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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thông qua báo cáo tài chính các ngân hàng có thể phân tích năng 

lực điều hành, tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng cạnh tranh; 

góp phần lớn trong việc đánh giá một cách chính xác hơn toàn bộ 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy việc đánh giá, 

phân tích báo cáo tài chính một cách chính xác sẽ đóng vai trò quan 

trọng tất yếu trong việc nâng cao chât lượng thẩm định tín dụng đối 

với doanh nghiệp, hạn chế một cách tối đa những rủi ro, góp phần 

thúc đẩy ngân hàng tăng trưởng một cách an toàn hơn.  

Xuất phát từ tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc phân tích 

báo cáo tài chính của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng 

phân tích báo cáo tài chính, giảm thiểu những rủi ro trong quá trình 

cấp tín dụng tại các ngân hàng. Đó là lý do tác giả chọn đề tài nghiên 

cứu là:  

“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG 

TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH TRUNG VIỆT” 

2. Mục đích nghiên cứu 

-  Hệ thống hoá những vấn đề lí luận cơ bản về công tác phân 

tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương 

mại. 

-  Phân tích thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính 

doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi 

nhánh Trung Việt. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích 

báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

-  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác phân tích BCTC 

doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi 

nhánh Trung Việt. 

-  Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu công tác phân tích báo cáo tài chính trong quy trình 

thẩm định cấp tín dụng đối với doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng 

TMCP Phương Đông – CN Trung Việt. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

-  Phương pháp nghiên cứu 

+ Dữ liệu thứ cấp 

+ Dữ liệu sơ cấp 

5. Kết cấu đề tài 

-  Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích BCTC doanh nghiệp vay 

vốn của các ngân hàng thương mại 

-  Chương 2: Thực trạng công tác phân tích BCTC doanh nghiệp 

vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Trung Việt 

-  Chương 3: Hoàn thiện công tác phân tích BCTC doanh nghiệp 

vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Trung Việt 

6. Tổng quan tài liệu 
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CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP 

VAY VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT 

ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.1. Ngân hàng thương mại 

a. Khái niệm ngân hàng thương mại 

b. Hoạt động cơ bản của NHTM 

-  Nghiệp vụ huy động vốn 

-  Nghiệp vụ sử dụng vốn 

Một là, ngân hàng tiến hành cho vay 

Hai là tiến hành đầu tư 

Ba là nghiệp vụ ngân quỹ 

- Nghiệp vụ khác: thanh toán giá trị hàng hoá và dịch vụ, tiến 

hành môi giới, mua, bán chứng khoán cho khách hàng và làm đại lý 

phát hành chứng khoán cho các công ty. Ngoài ra ngân hàng còn 

thực hiện các dịch vụ uỷ thác như uỷ thác cho vay, uỷ thác đầu tư, uỷ 

thác cấp phát, uỷ thác giải ngân và thu hộ… 

1.1.2. Hoạt động tín dụng của NHTM 

a. Khái niệm tín dụng ngân hàng 

Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng 

vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với 

một khoản chi phí nhất định. Cũng như quan hệ tín dụng khác, tín 

dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung: Có sự chuyển nhượng 

quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng, sự 

chuyển nhượng này mang tính tạm thời hay có thời hạn, sự chuyển 

nhượng này có kèm theo chi phí. 

b. Các nguyên tắc cơ bản của tín dụng NHTM  
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- Người sử dụng vốn cam kết bảo đảm sử dụng vốn vay hợp 

pháp, đúng mục đích đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng 

- Người sử dụng vốn có khả năng hoàn trả nợ gốc và lãi vay 

đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng 

- NHTM thẩm định, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, 

đồng thời tổ chức việc xét duyệt khoản vay theo nguyên tắc phân 

định trách nhiệm giữa các khâu thẩm định và quyết định cho vay. 

c.  Phân loại tín dụng NHTM  

- Phân loại theo thời gian cấp tín dụng 

- Phân loại theo mục đích sử dụng vốn 

- Phân loại theo phương thức hoàn trả 

- Phân loại theo mức độ đảm bảo 

- Phân loại theo nguồn phát sinh các khoản tín dụng 

- Phân loại theo thành phần kinh tế 

1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BCTC 

DOANH NGHIỆP VAY VỐN CỦA NHTM 

1.2.1.  Khái niệm phân tích BCTC doanh nghiệp của NHTM 

Phân tích BCTC doanh nghiệp đối với NHTM là một tập hợp các 

phương pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin 

kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài 

chính của doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh 

nghiệp, giúp ngân hàng đưa ra các quyết định tài trợ cho doanh 

nghiệp hay không?  

