hai: Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn của 

Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, từ đó rút ra hạn chế và 

nguyên nhân của những hạn chế đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp 

và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty.  

Thứ ba: Đề xuất các kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

với Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ. 

Các luận văn trên đều đưa người đọc có cái nhìn tổng quan về 

doanh nghiệp, các phân tích về hiệu quả sử dụng vốn, tài chính và 

các giải pháp để nâng cao hiệu quả tại đơn vị đã phần nào giúp tôi có 

thêm định hướng cho luận văn của mình.  

 

CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH            

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

1.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm 

Hiệu quả của doanh nghiệp được xem xét một cách tổng thể 

bao gồm nhiều hoạt động. Hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt 

động tài chính có mối quan hệ qua lại, do đó khi phân tích hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp cần phải xem xét hiệu quả của hai hoạt 

động này.  
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1.1.2. Phân loại hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 

* Phân theo mức độ tổng hợp hay chi tiết: 

- Hiệu quả tổng hợp 

- Hiệu quả chi tiết 

* Phân theo mối quan hệ với các chính sách tài trợ: 

- Hiệu quả kinh doanh 

- Hiệu quả tài chính 

* Phân theo mối quan hệ với cộng đồng kinh doanh 

- Hiệu quả kinh tế 

- Hiệu quả xã hội 

1.2. NGUỒN SỐ LIỆU DÙNG PHÂN TÍCH 

1.2.1. Nguồn thông tin từ các BCTC và các báo cáo chi tiết  

Hệ thống báo cáo tài chính 

Các báo cáo chi tiết khác (báo cáo kế toán quản trị): 

1.2.2. Nguồn thông tin khác 

Những thông tin về sự tăng trưởng, suy thoái của nền kinh tế, 

thông tin về tình hình lạm phát, giảm phát; các chính sách kinh tế 

chính trị của Nhà nước ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư… Những thông 

tin dự báo về nhu cầu thị trường, triển vọng phát triển trong sản xuất 

kinh doanh…  

Các thông tin theo ngành kinh tế 

Thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 

1.3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1.3.1. Phương pháp so sánh 

1.3.2. Phương pháp loại trừ 

a. Phương pháp thay thế liên hoàn 

b. Phương pháp số chênh lệch 
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1.3.3. Phương pháp phân tích tương quan 

1.4. NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

CỦA DOANH NGHIỆP 

1.4.1. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 

Hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp  

Hiệu suất sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp 

Hiệu suất sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 

Số vòng quay hàng tồn kho: 

Số vòng quay các khoản phải thu 

b. Phân tích khả năng sinh lời từ doanh thu 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần hoạt động kinh doanh. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

c. Phân tích khả năng sinh lời của tài sản 

Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 

Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE) 

1.4.2. Phân tích hiệu quả tài chính 

a. Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 

� Hiệu quả kinh doanh 

� Độ lớn đòn bẩy tài chính 

c. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn góp cổ đông 

Tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần thường: 

Thu nhập của một cổ phiếu thường(EPS) 

Tỷ số giá thị trường trên thu nhập của một cổ phiếu thường(P/E) 

Tỷ số giá thị trường trên giá trị sổ sách của một cổ phiếu(M/P) 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 

(BIMICO) 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 

BÌNH ĐỊNH  

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ 

phần khoáng sản Bình Định  

Tiền thân của Công ty CP khoáng sản Bình Định là công 

trường khai thác Titan và than bùn, được thành lập theo Quyết định 

số 521/QĐ-TC ngày 15/01//1980 của UBND thị xã Quy Nhơn (nay 

là TP Quy Nhơn). 

