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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phân tích hiệu quả hoạt động giúp doanh nghiệp tự đánh giá, 

xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế như thế nào, những mục 

tiêu kinh tế được thực hiện đến đâu, từ đó tìm ra những biện pháp để 

tận dụng một cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp, điều đó có ý 

nghĩa là phân tích hiệu quả hoạt động không chỉ là điểm kết thúc một 

chu kỳ kinh doanh mà còn là khởi đầu một chu kỳ kinh doanh tiếp 

theo. Kết quả của phân tích hiệu quả hoạt động là cơ sở quan trọng 

để ra quyết định quản trị trong ngắn hạn và dài hạn, giúp dự báo, đề 

phòng và hạn chế những rủi ro trong kinh doanh, dự báo hoạt động 

trong tương lai. 

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, phân tích hiệu quả nhằm mục 

đích đánh giá một cách đầy đủ và chính xác mọi hoạt động của 

doanh nghiệp, đưa ra các mặt mạnh, mặt yếu trong quá trình hoạt 

động của doanh nghiệp, đưa ra các nguyên nhân cũng như các nhân 

tố ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp, ngoài ra còn là căn cứ 

quan trọng để phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển 

kinh doanh của doanh nghiệp; từ đó có thể đưa ra các giải pháp để 

tăng cường hoạt động kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.  

Là một Doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần lốp ô tô tại Việt 

Nam, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đang dần khẳng định vị trí 

của mình tại thị trường trong nước và nước ngoài. Nhưng để đạt 

được mục tiêu dẫn đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh săm lốp ô 

tô, xe máy và xe đạt thì công ty phải kinh doanh có hiệu quả. Nhà 

quản trị của công ty phải quan tâm hơn đến việc phân tích hiệu quả 
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hoạt động và hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động để 

giúp cho việc ra quyết định tốt hơn. 

Xuất phát từ lý do trên, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác 

phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng” 

để làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn đóng góp ý kiến của 

mình nhằm nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ cho nhà quản trị 

của Công ty và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư với Công ty. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Luận văn hệ thống hóa lý luận về công tác phân tích hiệu 

quả tại công ty cổ phần, các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động và 

các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng về phân tích hiệu quả hoạt 

động của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. 

- Từ những vấn đề lý luận và thực trạng công tác phân tích tại 

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng để đưa ra định hướng và đề xuất 

những giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động 

kinh doanh tại Công ty. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Là công tác phân tích hiệu quả hoạt 

động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh, hoạt 

động tài chính trong giai đoạn từ năm 2009 – 2012 tại Công ty Cổ 

phần Cao su Đà Nẵng.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp: 
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- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung và đối 

tượng nghiên cứu; kết quả của các nghiên cứu của công ty và các đối 

thủ cạnh tranh cùng ngành. 

- Thu thập tài liệu liên quan đến tình hình tài chính kinh 

doanh, tình hình tài chính tại bộ phận kế toán tài chính, bộ phận kinh 

doanh của Công ty. Thu thập tài liệu, phân loại và sử dụng thông tin 

liên quan đến công ty tại cổng thông tin www.drc.com.vn. 

- Thực hiện phân tích bằng việc sử dụng các phương pháp 

trong phân tích hoạt động kinh doanh: phương pháp phân tích tổng 

hợp, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích ảnh hưởng của 

các nhân tố. 

5. Kết cấu của luận văn 

Với tên đề tài: Hoàn thiện công tác Phân tích hiệu quả hoạt 

động tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, ngoài các phần mở đầu, 

kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục… luận văn 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích hiệu quả hoạt động trong 

công ty cổ phần 

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

tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả 

hoạt động tại Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu 
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CHƯƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 

1.1 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 

1.1.1  Các khái niệm có liên quan 

a. Khái niệm Công ty cổ phần 

Công ty cổ phần là một doanh nghiệp, trong đó các thành viên 

cùng góp vốn, cùng hưởng lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với 

phần góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ 

tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn đã góp vào DN. 

b. Khái niệm về hiệu quả hoạt động 

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, bởi lẽ một doanh nghiệp có thể có hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh nhưng lại không có  hiệu quả trong hoạt động tài 

chính hoặc hiệu quả hoạt động tài chính thấp đó là do các chính sách 

tài trợ không phù hợp với tình hình chung của doanh nghiệp.  