1.2.2. Sự cần thiết của công tác phân tích BCTC doanh 

nghiệp vay vốn của NHTM 

1.2.3. Nguồn thông tin phục vụ phân tích BCTC khách hàng 
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a.  Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 

b.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (BC KQHĐKD) 

c.  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) 

d.  Thuyết minh báo cáo tài chính 

e. Nguồn thông tin khác 

1.2.4. Phương pháp phân tích 

a. Phương pháp so sánh 

b. Phương pháp tỉ số 

c. Phương pháp DUPONT 

1.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Phân tích khái quát BCTC của doanh nghiệp 

a. Phân tích bảng cân đối kế toán 

-  Phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản 

- Phân tích sự biến động và cơ cấu của nguồn vốn 

+ Phân tích sự biến động của nguồn vốn 

+  Phân tích tính tự chủ về tài chính 

+ Phân tích tính ổn định về nguồn tài trợ  

b. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 

Nhằm mục đích đánh giá tổng hợp tình hình và kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp trong kỳ, xác định các nguyên nhân chính 

dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

c. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản 

ánh việc hình thành và sử dụng thông tin trên các báo cáo tài chính, 

là cơ sở để đánh giá khả năng tạo ra các khoản tiền và việc sử dụng 

những khoản tiền đã tạo ra như thế nào, trong đó hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư, các 

chủ nợ... 
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1.3.2. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính 

a.  Nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng trưởng 

b. Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu chi phí 

c.  Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 

d. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động 

e. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN TÍCH BCTC 

DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NHTM 

1.4.1. Các nhân tố thuộc về khách hàng 

-  Tính trung thực của BCTC 

-  Số liệu và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong quá 

khứ 

-  Loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, quy 

mô hoạt động… 

-  Thời gian các khoản vay mà doanh nghiệp đề nghị 

-  Hình thức bảo đảm khoản vay 

1.4.2. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 

-  Ý thức, trình độ của CBTD 

-  Chính sách tín dụng 

-  Công tác kiểm tra sau cho vay của CBTD 

Vì vậy, khi phân tích BCTC của doanh nghiệp vay vốn tại 

NHTM, ngân hàng cần chú ý tới những nhân tố này để tìm ra cách 

khắc phục, đảm bảo cho công tác phân tích BCTC đạt hiệu quả cao, 

nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. 
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CHƯƠNG 2  

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH 

NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG 

ĐÔNG – CN TRUNG VIỆT 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – 

CN TRUNG VIỆT 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển  

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý  

a. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 

b. Chức năng, nhiệm vụ 

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh 

a. Tình hình huy động vốn (giai đoạn 2010 – 2012) 

b. Tình hình cấp tín dụng (giai đoạn 2010 – 2012) 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH 

NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG 

ĐÔNG – CN TRUNG VIỆT 

2.2.1. Tổng quan về quy trình cấp tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Phương Đông 

Để thống nhất quy trình cấp tín dụng cho các doanh nghiệp và hỗ 

trợ cho cán bộ tín dụng trong công tác thẩm định khách hàng, Ngân 

hàng TMCP Phương Đông đã ban hành quyết định số 114/2012/QĐ 

– OCB ngày 23/2/2012 về việc “Ban hành quy trình kinh doanh cho 

cán bộ quan hệ khách hàng doanh nghiệp”.  

Các bước thẩm định được hướng dẫn cụ thể như sau: 

Bước 1: Tư vấn khách hàng 

Bước 2: Thẩm định sơ bộ 

Bước 3: Lập kế hoạch thẩm định thực tế 
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Bước 4: Thẩm định thực tế 

Bước 5: Đề xuất và phê duyệt tín dụng 

Bước 6: Thông báo kết quả phê duyệt tín dụng 

Bước 7: Hoàn thiện thủ tục sau phê duyệt 

2.2.2. Thực trạng phân tích BCTC của doanh nghiệp vay vốn 

tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Trung Việt 

Quy trình phân tích BCTC của doanh nghiệp đề nghị cấp tín 

dụng gồm các bước sau: 

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ tài chính của doanh nghiệp 

Bước 2: Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 

Bước 3: Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp 

a. Kiểm tra hồ sơ tài chính của doanh nghiệp 

b.  Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 

(1) Phân tích về cơ cấu và sự biến động của tài sản 

CBTD tiến hành xem xét sự biến động của tổng tài sản cũng như 

từng loại tài sản thông qua việc so sánh số cuối kỳ và đầu năm về số 

tuyệt đối cũng như số tương đối. 