Thực hiện chủ trương hóa cổ phần của Nhà nước, ngày 

08/01/2001 Công ty khoáng sản Bình Định chuyển thể từ doanh 

nghiệp Nhà nước thành Công ty CP theo Quyết định số 4345/ QĐ-

UB của UBND tỉnh Bình Định. Vốn điều lệ tại thời điểm chuyển 

sang công ty CP là 13.114.000.000 đồng. Ngày 28/12/2006 cổ phiếu 

của Công ty đã chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại trung tâm giao 

dịch chứng khoáng TP Hồ Chí Minh, tổng số cổ phiếu đã phát hành 

và lưu ký tại trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh là 

131.140 cổ phiếu. 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty CP khoáng sản Bình Định 

a. Đặc điểm hoạt động sản xuất 

Công ty CP khoáng sản Bình Định là doanh nghiệp khai thác 

quặng sa khoáng, chủ yếu là Titan Oxit, tập trung tại những vùng cát 

ven biển thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Các sản phẩm của 

công ty bao gồm: Ilmenite, Rutile, Zircon, Monazite…  
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 Đặc điểm công nghệ 

Quy trình khai thác và làm giàu quặng nguyên liệu tại Công ty 

Quy trình tuyển sản phẩm (tinh) tại phân xưởng chế biến: 

Đặc điểm chu kỳ sản xuất 

Đặc điểm sản phẩm 

b. Đặc điểm thị trường của Công ty CP khoáng sản Bình Định  

Đến nay, Bộ Công nghiệp mới cấp 30 giấy phép khai thác 

quặng Titan và ra 28 Quyết định bàn giao vùng mỏ trong cả nước. 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định là một trong những doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh sa 

khoáng Titan từ rất sớm so với các doanh nghiệp khác trong hiệp hội 

Titan Việt Nam.  

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty  

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH 

ĐỊNH 

2.2.1. Thực trạng công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại 

Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định 

- Bộ phận phân tích: hiện tại công ty cổ phần khoáng sản Bình 

Định chưa có bộ phận đảm nhận phân tích mà chỉ có bộ phận kinh 

doanh đang đảm trách việc so sánh một vài chỉ tiêu hoàn thành dựa 

trên tỉ lệ thực tế/kế hoạch. 

- Đặc điểm số liệu phân tích: Qua khảo sát thực tế tại công ty, 

hàng năm phòng kế toán chịu trách nhiệm trong công tác đưa số liệu 

kế toán vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo tài chính, Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính sau đó các số liệu này 

sẽ được đưa qua phòng kinh doanh, tại đây số liệu sẽ được tính toán 

để đưa vào Báo cáo tình hình tài chính của công ty.  
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Ngoài ra, sau 5 năm Công ty sẽ có một Báo cáo để nhìn lại 

chặng đường phát triển và định hướng cho 5 năm tới. Báo cáo này 

cũng thể hiện các như các báo cáo trước Ban giám đốc, Hội đồng 

quản trị hàng năm.  

- Thời điểm phân tích: khi tổ chức họp cổ đông, phòng kinh 

doanh sẽ đưa ra tỉ lệ hoàn thành kế hoạch hàng năm chủ yếu làm cơ 

sở chia cổ tức chứ chưa thực sự là phân tích hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp. 

- Nội dung và các chỉ tiêu phân tích: 

+ Nội dung: xem xét công tác phân tích hiệu quả tại công ty 

trong 5 năm (2007 – 2011) từ đó đưa ra các nhận xét. 

 + Các chỉ tiêu phân tích: tập trung vào xem xét, đánh giá 

đối với các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và 

phân tích hiệu quả hoạt động tài chính.  

- Phương pháp phân tích 

+ Đối với chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh: 

đánh giá dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm. 

+ Đối với chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động tài chính: đánh 

giá dựa trên khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu qua bảng phân tích 

hàng năm. 

2.2.2. Khảo sát nhu cầu phân tích tại Công ty Cổ phần 

khoáng sản Bình Định 

Cùng với công tác quản lý kinh doanh, Bimico cũng hết sức 

quan tâm đến hoạt động phân tích hiệu quả. Tuy chưa có bộ phận 

phân tích riêng biệt nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra chính sách 

“tạo uy tín doanh nghiệp, phát triển thương hiệu Bimico bằng cách 

nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 
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doanh, đảm bảo tài chính, an tâm đầu tư”. Tổng hợp ý kiến của các 

ban lãnh đạo của Công ty: 

• Ý kiến của Kế toán trưởng công ty 

• Ý kiến của Trưởng phòng kinh doanh (phòng tổng hợp) 

• Ý kiến của Ban giám đốc 

2.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU 

QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 

BÌNH ĐỊNH 

2.3.1. Về chỉ tiêu phân tích 

Các chỉ tiêu đang được tổng hợp phân tích chưa đủ, rất đơn 

giản và chủ yếu là chỉ tiêu thể hiện kết quả của doanh nghiệp. Vì thế 

cũng chưa thể hiện rõ vấn đề hiệu quả của công ty như thế nào. Đặc 

biệt là một công ty yết giá trên sàn chứng khoán thì cách phân tích 

trên thực sự chưa có ý nghĩa trong quản lý doanh nghiệp. 