1.1.2 Bản chất của hiệu quả hoạt động kinh doanh 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh là một phạm trù phản ánh mặt 

chất lượng của hoạt động kinh doanh. Nó thể hiện trình độ sử dụng 

các nguồn lực sản xuất (lao động, máy móc thiết bị, nguyên liệu, 

vốn, đất đai…) trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh của 

một DN. 
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1.1.3  Mục đích của phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh 

Phân tích hoạt động DN nhắm đến những mục tiêu kế hoạch 

và kết quả đã thực hiện được, dựa vào kết quả phân tích đề ra các 

quyết định quản trị kịp thời trước mắt và xây dựng kế hoạch dài hạn 

1.1.4  Sự cần thiết của phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh 

Phân tích hoạt động nhằm hướng vào phục vụ nội bộ của DN 

nên cần thiết và có vai trò quan trọng đối với nhà quản trị cũng như 

các cổ đông. 

1.2 NGUỒN THÔNG TIN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN 

TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

1.2.1  Nguồn thông tin sử dụng phân tích hiệu quả hoạt 

động trong công ty cổ phần  

a. Nguồn thông tin từ bên trong Doanh nghiệp 

Khi phân tích hiệu quả hoạt động trong DN, cần phải có các 

thông tin từ bên trong của DN như thông tin từ báo cáo tài chính và 

các báo cáo nội bộ của Công ty. 

b. Nguồn thông tin từ bên ngoài Doanh nghiệp 

Để phân tích hiệu quả hoạt động của Công ty phải cần đến 

những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như 

thông tin về sự tăng trưởng, suy thoái của nền kinh tế, lạm phát, giảm 

phát; các chính sách của Nhà nước; thông tin về dự báo về nhu cầu 

thị trường, triển vọng phát triển trong sản xuất kinh doanh; thông tin 

về môi trường vĩ mô… 
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1.2.2  Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động trong 

công ty cổ phần 

a. Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh là phương pháp đơn giản nhất, xem xét 

một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ 

tiêu gốc. Được sử dụng khá phổ biến trong phân tích hoạt động kinh 

doanh, được dùng để đánh giá kết quả, xác định vị trí và xu hướng 

biến động của chỉ tiêu phân tích. 

b. Phương pháp chi tiết của chỉ tiêu phân tích 

Các chỉ tiêu kinh tế phản ánh quá trình và kết quả hoạt động 

kinh doanh thường đa dạng và phong phú. Để nắm bắt được bản chất 

và đánh giá chính xác kết quả đạt được của các chỉ tiêu này, khi tiến 

hành phân tích, có thể chi tiết các chỉ tiêu này theo yếu tố cấu thành, 

theo thời gian, theo không gian. 

c. Phương pháp thay thế liên hoàn và số chênh lệch 

 Thay thế liên hoàn là phương pháp mà các nhân tố lần lược 

được thay thế theo một trình tự thống nhất nhằm xác định mức độ 

ảnh hưởng của chúng đến chỉ tiêu phân tích (đối tượng phân tích). 

Trong khi một nhân tố thay thế, các nhân tố còn lại được giữ cố định. 

 Phương pháp số chênh lệch là đơn giản hơn của phương pháp 

thay thế liên hoàn, một dạng đặt biệt của phương pháp thay thế liên 

hoàn vì thế phương pháp số chênh lệch tôn trọng đầy đủ nội dung 

các bước tiến hành của phương pháp thay thế liên hoàn, chỉ khác 

nhau ở chỗ: “để xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào thì trực 

tiếp dùng số chênh lệch về giá trị kỳ phân tích so với kỳ gốc của 

nhân tố đó để xác định”. 

d. Phương pháp liên hệ 
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Mọi kết quả kinh doanh đều có mối liên hệ mật thiết với nhau 

giữa các mặt, các bộ phận… khi phân tích ngoài việc  sử dụng các 

phương pháp trên còn có thể sử dụng phương pháp liên hệ như liên 

hệ cân đối, liên hệ tuyến tính và liên hệ phi tuyến. 

e. Phương pháp phân tích Dupont   

Là phương pháp phân tích dựa trên mối quan hệ tương hỗ giữa 

các chỉ tiêu tài chính để biến đổi một chỉ tiêu tổng hợp thành một 

hàm số của một loạt các biến số. 