(2) Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn, CBTD tiến 

hành so sánh từng loại nguồn vốn giữa số cuối kỳ với số đầu năm về 

số tương đối và số tuyệt đối, so sánh tỷ trọng của từng loại nguồn 

vốn trong tổng số để xác định các khoản mục nào chiếm tỷ trọng cao 

hơn. Doanh nghiệp tài trợ cho cho hoạt động kinh doanh bằng vốn 

vay, vốn chủ sở hữu hay vốn chiếm dụng?... 

(3) Phân tích kết quả kinh doanh trong thời gian qua 

 Nội dung tiếp theo trong phân tích BCTC của doanh nghiệp, 

CBTD tiến hành phân tích kết quả hoạt động kinh doanh trong 

những năm qua. Nguyên nhân của việc tăng trưởng/suy giảm trong 
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thời gian qua, nguyên nhân này mang yếu tố chủ quan hay khách 

quan?... 

(4) Phân tích tích hình công nợ của doanh nghiệp được tiến hành 

thông qua việc phân tích các khoản phải thu và các khoản phải trả 

(5) Phân tích các chỉ tiêu tài chính 

Khi phân tích các chỉ tiêu tài chính, CBTD phân tích các nhóm 

chỉ tiêu sau: tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chi phí, khả năng sinh lời, 

hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán, cấu trúc tài chính. 

• Đối với nhóm chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng trưởng, CBTD 

tiến hành phân tích các chỉ tiêu về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và tỷ 

lệ tăng trưởng lợi nhuận, đưa ra nhận xét và giải thích nguyên nhân. 

Bảng 2.7: Phân tích tốc độ tăng trưởng của của công ty SEA 

PRODEX DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Doanh thu (đồng) 1,370,013,255,086 1,279,015,002,335 

2 
Lợi nhuận trước thuế 
(đồng) 

14,024,471,965 3,023,834,432 

3 
Lợi nhuận thuần từ 
HĐKD (đồng) 

11,406,027,087 3,024,967,340 

4 
Tỷ lệ tăng trưởng 
doanh thu (lần)  

(0.07) 

5 
Tỷ lệ tăng trưởng lợi 
nhuận (lần)  

(0.78) 

6 

Tỷ lệ tăng trưởng lợi 
nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 
chính (lần) 

 
(0.73) 

(Nguồn: Phòng KHDN - NH Phương Đông CN Trung Việt) 

• Đối với nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu chi phí, CBTD phân 

tích tỷ lệ của các loại chi phí trên tổng doanh thu, từ đó đưa ra nhận 
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xét về khả năng quản lý chi phí của doanh nghiệp đồng thời đưa ra 

nguyên nhân của việc tăng/giảm tỷ lệ này. 

Bảng 2.8: Phân tích cơ cấu chi phí của của công ty SEA 

PRODEX DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Giá vốn hàng bán/ Doanh thu 92.54% 93.39% 

2 Chi phí bán hàng/ Doanh thu 2.05% 2.42% 

3 Chi phí QLDN/ Doanh thu 3.24% 3.03% 

4 Chi phí tài chính/ Doanh thu 2.91% 2.22% 

5 Chi phí khác/ Doanh thu 0.07% 0.04% 

(Nguồn: Phòng KHDN - NH Phương Đông CN Trung Việt) 

• Đối với nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời, CBTD 

phân tích các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu, tỷ suất lợi 

nhuận thuần, ROS, ROA và ROE 

Bảng 2.9: Phân tích khả năng sinh lời của công ty SEA PRODEX 

DANANG  

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Tổng tài sản (đồng) 570,331,672,340 499,443,276,730 

2 Vốn chủ sở hữu (đồng) 105,097,665,752 122,113,299,555 

3 Doanh thu thuần (đồng) 1,370,013,255,086 1,279,015,002,335 

4 Lợi nhuận thuần từ HĐKD (đồng) 11,406,027,087 3,024,967,340 

5 Lợi nhuận gộp (đồng) 102,209,643,503 84,591,126,865 

6 Lợi nhuận sau thuế (đồng) 12,214,529,157 2,544,467,212 

7 Lợi nhuận gộp/Doanh thu (%)  7.46% 6.61% 

8 Lợi nhuận thuần/Doanh thu (%)  0.83% 0.24% 

9 ROS (%)  0.89% 0.20% 

10 ROE (%)  11.62% 2.08% 

11 ROA (%)  2.14% 0.51% 
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(Nguồn: Phòng KHDN - NH Phương Đông CN Trung Việt) 

• Đối với nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động, CBTD 

tiến hành phân tích các chỉ tiêu về vòng quay các khoản phải thu, 

vòng quay các khoản phải trả, vòng quay hàng tồn kho, hiệu quả sử 

dụng tài sản. Từ đó tìm hiểu nguyên nhân của việc tăng/giảm các chỉ 

tiêu này, đưa ra nhận xét về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Bảng 2.10: Phân tích hiệu quả hoạt động của công ty SEA PRODEX 

DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Tài sản ngắn hạn (đồng) 492,546,599,271 415,696,098,922 

2 
Phải trả cho người bán 
(đồng) 

32,353,099,669 19,555,145,911 

3 
Khoản phải thu ngắn hạn 
bình quân (đồng) 

234,465,909,267 214,461,861,870 

4 
Hàng tồn kho bình quân 
(đồng) 

224,503,333,100 170,541,934,297 

5 Tổng tài sản (đồng) 570,331,672,340 499,443,276,730 

6 
Doanh thu thuần bình quân 
(đồng) 

1,370,013,255,086 1,279,015,002,335 

7 Giá vốn hàng bán (đồng) 1,267,803,611,583 1,194,423,875,470 

8 
Vòng quay các khoản phải 
thu (vòng/năm)  

5.84 5.96 

9 
Vòng quay các khoản phải 
trả (vòng/năm)  

39.19 61.08 

10 
Vòng quay hàng tồn kho 
(vòng/năm)  

5.65 7.00 

11 
Vòng quay vốn lưu động 
(vòng/năm)  

2.78 3.08 

12 Hiệu suất sử dụng tài sản  2.40 2.56 

(Nguồn: Phòng KHDN - NH Phương Đông CN Trung Việt) 
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• Đối với nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, CBTD 

tiến hành phân tích các hệ số khả năng thanh toán hiện hành và hệ số 

khả năng thanh toán nhanh từ đó xác định năng lực đáp ứng các 

nghĩa vụ tài chính đến hạn của doanh nghiệp từ đó đánh giá doanh 

nghiệp có nguồn tài chính lành mạnh hay đang lâm vào tình trạng 

kiệt quệ tài chính. 

Bảng 2.11: Phân tích Khả năng thanh toán của công ty SEA PRODEX 

DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Tài sản ngắn hạn (đồng) 492,546,599,271 415,696,098,922 

2 Nợ ngắn hạn (đồng) 438,474,646,543 370,509,564,666 

3 Hàng tồn kho bình quân (đồng) 224,503,333,100 170,541,934,297 

4 Khả năng thanh toán hiện hành  1.12 1.12 

5 Khả năng thanh toán nhanh  0.61 0.66 

(Nguồn: Phòng KHDN - NH Phương Đông CN Trung Việt) 

• Đối với nhóm chỉ tiêu cấu trúc tài chính, CBTD tiến hành 

phân tích các chỉ tiêu về tỷ suất tự tài trợ và tỷ suất nợ trên vốn chủ 

sở hữu nhằm phân tích, đánh giá cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vồn 

và phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp từ đó đưa ra ý kiến 

về tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Bảng 2.12: Phân tích cấu trúc tài chính của công ty SEA PRODEX 

DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Nợ phải trả (đồng) 465,234,006,588 377,329,977,175 

2 Vốn chủ sở hữu (đồng) 105,097,665,752 122,113,299,555 

3 Tổng tài sản (đồng) 570,331,672,340 499,443,276,730 
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4 Tỷ suất tự tài trợ (%)  18.43 24.45 

5 Tỷ suất nợ trên VCSH (%)  442.67 309.00 

(Nguồn: Phòng KHDN - NH Phương Đông CN Trung Việt) 

(6) Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 

c. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp 

2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH 

NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG 

ĐÔNG – CN TRUNG VIỆT 

2.3.1. Những kết quả đạt được 

- Lựa chọn những doanh nghiệp có tình hình tài chính lành 

mạnh, khả năng trả nợ đảm bảo, giảm thiểu được rủi ro trong quá 

trình cấp tín dụng, nhờ vậy dư nợ quá hạn trong thời gian qua giảm 

đáng kể. 

- Trong quá trình phân tích BCTC của khách hàng, CBTD luôn 

chú trọng đến tính chính xác của BCTC từ đó hạn chế được những 

rủi ro bắt nguồn từ phía khách hàng. 

- Quá trình cấp tín dụng cho khoản vay của khách hàng được 

thực hiện nhanh chóng. 

- Thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài chính, CBTD còn có 

thể đánh giá khả năng lãnh đạo, tổ chức, uy tín của đội ngũ lãnh đạo 

doanh nghiệp. 

- Nội dung phân tích tài chính của khách hàng không chỉ phân 

tích các yếu tố định lượng mà còn chú ý đến các yếu tố định tính, 

ngoài việc đưa ra các chỉ tiêu đánh giá thì đã đi sâu xem xét nguyên 

nhân, giải thích kết quả của các chỉ tiêu. 