2.3.2. Về phương pháp phân tích 

Phương pháp được áp dụng tại công ty chủ yếu là tổng hợp 

một vài chỉ tiêu tập trung vào các khoản lợi nhuận và tỉ lệ cổ tức 

hàng năm. Sau đó, đưa vào bảng chung nhất để đưa ra so sánh nhận 

xét, lý do về việc tăng giảm của số liệu qua từng năm. Do vậy, cách 

thức phân tích trên chưa làm rõ vấn đề hiệu quả, đặc biệt là các nhân 

tố ảnh hưởng. 

2.3.3. Về thời điểm và đối tượng phân tích 

- Thời điểm phân tích: khoảng vào đầu tháng 3 khi công tác 

kiểm toán hoàn thành.  

- Đối tượng phân tích: như đã trình bày ở trên, đối tượng được 

phân tích tại công ty chưa rõ ràng. Các số liệu được lấy ra từ Bảng 

cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là nền tảng để 

đưa ra so sánh mà thôi. 
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CHƯƠNG 3 

HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 

3.1. SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH 

HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY 

Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, Công ty cổ phần 

khoáng sản Bình Định với chiến lược phát triển của mình trong bối 

cảnh chung của tình hình kinh tế thế giới và của khu vực, của địa 

phương đòi hỏi công ty phải tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, sử 

dụng cơ cấu vốn hợp lý, đổi mới, ngày càng hoàn thiện công tác kinh 

doanh, tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí đầu tư, tăng doanh thu, đảm 

bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.  

Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động cũng đã góp 

phần vào việc đánh giá mặt mạnh và yếu của công ty, đồng thời phản 

ánh được trình độ sử dụng nguồn lực.  

Qua phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Định, tác giả nhận thấy cũng còn 

một số tồn tại cần hoàn thiện về nội dung và bằng các kỹ thuật phân 

tích hiệu quả hoạt động, tác giả đưa ra một số phương pháp hoàn 

thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty. 

3.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TẠI 

CÔNG TY 

3.2.1. Tổ chức về nhân sự phân tích 

Công tác tập hợp số liệu: nhân viên kế toán tổng hợp – Phòng 

Kế toán đảm nhận việc tổng hợp các số liệu kế toán hàng năm. 

Công tác phân tích: đề xuất trưởng phòng kinh doanh – tổng 

hợp đảm nhận công tác này, vì tại doanh nghiệp hiện tại chỉ có 
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trưởng phòng kinh doanh đảm trách trực tiếp việc báo cáo kinh 

doanh hàng năm lên Ban giám đốc nên khả năng nắm bắt các chỉ 

tiêu, tổ chức dữ liệu để phân tích là tốt nhất. 

3.2.2. Tổ chức chỉ tiêu và thời điểm phân tích 

- Đối với phân tích cho nhu cầu quản lý trong nội bộ đơn vị: 

Công việc phân tích này được tiến hành khi xây dựng kế 

hoạch tài chính hàng năm, đánh giá hiệu quả của công ty qua từng 

năm.  

Chỉ tiêu phân tích: 

+  Nhóm chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản 

+ Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời kinh doanh 

+ Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời vốn chủ 

- Đối với phân tích tại đại hội cổ đông hàng năm 

Công việc phân tích này được tiến hành vào kỳ đại hội cổ 

đông hàng năm, đánh giá hiệu quả tài chính cho các cổ đông. 