1.3 TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU CỦA HOẠT 

ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

- Giai đoạn 1: Lập kế hoạch 

- Giai đoạn 2: Tiến hành phân tích 

- Giai đoạn 3: Hoàn thành phân tích 

1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 

1.4.1  Phân tích hiệu quả kinh doanh 

a. Phân tích hiệu quả kinh doanh cá biệt 

Các tỷ số quản trị tài sản (hiệu suất sử dụng tài sản, vốn lưu 

động), tỷ số thanh khoản. 

b. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp 

Giới thiệu các tỷ suất: tỷ suất Lợi nhuận/ Doanh thu, khả năng 

sinh lời của Tài sản (phân tích ROA qua phương trình Dupont), khả 

năng sinh lời kinh tế của Tài sản (RE).  

1.4.2  Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 

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

Khả năng sinh lời VCSH thể hiện qua mối quan hệ giữa lợi 

nhuận của DN với VCSH, vốn thực có của DN 
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b. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính 

- Hiệu quả kinh doanh 

- Cấu trúc tài chính Doanh nghiệp 

- Khả năng thanh toán lãi vay 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

 Phân tích hiệu quả hoạt động DN là nhiệm vụ quan trọng trong 

quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, là một trong những khâu 

quan trọng trong công tác quản trị DN. Hiệu quả hoạt động của các 

Công ty cổ phần là sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau.  

 Qua trình bày cơ sở lý luận về công tác phân tích hiệu quả của 

Công ty cổ phần đã giải quyết một số vần đề lý luận về cơ sở dữ liệu, 

nguồn thông tin, nhân tố ảnh hưởng, phương pháp phân tích và nội 

dung phân tích để làm cơ sở cho việc đánh giá công tác phân tích 

hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 

 

2.1  ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC 

SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC) 

2.1.1 Giới thiệu về Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) 

2.1.2 Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh và cơ cấu 

sản phẩm 

2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động kinh 

doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 

a. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 

b. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 

2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cao su 

Đà Nẵng  

a.  Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty 

b.  Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Nhu cầu phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty 

cũng như các bên có liên quan 

a.   Đối với Nhà quản lý doanh nghiệp 

b. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp 

c.  Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp 

d. Đối với người lao động trong doanh nghiệp 
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Từ những nhu cầu đó, CTCP Cao su Đà Nẵng đã tiến hành 

công tác phân tích tài chính- trong đó có cả phân tích hiệu quả hoạt 

động vào cuối mỗi quý. 

2.2.2 Tổ chức công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại 

công ty 

a. Phân công nhiệm vụ 

Phòng kế toán được giao nhiệm vụ thực hiện tổ chức công tác 

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, cụ thể: 

- Thực hiện lập và cung cấp BCTC vủa hệ thống  

- Xây dựng hệ thống kế toán tổng hợp phù hợp với chuẩn mực 

kế toán Việt Nam, chế độ kế toán trong quy trình nghiệp vụ phù hợp 

với đặc điểm kinh doanh của công ty, đồng thời thuận lợi cho công 

tác tổng hợp thông tin, lập BCTC trong nội bộ công ty. 

- Đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng hệ 

thống thông tin quản lý kinh doanh, tài chính; tổng hợp, lập và báo 

cáo tài chính theo qui định về lập BCTC đối với doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh. 

- Phân tích các chỉ tiêu liên quan đến khả năng sinh lời từ các 

hoạt động như: ROA, ROE … diễn biến các chỉ tiêu định kỳ và đột 

xuất theo yêu cầu của Ban giám đốc. 

- Đề xuất với giám đốc trong chỉ đạo, điều hành dựa trên các 

kết quả phân tích. 

b. Tổ chức thu thập thông tin đầu vào 

� Hệ thống báo cáo tài chính 

� Nguồn tập hợp, trích xuất dữ liệu kế rían 

� Thông tin kinh tế vĩ mô 
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c. Quy trình thực hiện phân tích hiệu quả hoạt động 

� Công tác lập kế hoạch phân tích 

� Tiến hành 

� Kết thúc phân tích 

d. Phương pháp phân tích 

Phương pháp phân tích chủ yếu được Công ty cổ phần Cao su 

Đà Nẵng sử dụng trong công tác phân tích là phương pháp so sánh, 

phương pháp tỷ lệ. Trong đó phương pháp phân tích là phương pháp 

so sánh được sử dụng xuyên suốt trong tất cả các nội dung phân tích. 

2.2.3 Nội dung phân tích 

Công ty thực hiện phân tích và so sánh số liệu của hai năm liền 

kề đối với các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh và hiệu quả tài 

chính 

a. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 

� Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh cá biệt 

CTCP Cao su Đà Nẵng tính toán một số các chỉ tiêu phản ánh 

hiệu suất tài sản, hiệu suất sử dụng TSCĐ, hiệu suất sử dụng VLĐ. 