- Công tác phân tích BCTCgiúp Ngân hàng TMCP Phương 

Đông có những đánh giá tổng quát về khách hàng từ đó có những 

chính sách ưu đãi phù hợp, cũng như có những biện pháp quản lý để 
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giảm thiểu rủi ro đối với khách hàng trong từng thời kỳ. 

2.3.2. Những khó khăn, hạn chế 

a.  Khó khăn 

- Các thông tin mà CBTD thu thập để tiến hành phân tích 

thường xảy ra tình trạng thiếu thông tin, thông tin chưa chính xác, 

kịp thời. 

- Các doanh nghiệp cung cấp báo cáo thuế đa phần là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ cấu bộ phận kế toán đơn giản. Báo cáo 

tài chính gửi cơ quan thuế không phản ánh chính xác tình hình kinh 

doanh hiện tại của doanh nghiệp. Vì vậy ngân hàng phải sử dụng 

thêm báo cáo điều hành do doanh nghiệp cung cấp, thường báo cáo 

này thiếu báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài 

chính. Đồng thời, các số liệu trong báo cáo điều hành có độ trung 

thực, chính xác thấp do vậy việc đánh giá tổng quan hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, từ đó việc đưa ra quyết 

định cấp tín dụng dễ gặp rủi ro. 

- Các ngân hàng cạnh tranh gay gắt cũng là một khó khăn trong 

việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa các ngân hàng. 

b.  Hạn chế 

- Phương pháp so sánh sử dụng chưa chính xác do các báo cáo 

nhanh tình hình tài chính của doanh nghiệp (báo cáo tình hình tài 

chính từ đầu năm đến thời điểm xét cấp tín dụng) được sử dụng để 

đánh giá với báo cáo tài chính của các năm về trước làm độ chính 

xác của các chỉ số tài chính bị hạn chế.  

- Các chỉ tiêu phục vụ công tác phân tích tài chính vẫn còn 

thiếu cũng như tính toán chưa phù hợp. Vì vậy những nhận xét, đánh 

giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp chưa chính xác tác động 

đến công tác phân tích BCTC. 
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-  Hệ thống xếp hạng tín dụng đã được Ngân hàng TMCP 

Phương Đông sử dụng từ lâu nhưng chỉ mang tính chất đánh giá khả 

năng trả nợ của khách hàng, không hỗ trợ ngân hàng trong việc phân 

loại khách hàng nhằm đưa ra các chính sách phù hợp về phí, lãi 

suất...  

- CBTD thiếu thông tin, các chỉ số bình quân ngành trong việc 

đánh giá tổng quan về ngành mà doanh nghiệp đang hoạt động. 

- CBTD chưa có phương pháp khai thác thông tin hiệu quả từ 

khách hàng, đôi khi làm khách hàng cảm thấy việc thẩm định hồ sơ 

vay vốn quá phức tạp và mất nhiều thời gian. 

- CBTD có thói quen tập trung nhiều vào thẩm định doanh 

nghiệp trước khi cho vay, trong khi đó công tác giám sát và quản lý 

sau cho vay còn sơ sài, đại khái. Do vậy, rủi ro phát sinh nợ quá hạn 

là rất cao. 

- Hạn chế lớn nhất của công tác phân tích BCTC của doanh 

nghiệp vay vốn là số liệu đầu vào chưa phản ánh hết tình hình kinh 

doanh thực tế của doanh nghiệp, dẫn đến công tác phân tích BCTC 

của doanh nghiệp chưa phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ. Do 

vậy, chất lượng của công tác phân tích BCTC chưa cao. 
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CHƯƠNG 3  

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BCTC DOANH 

NGHIỆP VAY VỐN CHO NGÂN HÀNG TMCP  

PHƯƠNG ĐÔNG – CN TRUNG VIỆT 

3.1. MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – 

CN TRUNG VIỆT TRONG CÔNG TÁC TÍN DỤNG NĂM 2013 

-  Tăng trưởng tín dụng thận trọng, kế hoạch dư nợ năm 2013 

được Hội đồng quản trị giao là 1.461 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 

2012, nợ xấu dưới 3%. Tập trung cho vay vào các lĩnh vực được nhà 

nước khuyến khích và nhóm khách hàng mục tiêu theo định hướng 

chiến lược. Trong đó ưu tiên doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bán lẻ và 

bán buôn. 