Chỉ tiêu phân tích: 

+ Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời vốn chủ: Hội đồng cổ 

đông luôn quan tâm và chỉ nhằm vào việc đánh giá sự tăng trưởng 

của tài sản cho doanh nghiệp so với tổng số vốn mà doanh nghiệp 

thực có, đó là khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu. Từ đó, họ sẽ đầu tư 

tiếp tục hay hạn chế đầu tư 

3.2.3. Tổ chức dữ liệu phân tích 

- Đối với số liệu thứ cấp: được lấy từ hệ thống báo cáo kế 

toán của Công ty từ năm 2007 - 2011. Bảng cân đối kế toán cung cấp 

thông tin về tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời 

điểm nhất định. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tổng 

quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán 

của Công ty. Nó cho phép dự tính khả năng hoạt động của Công ty 
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trong tương lai. Thuyết minh báo cáo tài chính nhằm giải thích rõ 

hơn về đặc điểm của Công ty, chế độ tài chính kế toán đang áp dụng, 

cung cấp thêm các thông tin bổ sung về phương pháp khấu hao, chi 

phí lãi vay, tình hình tăng giảm nguồn vốn kinh doanh, các khoản nợ 

phải thu phải trả… phát sinh trong kỳ.  

- Đối với các số liệu sơ cấp: Thông tin từ các cuộc điều tra, 

phỏng vấn với các nhà quản trị của doanh nghiệp như Ban giám đốc 

Công ty, Trưởng - Phó phòng kế toán, phòng kỹ thuật… Mục đích 

của việc phỏng vấn nhằm làm rõ hơn các kết quả phân tích, từ đó có 

cơ sở để đưa ra các nhận xét đánh giá cho việc phân tích.  

3.3. HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN 

TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 

3.3.1. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 

Qua bảng phân tích ta thấy rằng hiệu suất sử dụng tài sản qua 

các năm có sự biến động, các chỉ tiêu trong năm 2007 – 2008 đều 

tăng, đến năm 2009 – 2011 các chỉ tiêu này giảm (năm 2008 một 

đồng đầu tư TSCĐ tạo ra 2,16 đồng doanh thu, năm 2009 một đồng 

đầu tư TSCĐ tạo ra 1,92 đồng doanh thu, năm 2010 một đồng đầu tư 

TSCĐ tạo ra 0,81 đồng doanh thu, đến năm 2011 chỉ tạo ra được 

0,70 đồng doanh thu). 

Hiệu suất sử dụng tài sản BQ cả giai đoạn (2007 – 2011) là 

1,05 lần; có nghĩa là một đồng đầu tư vào tài sản của công ty sẽ tạo 

ra 1,05 đồng doanh thu và các khoản thu nhập khác (hiệu suất sử 

dụng tài sản năm 2007 là 1,20 lần; tăng lên mạnh nhất vào năm 2008 

là 1,47 lần; nhưng sau đó lại giảm còn 1,14 – 0,68 vào năm 2009 – 

2010 và tăng nhẹ vào năm 2011 lên 0,74 lần). 
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Đối với Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 

: doanh thu hoạt động này chiếm tỷ trọng cao trong chỉ tiêu doanh 

thu và thu nhập khác của công ty. Chính vì thế sự biến động của 

doanh thu từ hoạt động này có ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu doanh 

thu và thu nhập khác của công ty. Đây là doanh thu từ hoạt động khai 

thác quặng sa khoáng.  

- Doanh thu hoạt động tài chính: Mặc dù chiếm tỷ trọng 

không lớn trong doanh thu và thu nhập khác của công ty. Đóng 

góp vào phần tăng này chủ yếu là doanh thu từ lợi nhuận, cổ tức 

được chia từ các công ty liên doanh, đặc biệt trong năm 2009 số 

cổ tức được chia khoảng 30 tỷ, con số này đóng góp chủ yếu cho 

phần tăng lên của doanh thu hoạt động tài chính trong toàn giai 

đoạn. 

- Thu nhập khác: Cùng với doanh thu hoạt động tài chính là 

khoản thu nhập khác; đóng góp vào việc tăng này là do thu nhập 

từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và từ thu nhập khác. Sau khi đưa 

cổ phiếu tham gia niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán 

TP Hồ Chí Minh doanh nghiệp đã tiến hành sắp sếp lại khai thác, 

bên cạnh đầu tư mua sắm các máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại 

công ty cũng đã tiến hành thanh lý các TSCĐ củ kỹ, lạc hậu và hư 

hỏng.  