Dựa vào đây để đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại tài sản ảnh 

hưởng đến hiệu quả kinh doanh. 

Bảng 2.1    Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng 

 tài sản 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
Chênh lệch 
2012/2011 

1. DT thuần (triệu đồng) 2.636.696 2.784.934 148.237 

2. DT HĐ tài chính (triệu đồng) 7.803 4.164 -3.638 

3. Thu nhập khác (triệu đồng) 7.126 7.115 -12 

4. Tổng tài sản BQ (triệu đồng) 1.342.891 2.049.839 706.948 

5. Nguyên giá TSCĐ BQ (triệu 666.197 705.685 39.489 
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Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
Chênh lệch 
2012/2011 

đồng) 

6. VLĐ BQ (triệu đồng) 569.789 582.320 12.530 

7. Hiệu suất sử dụng tài sản 1,97 1,36 -0,61 

8. Hiệu suất sử dụng TSCĐ 3,96 3,95 -0,01 

9. Số vòng quay VLĐ (vòng) 4,63 4,78 0,15 
10. Số ngày một vòng quay 
VLĐ (ngày/ vòng) 

77,80 75,27 -2,52 

                           (Nguồn: Phòng tài chính kế toán của công ty) 

Nhận xét: Công ty chỉ dừng lại ở việc phân tích các chỉ tiêu hiệu suất 

mà không đi sâu vào phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến các 

chỉ tiêu. Với việc so sánh trong 2 năm cũng chưa thể nói lên công ty 

có hoạt động có hiệu quả  hay không.  

� Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tổng hợp 

CTCP Cao su Đà Nẵng thực hiện phân tích các chỉ tiêu ROS, 

ROA, RE để đánh giá hiệu quả kinh doanh tại công ty, cụ thể: 

Bảng 2.2    Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh 

Chỉ tiêu 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Chênh lệch 
2012/2011 

1. Doanh thu thuần (triệu 
đồng) 

2.636.696 2.784.934 148.237 

2. Tổng TS bình quân (triệu 
đồng) 

1.342.891 2.049.839 706.948 

3. Lợi nhuận trước thuế (triệu 
đồng) 

263.613 417.116 153.504 

4. Chi phí lãi vay (triệu đồng) 15.804 8.792 -7.012 

5. EBIT (3)+(4) (triệu đồng) 279.417 425.908 146.492 

6. Lợi nhuận sau thuế (triệu 197.654 312.129 114.475 
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Chỉ tiêu 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Chênh lệch 
2012/2011 

đồng) 

7. Tỷ suất sinh lời của doanh 
thu (ROS) 

0,075 0,112 0,037 

8. Tỷ suất sinh lời tài sản 
(ROA) 

0,196 0,203 0,007 

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

0,208 0,208 - 

                  (Nguồn: Phòng tài chính kế toán của công ty) 

Nhận xét: Như đã nói ở trên công ty chỉ tổ chức phân tích các chỉ 

tiêu và so sánh mà không đi sâu vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu đó. Vì vậy, không thể nhận xét các chỉ tiêu phản ánh 

khả năng sinh lời trên biến động qua các năm không đều, tỷ suất tự 

tài trợ có xu hướng giảm. 

b. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính 

- Để đánh giá công tác huy động, quản lý và sử dụng VCSH, 

công ty cổ phần cao su Đà Nẵng thực hiện qua bảng 2.3: 

Bảng 2.3    Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
Chênh lệch 

2012/2011 

1. VCSH BQ (triệu đồng) 804.700 1.023.615 218.915 

2. LN trước thuế và lãi vay (triệu 

đồng) 
279.417 425.908 146.492 

3. Chi phí lãi vay (triệu đồng) 15.804 8.792 -7.012 

4. Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 197.654 312.129 114.475 

5. Khả năng thanh toán lãi vay  17,68 48,44 30,76 

6. Tỷ suất lợi nhuận trên DT  0,10 0,15 0,05 
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7. Độ lớn đòn bầy tài chính 0,67 0,99 0,32 

8. Tỷ suất sinh lợi của tài sản 

(ROA) 
19,63% 20,35% 0,72% 

9. Tỷ suất sinh lời kinh tế của TS 

(RE) 
20,81% 20,78% -0,03% 

10. Tỷ suất sinh lời trên vốn CSH 

(ROE) 
24,56% 30,49% 5,93% 

 (Nguồn: Phòng tài chính kế toán của công ty) 

Nhận xét: Nhìn chung, công ty chỉ sử dụng phương pháp so 

sánh để đánh giá các chỉ tiêu qua các năm nên việc phân tích chưa 

đạt được những hiệu quả như mong muốn. 