-  Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, thực hiện các biện pháp đo 

lường rủi ro, đưa công tác quản trị rủi ro trở thành văn hóa trong hoạt 

động Ngân hàng trên cơ sở các chuẩn mực quản trị rủi ro từ xa và 

các biện pháp quản trị rủi ro cụ thể. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

PHÂN TÍCH BCTC DOANH NGHIỆP VAY VỐN CHO NGÂN 

HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG – CN TRUNG VIỆT 

3.2.1. Bổ sung nội dung phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Việc phân tích xu hướng đối với từng khoản mục trên báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ, tìm ra các khoản mục có những thay đổi lớn, giải 

thích nguyên nhân, và xem xét mức độ ảnh hưởng như thế nào đến 

dòng tiền, khả năng thanh toán trong tương lai… có ý nghĩa quan 

trọng, giúp CBTD có thể đánh giá nguồn tiền trả nợ cho ngân hàng 

từ đâu, có đảm bảo hay không? Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP 

Phương Đông chưa thực hiện việc phân tích BCLCTT của doanh 
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nghiệp vay vốn, từ đó việc phân tích BCTC chưa phản ánh đầy đủ 

tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. 

3.2.2. Bổ sung biện pháp kiểm tra độ chính xác báo cáo tài 

chính 

Ngoài BCTC do doanh nghiệp cung cấp, ngân hàng cần yêu cầu 

doanh nghiệp bổ sung thêm các chứng từ như bảng liệt kê giao dịch 

tài khoản ngân hàng, bảng lương chi tiết hàng tháng, danh mục chi 

tiết tài sản cố định, báo cáo chi tiết khoản phải thu, phải trả, danh 

mục nhà cung cấp, khách hàng có doanh số tiêu thụ lớn… Từ những 

chứng từ này, CBTD tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu trên 

BCTC, đánh giá tính trung thực các thông tin do doanh nghiệp cung 

cấp từ đó hạn chế được những rủi ro trong quá trình phân tích tài 

chính của doanh nghiệp. 

3.2.3. Tính toán lại các chỉ tiêu tài chính phù hợp 

Hiện tại, các số liệu từ báo cáo nhanh tài chính vẫn được CBTD 

sử dụng để đánh giá với các số liệu tài chính của các năm trước, điều 

này dẫn đến việc so sánh khập khiểng giữa các chỉ tiêu tài chính 

(theo báo cáo tài chính năm) với các chỉ tiêu tài chính (theo báo cáo 

nhanh).  

Để tránh tình trạng này, khi phân tích các số liệu tài chính của 

doanh nghiệp, các số liệu từ báo cáo nhanh tình hình tài chính chỉ 

được dùng để so sánh với các số liệu cùng kỳ các năm trước hoặc so 

sánh mức độ hoàn thành so với kế hoạch tài chính dự kiến của doanh 

nghiệp từ đó xem xét, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong 

năm. 

- Chỉ tiêu ROS, ROA: vì tỷ suất thuế thu nhập là không giống 

nhau trong từng thời kỳ (do những quy định cũng như chính sách của 

Nhà nước áp dụng đối với doanh nghiệp trong từng thời kỳ là khác 
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nhau), vì vậy để đánh giá chính xác chỉ tiêu ROS và ROA của doanh 

nghiệp trong quá khứ và hiện tại thì lợi nhuận trong công thức tính 

nên là lợi nhuận trước thuế. 

Công thức tính được điều chỉnh như sau: 

ROS � 	
Lợi	nhuận	trước	thuế

Doanh	thu
 

ROA �	
Lợi	nhuận	trước	thuế

Tổng	tài	sản
 

Bảng 3.1: Bảng điều chỉnh chỉ tiêu ROS, ROA của công ty SEA PRODEX 

DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Lợi nhuận trước thuế (đồng) 14,024,471,965 3,023,834,432 

2 Doanh thu (đồng) 1,370,013,255,086 1,279,015,002,335 

3 Tổng tài sản  570,331,672,340 499,443,276,730 

4 ROS (%)  1.02% 0.24% 

5 ROA (%) 2.46% 0.61% 

- Chỉ tiêu vòng quay các khoản phải thu, các khoản phải trả: 

khi đánh giá các chỉ tiêu này, ngân hàng chưa tính đến trị giá thuế 

VAT đầu vào và thuế VAT đầu ra, đồng thời trong công thức tính 

vòng quay các khoản phải trả chưa phù hợp. 