Qua xem xét thực tế tại công ty, năm 2009 – 2011 công ty có 

đầu tư mới, khai thác thêm các mỏ quặng mới, nâng cấp nhà xưởng 

và máy móc thiết bị tăng năng lực sản xuất, tạo tiền đề tăng doanh 

thu. Nhưng phần tăng doanh thu thuần vẫn nhỏ hơn phần tăng về đầu 

tư tài sản nên hiệu suất tài sản có giảm sút. 
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Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định 

TSCĐ tại Công ty là những tài sản có giá trị lớn, hiện đại, 

phục vụ chủ yếu cho hoạt động khai thác quặng sa khoáng như máy 

xúc lật, máy ủi, máy đào, các hệ thống vít xoắn đứng, máy tuyển từ, 

tuyền điện, lò sấy. 

Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ nhằm mục đích xem xét các 

loại TSCĐ mà Công ty đã đầu tư đang được sử dụng ra sao, qua đó 

đánh giá được tình hình sử dụng TSCĐ của Công ty có hợp lý không, 

có mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp không. 

Với số trung bình 1,28 ta thấy rằng hiệu suất sử dụng tài sản 

biến động tương đối lớn qua các năm, đặc biệt sự biến động này rơi 

vào năm 2008 hiệu suất sử dụng tài sản cố định tăng 2,02 so với năm 

2007 sau đó giảm dần giai đoạn 2009 – 2011. Cụ thể, từ năm 2010 

nguyên giá TSCĐ bình quân tăng gần 51,5 tỷ tương ứng tỷ lệ tăng 

76,41% so với giai đoạn năm 2009, đặc biệt nguyên giá TSCĐ bình 

quân tăng mạnh nhất rơi vào năm 2011, tăng khoảng 50,2 tỷ so với 

năm 2010 và con số này là 101,7 tỷ so với năm 2009. Nguyên nhân 

tăng TSCĐ do việc đầu tư máy móc thiết bị càng ngày càng nhiều để 

kịp tiến độ đặt hang của đối tác, bên cạnh đó Công ty còn đầu tư mới 

máy móc thiết bị vào Nhà máy Xỉ Titan nên đã làm cho hiệu suất sử 

dụng tài sản giảm dần giai đoạn 2009 - 2011. 

Ta thấy rằng sau khi tham gia vào trung tâm chứng khoán 

công ty đã tiến hành bố trí lại sản xuất, tập trung đầu tư vào các 

TSCĐ mới, hiện đại phục vụ cho quá trình khai thác, mở rộng thêm 

quy mô sản xuất ở nhiều địa điểm khác nhau. Cụ thể: 

- Đối với TSCĐ hữu hình : Mức biến động đối với TSCĐ này 

chủ yếu rơi vào năm 2011. Trong năm này công ty đã tiến hành mua 

mới  một lượng lớn TSCĐ có nguyên giá khoảng 50 tỷ, chủ yếu là 
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nhóm máy  xúc lật, máy đào, các hệ thống xoắn vít đứng để khai thác 

và tuyển thu hồi quặng thô tại khai trường, nhà máy chế biến. Bên 

cạnh đó trong năm 2011 công ty cũng đã đầu tư mạnh vào phương 

tiện vận chuyển phục vụ cho việc thi công các công trình.   

- Đối với TSCĐ vô hình:  Mức biến động của TSCĐ này 

tăng một cách đáng kể trong năm 2011. Năm 2011 tăng khoảng 

2tỷ liên quan đến quyền sử dụng đất, nguyên nhân là do công ty 

đã tiến hành mua một số lô đất có giá trị lớn để dùng làm văn 

phòng làm việc, nhà máy khai thác và chế biến tại chỗ ở xã Cát 

Hải – Huyện Phù Cát.  

Về tốc độ lưu chuyển VLĐ: 

Vốn là tiền đề cho hoạt động kinh doanh của Công ty, để tiến 

hành bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào cũng cần có vốn. Vốn lưu 

động của Công ty là toàn bộ vốn mà công ty phải ứng ra nhằm thoả 

mãn nhu cầu dự trữ  nguyên vật liệu, thoả mãn nhu cầu ở giai đoạn 

sản xuất và nhu cầu lưu thông. 