2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG CỦA CTCP CAO SU ĐÀ NẴNG 

2.3.1 Một số kết quả đạt được của công tác phân tích hiệu 

quả hoạt động 

- Công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại bộ phận kế toán 

của công ty CP cao su Đà Nẵng đã được phân công, hệ thống báo 

cáo tài chính đầy đủ. Công tác phân tích đã hỗ trợ cho công tác quản 

trị, điều hành công ty. 

- Nội dung phân tích: đã sử dụng hệ thống các chỉ tiêu phân 

tích hiệu quả kinh doanh và hiệu quả tài chính. Nguồn thông tin làm 

cơ sở cũng không đòi hỏi quá chi tiết, cặn kẽ tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình phân tích. 

- Việc phân công công việc trong tổ chức kế toán, phân tích tài 

chính đã được qui định. Công tác kiểm tra, kiểm toán được thực hiện 

nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo số liệu kế toán được phản ánh đầy đủ 

và chính xác. 
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2.3.2 Một số hạn chế của công tác phân tích hiệu quả hoạt 

động tại CTCP Cao su Đà Nẵng 

Mặc dù công tác phân tích hiệu quả hoạt động hiện nay của 

CTCP Cao su Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nhất định nhưng 

vẫn còn tồn tại một số nhược điểm sau: 

- Thực tế tại công ty công tác phân tích chưa có hệ thống về 

quy trình công việc, chưa có quy định trình tuần tự từng bước phân 

tích, xử lý, kiểm soát và phê duyệt báo cáo phân tích. 

- Thực hiện phân tích các chỉ tiêu nhân tố ảnh hưởng chưa đầy 

đủ; chưa xác định thực chất phân tích hiệu quả hoạt động cần xuất 

phát từ chỉ tiêu ROE; Công ty chỉ thực hiện phân tích biến động của 

3 năm liền kề; Công ty chỉ sử dụng 3 phương pháp là phương pháp 

so sánh, phương pháp tỷ lệ và phương pháp cân đối để thấy được sự 

biến động của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động còn các 

phương pháp khác như Dupont, phương pháp thay thế liên hoàn chưa 

được sử dụng. Bởi vậy, công ty chưa phân tích được mức độ ảnh 

hưởng của từng nhân tố đến các chỉ tiêu hiệu quả; chưa thấy được 

nguyên nhân cụ thể của sự biến động đó tạo ra từ hạn chế, kém hiệu 

quả trong công tác quản trị khi đưa ra các quyết định kinh doanh. 

- Báo cáo phân tích chưa nêu bật được nguyên nhân dẫn đến 

các biến động của các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động, xác định rõ sự 

biến động đó là do yếu tố bên trong, nội tại hay yếu tố bên ngoài, để 

đề xuất giải pháp phù hợp, có tính thuyết phục cao. 

- Các phần mềm phục vụ cho công tác phân tích chưa có, công 

tác phân tích hiệu quả hoạt động được thực hiện trên phương pháp 

thủ công nên tính chính xác có thể vẫn chưa cao. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

- Qua chương 2 nhận thấy công tác phân tích hiệu quả hoạt 

động tại công ty còn một số hạn chế đòi hỏi phải có những giải phái 

khắc phục về mặt quy trình, chuẩn hóa thông tin, chỉ tiêu phân tích 

hiệu quả hoạt động và phương pháp phân tích. 

- Trong chương 3 tiếp theo, luận văn sẽ đưa ra những giải 

pháp hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động như hệ thống 

các chỉ tiêu phân tích; sử dụng phương pháp thanh thế liên hoàn dựa 

trên mô hình Dupont để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

đến chỉ tiêu hiệu quả hoạt động trên cơ sở lý luận và thực trạng đã 

phân tích ở chương 1 và chương 2. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH              

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN CAO SU 

ĐÀ NẴNG 

3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Để cho các đối tượng quan tâm có những thông tin hữu ích về 

tình hình hoạt động doanh nghiệp, đưa ra các quyết định quản lý phù 

hợp và có hiệu quả. Phân tích hiệu quả hoạt động trong CTCP Cao su 

Đà Nẵng phải được hoàn thiện theo các yêu cầu cơ bản sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động 

phải đảm bảo xây dựng được bộ phân chuyên trách quản lý, đảm 

nhận việc phân tích, phân công nhiệm vụ phân tích hợp lý, thiết lập 

đội ngũ nhân sự đủ chất lượng, và ban hành hệ thống các văn bản 

quy định quy trình thực hiện. 