Công thức tính được điều chỉnh như sau: 

Vòng	quay	các	khoản	phải	thu � 	
Doanh	thu	thuần " VAT	đầu	ra

Khoản	phải	thu	bình	quân
 

Vòng	quay	các	khoản	phải	trả � 	
Trị	giá	hàng	mua " VAT	đầu	vào

Khoản	phải	trả	bình	quân
 

 

Bảng 3.2: Điều chỉnh vòng quay các khoản phải thu, các khoản phải trả công 
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ty SEA PRODEX DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Doanh thu thuần (đồng) 1,370,013,255,086 1,279,015,002,335 

2 VAT đầu ra (đồng) 137,001,325,509 127,901,500,234 

3 
Khoản phải thu bình quân 
(đồng) 

234,465,909,267 214,461,861,870 

4 Giá vốn hàng bán (đồng) 1,267,803,611,583 1,194,423,875,470 

5 Hàng tồn kho đầu kỳ (đồng) 151,073,531,028 224,503,333,100 

6 Hàng tồn kho cuối kỳ (đồng) 224,503,333,100 170,541,934,297 

7 Trị giá hàng mua (đồng) 1,341,233,413,655 1,140,462,476,667 

8 VAT đầu vào (đồng) 134,123,341,366 114,046,247,667 

9 
Khoản phải trả bình quân 
(đồng) 

32,353,099,669 19,555,145,911 

10 
Vòng quay các khoản phải thu 
(vòng/năm)  

6.43 6.56 

11 
Vòng quay các khoản phải trả 
(vòng/năm)  

45.60 64.15 

3.2.4. Bổ sung tỷ số tài chính sử dụng để phân tích 

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

RE �	
Lợi	nhuận	trước	thuế" Chi	phí	lãi	vay

Tổng	tài	sản	bình	quân
 

Bảng 3.3: Phân tích chỉ tiêu RE của công ty SEA PRODEX DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Lợi nhuận trước thuế (đồng) 14,024,471,965 3,023,834,432 

2 Chi phí lãi vay (đồng) 29,243,690,782 27,095,357,230 

3 Tổng tài sản (đồng) 570,331,672,340 499,443,276,730 

4 RE (%)  7.59% 6.03% 

- Khả năng thanh toán lãi vay 
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Khả	năng	thanh	toán	lãi	vay � 	
LNTT " Chi	phí	trả	lãi	vay

Chi	phí	trả	lãi	vay
 

Bảng 3.4: Phân tích chỉ tiêu khả năng thanh toán lãi vay của  

công ty SEA PRODEX DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Lợi nhuận trước thuế (đồng) 14,024,471,965 3,023,834,432 

2 Chi phí lãi vay (đồng) 29,243,690,782 27,095,357,230 

3 Khả năng thanh toán lãi vay  1.48 1.11 

-  Khả năng thanh toán tức thời 

Khả	năng	thanh	toán	tức	thời � 	
Tiền

Nợ	ngắn	hạn
 

Bảng 3.5: Phân tích khả năng thanh toán tức thời của công ty SEA PRODEX 

DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 
Tiền và các khoản tương 
đương tiền (đồng) 

14,151,815,863 22,598,631,264 

2 Nợ ngắn hạn (đồng) 438,474,646,543 370,509,564,666 

3 Khả năng thanh toán tức thời  0.03 0.06 

-  Tỷ suất nợ 

Tỷ	suất	nợ � 	
Nợ	phải	trả

Tổng	tài	sản
 

Bảng 3.6: Tính tỷ suất nợ 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Nợ phải trả 465,234,006,588 377,329,977,175 

2 Tổng tài sản 570,331,672,340 499,443,276,730 

3 Tỷ suất nợ (%)  81.57% 75.55% 
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-  Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu (Kts) và hệ số thích 

ứng dài hạn của TSCĐ (Ktu) 

Kts � 	
Tài	sản	dài	hạn

Vốn	chủ	sở	hữu
 

Ktu � 	
Tài	sản	dài	hạn

Vốn	chủ	sở	hữu " Nợ	dài	hạn
 

Bảng 3.7: Tính hệ số Kts, Ktu 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Tài sản dài hạn (đồng) 77,785,073,069 83,747,177,808 

2 Vốn chủ sở hữu (đồng) 105,097,665,752 122,113,299,555 

3 Nợ dài hạn (đồng) 26,759,360,045 6,820,412,509 

4 Kts (%)  74.01% 68.58% 

5 Ktu (%)  58.99% 64.95% 

- Độ lớn đòn bẩy tài chính 

Độ	lớn	đòn	bẩy	tài	chính � 	
EBIT

EBIT @ Lãi	vay
 

Bảng 3.8: Tính độ lớn đòn bẩy tài chính của Công ty  

SEA PRODEX DANANG 

TT Tên chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 

1 Lợi nhuận trước thuế (đồng) 14,024,471,965 3,023,834,432 

2 Chi phí lãi vay (đồng) 29,243,690,782 27,095,357,230 

3 Độ lớn đòn bẩy tài chính 3.09 9.96 

3.2.5. Bổ sung phương pháp phân tích 

Phương pháp Z – score là một phương pháp được sử dụng rất 

phổ biến tuy nhiên ở Việt Nam thì vẫn chưa đưa vào ứng dụng nhiều 
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trong việc phát hiện và cảnh báo sớm các doanh nghiệp có khả năng 

phá sản.   