Việc phân tích vốn lưu động giúp chúng ta đánh giá về tình 

hình sử dụng vốn, đồng thời nghiên cứu những nhân tố khách quan 

và chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động, trên cơ 

sở đó đề xuất những biện pháp khắc phục và phát huy nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 

Nếu vốn cố định phản ánh qui mô, trình độ trang bị cơ sở vật 

chất của Công ty thì vốn lưu động là yếu tố đảm bảo cho quá trình 

sản xuất kinh doanh được liên tục. Sự biến động của vốn lưu động 

nói chung và sự tăng giảm của các yếu tố cấu thành nên vốn lưu 

động nói riêng có thể thấy được tình trạng hoạt động kinh doanh của 

Công ty, nó cho thấy tình hình quản lý và dự trữ tiền, quản lý hàng 

tồn kho, cũng như các khoản phải thu của Công ty 
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VLĐ năm 2007 lưu chuyển tăng so với năm 2008 (năm 

2007: 1,75 vòng; năm 2008: 2,14 vòng), năm 2009 – 2011 vòng 

quay VLĐ có xu hướng giảm (năm 2009: 2,09 vòng; năm 2010: 

1,47 vòng và năm 2011 chỉ còn 1,43 vòng). Để phân tích cụ thể 

nguyên nhân vòng quay VLĐ giảm ta tiếp tục xem xét các nhân tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ qua 2 năm là năm có vòng 

quay nhanh nhất (năm 2008) và năm có vòng quay thấp nhất (năm 

2011). 

Đối tượng phân tích: 1,43 – 2,14 = - 0,71 

DTT năm 2011 là: 105,308, 600 – Năm 2008 là: 103.202.543. 

Ta có: 

Ảnh hưởng của nhân tố DTT:  

(105.308.600: 51.593.525) – (103.202.543: 51.593.525) = 0,041 

Ảnh hưởng của nhân tố VLĐ BQ:  

(105.308.600: 83.284.872) – (105.308.600: 51.593.525) = - 0,777 

Tổng hợp lại: (-0.777)+ 0.041 = -0.736 

Số VLĐ lãng phí: [105.308.600 *(252 – 168)]: 360 = + 24.572.007 

(ngàn đồng) 

Kết quả phân tích trên cho thấy, trong điều kiện VLĐ không 

đổi như năm 2008, những nổ lực gia tăng doanh số năm 2011 làm 

cho VLĐ quay nhanh thêm 0,041 vòng. Tuy nhiên, trong điều 

kiện doanh thu không thay đổi như năm 2011, việc quản lý vốn 

kém hiệu quả làm VLĐ quay chậm 0,777 vòng dẫn đến lãng phí 

một số VLĐ khoảng 24.572.007ngàn đồng. Như vậy, VLĐ năm 

2011 luân chuyển chậm hơn so với năm 2008 chủ yếu là do công 

tác quản lý VLĐ. 
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b. Phân tích khả năng sinh lời từ doanh thu 

- Khả năng sinh lời từ doanh thu: 

� Về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận 

trên doanh thu thuần HĐKD : Qua bảng phân tích ta thấy rằng tỷ 

suất lợi nhuận trên doanh thu qua các năm có xu hướng giảm dần, 

nếu năm 2008 con số này là: 44,80 thì đến năm 2011 con số này chỉ 

còn là 25,07 giảm 44%. Khủng hoảng kinh tế từ cuối năm 2009, thị 

trường nhập khẩu quặng bắt đầu khan hiếm; tuy doanh thu của Công 

ty có tăng qua từng năm do Công ty mở rộng khai thác và chế biến 

khoáng sản xuất khẩu nhưng lợi nhuận thu lại thấp nên tỷ suất lợi 

nhuận trên doanh thu giảm đi. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần 

qua các năm cũng có sự biến động, mặc dù trong 3 năm 2007 – 2009, 

con số biến động này tăng qua từng năm nhưng sau khủng hoảng 

kinh tế con số này giảm xuống một cách đáng kể cụ thể đạt 58,16% 

vào năm 2010 và đến năm 2011 có phần khả quan hơn khi tăng lên là 

60,88% tuy có giảm nhưng vẫn mức khá cao so với 3 năm trước khi 

khủng hoảng.  