Công thức Z – score ban đầu (đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, 

ngành sản xuất) như sau: 

Z = 0.012 X1 + 0.014 X2 + 0.033 X3 + 0.0064 X4 + 0.999 X5 ,  

Sau nhiều năm phát triển, mô hình được thay đổi một số đặc 

điểm kỹ thuật để việc vận dụng được thuận tiện hơn: 

Z =  1.2 X1 + 1.4 X2 + 3.3 X3 + 0.64 X4 + 0.999 X5với 

Nếu  Z > 2.99: Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có 

nguy cơ phá sản. 

Nếu 1.8 < Z < 2.99: Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có 

thể có nguy cơ phá sản. 

Nếu Z < 1.8: Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, có nguy 

cơ phá sản cao. 

Mô hình Z’ – score dùng cho các doanh nghiệp chưa cổ phần 

hóa, ngành sản xuất 

Z’ = 0.717 X1 + 0.847 X2 + 3.107 X3 + 0.420 X4 + 0.998 X5 với 

Nếu Z’ > 2.9: Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có 

nguy cơ phá sản 

Nếu 1.23 < Z’ < 2.9: Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có 

thể có nguy cơ phá sản 

Nếu Z’ < 1.23: Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, có 

nguy cơ phá sản cao. 

Mô hình Z” – score cho các doanh nghiệp khác 

Z” = 6.56 X1 + 3.26 X2 + 6.72 X3 + 1.05 X4  với 

Nếu Z” > 2.6: Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có 

nguy cơ phá sản 
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Nếu 1.1 < Z” < 2.6: Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có 

thể có nguy cơ phá sản 

Nếu Z” < 1.1: Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, có 

nguy cơ phá sản cao. 

Theo bảng số liệu trên, chỉ tiêu Z – score đối với công ty SEA 

PRODEX DANANG như sau: 

1.8 < Znăm 2011 = 2.914 < 2.99: doanh nghiệp nằm trong vùng 

cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản 

2.99 < Znăm 2012 = 3.066: doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, 

chưa có nguy cơ phá sản 

3.2.6. Cải tiến hệ thống xếp hạng tín dụng 

Số liệu tài chính dùng để nhập liệu vào hệ thống xếp hạng tín 

dụng nên được lấy từ báo cáo tài chính 02 năm gần nhất và báo cáo 

tài chính đến thời điểm hiện tại.  

Từ kết quả xếp hạng tín dụng, không chỉ đơn thuần đánh giá khả 

năng trả nợ của khách hàng mà còn áp dụng các chính sách tín dụng 

phù hợp như: áp dụng lãi suất, phí ưu đãi đối với từng nhóm khách 

hàng; các khách hàng có xếp hạng tín dụng từ AA trở lên được xem 

xét cho vay tín chấp hoặc các điều kiện tín dụng phù hợp để thu hút 

khách hàng tiềm năng… 

3.2.7. Xây dựng chỉ tiêu trung bình ngành cho từng nhóm 

ngành kinh doanh 

3.2.8. Hoàn thiện nội dung phân tích 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Minh bạch, công khai các nguồn thông tin tài chính 

3.3.2. Tăng cường vai trò của trung tâm thông tin tín dụng 

CIC 
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KẾT LUẬN 

 

Phân tích BCTC doanh nghiệp vay vốn tại NHTM ngày càng 

đóng vai trò quan trọng trong việc ra các quyết định cấp tín dụng của 

ban lãnh đạo ngân hàng. 

Qua thời gian nghiên cứu lý luận về phân tích BCTC, tìm hiểu 

thực trạng công tác phân tích BCTC của doanh nghiệp vay vốn tại 

Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt, tác giả đã 

hoàn thành luận văn thạc sĩ Kế toán với đề tài: “Hoàn thiện công tác 

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng 

TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt”. 

Luận văn đã đạt được những vấn đề như: 

- Tổng hợp lý luận về tín dụng ngân hàng, báo cáo tài chính và 

công tác phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp vay vốn tại 

NHTM. 

- Khái quát được tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân 

hàng TMCP Phương Đông – CN Trung Việt. Đồng thời đánh giá 

thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp để 

phục vụ công tác ra quyết định cấp tín dụng. Từ việc phân tích thực 

trạng, đã nêu lên được những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn 

chế trong công tác phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp vay 

vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Trung Việt. 

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tế về công tác 

phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, tác giả đề xuất các nội 

dung, phương pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài 

chính của doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP Phương Đông 

– CN Trung Việt. 
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