Qua các chỉ tiêu trong bảng phân tích cho thấy khả năng sinh 

lời từ các hoạt động của DN qua các năm có nhiều biến động, sự tăng 

giảm thể hiện tình hình kinh doanh của DN có nhiều sự thay đổi rõ 

rệt. Nếu trong năm 2007, cứ 100 DT tạo ra 34,84 đồng lợi nhuận 

trước thuế; năm 2008 là 44,80 đồng; năm 2009 là 39,61 đồng; năm 

2010 giảm còn 26,64 đồng và năm 2011 chỉ còn 25,07 đồng. Đây là 

một dấu hiệu chưa tốt, chưa thể hiện sự nỗ lực của công ty trong việc 

tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để đạt đến mức tối đa hóa lợi nhuận. 

Qua chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên DT thuần, có thể thấy khả 

năng sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có chiều 

hướng tăng đều mặc dù năm 2010 có giảm đôi chút nhưng nhìn 
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chung là tốt. Năm 2007 chỉ 54,65% đến năm 2009 đạt cực điểm là 

62,16% tức là cứ 100 đồng DT thuần tạo ra 62,16 đồng lợi nhuận 

thuần. Nếu loại trừ tác động của chính sách KH, thì khả năng sinh lời 

từ hoạt động kinh doanh của công ty cũng ở một tỷ lệ tương đối ổn. 

Nhưng trong tương lai, công ty cần chú trọng tăng doanh thu, cũng 

như tiết kiệm chi phí hơn nữa để đạt mức lợi nhuận cao. 

- Hiệu quả hoạt động đầu tư vào công ty liên kết 

� Xây dựng chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư 

vào công ty liên kết: 

Hiện nay hoạt động đầu tư tài chính của công ty chủ yếu là 

hoạt động đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh. Công ty Cổ phần 

khoáng sản Bình Định hiện cũng đang đầu tư vào Công ty Khoáng 

sản Bình Định Việt Nam - Malaysia với số vốn đầu tư: 

4.461.122.400 đồng, tỷ lệ vốn đầu tư là 40%. Để xem xét tính hiệu 

quả của hoạt động này ta có thể xây dựng chỉ tiêu đánh giá qua công 

thức sau: 

� Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư vào công ty con, công 

ty liên kết 

Nhìn vào bảng phân tích ta thấy, cổ tức công ty qua từng năm 

có nhiều sự tăng giảm rõ rệt theo lợi nhuận của công ty liên kết, liên 

doanh mức thấp nhất vào năm 2010 chỉ đạt 5,6%, nhưng năm 2009 

lại đạt cực đại 26,8% với vốn đầu tư vào hoạt động này không đổi 

4.461.122.400 đồng; mức tỷ lệ tăng giảm như vậy cũng giúp ta phần 

nào thấy được sự biến động nhiều trong ngành nghề kinh doanh, phù 

hợp với xu thế chung của thị trường khoáng sản khu vực và thế giới. 

Nhưng nhìn chung việc đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh cũng 

đã phát huy phần nào phần vốn huy động từ các cổ đông sử dụng cho 

hoạt động đầu tư tài chính. 
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c. Phân tích khả năng sinh lời tài sản của công ty 

Về tỷ suất sinh lợi của tài sản ( ROA) : Ta thấy rằng qua các 

năm có sự biến động lớn, đặc biệt năm 2008 tăng đáng kể. Nếu năm 

2007, cứ 100 đồng tài sản đầu tư tại công ty tạo ra 41,70 đồng lợi 

nhuận trước thuế thì trong năm 2008 mức lợi nhuận tạo ra đạt 65,85 

đồng. Năm 2009 – 2011, khả năng sinh lời của tài sàn giảm so với 

năm 2008 (năm 2009 là 45,31% - năm 2010 chỉ còn 18,14% - năm 

2011 là 18,57%), nguyên nhân giảm là do lợi nhuận trước thuế giảm, 

ngoài ra đầu tư mới TSCĐ có giá trị lớn. Mặc dù có sự giảm đáng kể 

đó nhưng không thể kết luận do khủng hoảng kinh tế mà một phần do 

sự thay đổi về cấu trúc vốn của Công ty điều này dẫn đến sự thay đổi 

về chỉ tiêu lợi nhuận, để hiểu rõ hơn về sự tác động của chỉ tiêu lợi 

nhuận đến ROA ta đi phân tích ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ 

tiêu này qua 2 năm là năm 2008 (ROA cao nhất) và 2010 (ROA thấp 

nhất). 

Đối tượng phân tích ROA: 18,14 – 65,85 = - 47,71 

Ảnh hưởng của nhân tố hiệu suất sử dụng tài sản: 

( 0,74 - 1,47) * 44,80% = - 0,33 % 

Ảnh hưởng của nhân tố tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần: 

(60,88 – 59,48) *0,74 = 1,036 % 

Tổng hợp : 1,036 % - 0,33 % = 0,706 % 

Như vậy qua phân tích ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản năm 

2011 giảm so với năm 2008 là do nhân tố về tỷ suất sinh lời trên 

doanh thu thuần quyết định.   

Về tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE):Nhìn vào bảng phân 

tích ta thấy rằng tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản qua các năm cũng có 

sự tăng giảm như khả năng sinh lời tài sản của công ty và gần như 2 tỷ 

số này cũng không có sự chênh lệch quá lớn. Nguyên nhân có thể do 
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phần chi phí lãi vay phải trả qua từng năm giảm dần và điều này góp 

phần vào nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại doanh nghiệp.  

3.3.2. Phân tích hiệu quả tài chính 

a. Phân tích tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 

Qua phân tích ta thấy rằng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu biến 

động mạnh qua các năm. Nếu năm 2007, 100 đồng vốn chủ sở hữu 

bỏ ra tạo ra được 49,08 đồng lợi nhuận sau thuế thì con số này tăng 

cực đại vào năm 2008 là 71,50 đồng, có xu hướng giảm dần 2009 và 

đến năm 2011 con số này chỉ còn 19,29 đồng. Để làm rõ các nhân tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính, tác giả còn xem xét đến các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính như khả năng tự chủ về tài chính, 

khả năng thanh toán lãi vay. 

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 

Đi sâu vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng ta thấy rằng tỷ 

suất tự tài trợ từ năm 2007 – 2009 tăng (năm 2007: 81,08%; năm 

2008: 79,99%; năm 2009 đạt đỉnh 93,47%) sau đó có xu hướng giảm 

dần (năm 2010: 79,11% và đến năm 2011 chỉ còn 71,30%); nguyên 

nhân chủ yếu là do lợi nhuận sau thuế giảm. 

c. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn góp của cổ đông 

Qua bảng phân tích trên ta thấy EPS có xu hướng giảm, đặc 

biệt là năm 2010. Số tiền dùng để trả lãi cho mỗi cổ phiếu năm 2011 

giảm so với năm 2010 là 700 đồng, làm cho tỷ lệ sinh lãi cổ phiếu 

giảm 2,01%; dù vậy giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu năm 2011 tăng so 

với năm 2010 là 88 đồng mặc dù tỷ lệ trả lãi năm 2011 giảm 7% so 

với năm 2010. Như vậy, năm 2010 cứ 100 đồng thu nhập của mỗi cổ 

phiếu phổ thông tạo ra 30 đồng tiền lãi thì năm 2011 chỉ còn tạo ra 

23 đồng tiền lãi. 
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KẾT LUẬN 

Qua thời gian nghiên cứu lý luận cũng như tìm hiểu thực 

tế tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định, với sự nỗ lực của 

bản thân cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng 

dẫn TS. Trần Đình Khôi Nguyên, tác giả đã hoàn thành luận văn 

“ Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Bình Định”. 

Phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng 

sản Bình Định – đối tượng nghiên cứu luận văn đã đi sâu nghiên 

cứu về mặt lý luận và phân tích thực trạng tại Công ty, từ đó để 

hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả hoạt 

động của Công ty. Luận văn đã giải quyết một số vấn đề sau: 

- Lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả hoạt động trong doanh 

nghiệp. 

- Thực trạng công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty 

Cổ phần Khoáng sản Bình Định 

- Từ đó tác giả hoàn thiện nội dung và phương pháp phân 

tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình 

Định. 

 

 

 

 

 

 

 