Thứ hai, cần hoàn thiện phương pháp phân tích phù hợp với 

mục đích phân tích, phù hợp với điều kiện con người, biết kết hợp 

các phương pháp phân tích truyền thống với các phương pháp phân 

tích tiên tiến, sử dụng được các phương tiện hỗ trợ hiện đại, đảm bảo 

dễ tính toán, khả thi và có hiệu quả. 

Thứ ba, nội dung phân tích phải xây dựng hệ thống các chỉ 

tiêu phân tích đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phản ánh rõ ràng chính 

xác, nhằm đem đến cho đối tượng sử dụng báo cáo phân tích những 

thông tin phân tích hữu ích. Để báo cáo phân tích được chất lượng thì 

ngoài những thông tin tài chính thì cần bổ sung những thông tin phi 

tài chính như: chính sách kinh tế, thông tin ngành. 
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Thứ tư, việc tổ chức mạng lưới thông tin phục vụ cho công tác 

phân tích hiệu quả hoạt động nói riêng và công tác quản lý doanh 

nghiệp nói chung phải đảm bảo tính chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo độ 

tin cậy của các thông tin cung cấp. 

Thứ năm, hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động đi 

đôi với sự nhất quán với cơ chế chính sách của Nhà nước, những quy 

định của ngành. 

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CTCP CAO SU 

ĐÀ NẴNG 

3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích hiệu quả hoạt 

động 

a. Về tổ chức quản lý bộ phận thực hiện công tác phân tích 

Phân công nhiệm vụ cho một phó giám đốc nhiệm vụ của 

giám đốc tài chính – CFO, quản lý trực tiếp bộ phận phân tích tài 

chính thuộc phòng kế toán, có trách nhiệm phân công theo dõi thông 

tin từ hệ thống kế toán, sau đó yêu cầu phân tích để chuyển hóa các 

thông tin kế toán thành hệ thống thông tin tài chính và kinh doanh, 

làm cơ sở để lập báo cáo hoạt động kinh doanh, hoạch định chiến 

lược kinh doanh, chiến lược tài chính và tiến hành tổ chức thực hiện 

khi đã được Giám đốc phê duyệt. 

b.Về quy trình thực hiện 

Để thực hiện phân tích hiệu quả hoạt động được hoàn chỉnh 

và đầy đủ, quá trình phân tích cần được tiến hành qua các bước sau: 
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Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức phân tích hiệu quả hoạt động tại CTCP 

Cao su Đà Nẵng. 

� Lập kế hoạch phân tích 

� Tiến hành phân tích 

� Hoàn thành phân tích 

c. Về tổ chức việc sử dụng kết quả phân tích 

Với kết quả phân tích đã chỉ ra mặt mạnh, điểm yếu, mức độ 

xấu, tốt của các chỉ tiêu tài chính, cảnh báo các nguy cơ, đưa ra 

Lập kế hoạch 

Tiến hành  

Hoàn thành Thảo luận/ đánh giá nội bộ 

Lập báo cáo phân tích 

Tổng hợp kết quả, nhận xét 

Tính toán các chỉ tiêu 

Thu thập thông tin 

Xây dựng chương trình phân 

Xác định mục tiêu phân tích 

Hoàn chỉnh, lưu trữ hồ sơ phân 
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những dự báo đáng tin cậy trong tương lai về tình hình hoạt động của 

công ty, sau khi được Tổng giám đốc phê duyệt, Phó giám đốc được 

phân công nhiệm vụ làm giám đốc tài chính cần phải triển khai tổ 

chức thực hiện để việc sử dụng kết quả phân tích có hiệu quả, cụ thể: 

- Báo cáo cho Ban kiểm soát trực thuộc HĐQT để giám sát 

chặt chẽ các chỉ tiêu tài chính xấu, có biện pháp cải thiện nó trong 

thời gian tới. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chuyên môn giải quyết các 

rủi ro tiềm ẩn như đối với công nợ, hàng tồn kho… 

3.3.2 Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu 

quả hoạt động của Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng 

Trong công tác phân tích hiệu quả hoạt động, CTCP Cao su 

Đà Nẵng mới chỉ dừng lại ở việc tính toán những con số và đánh giá 

tổng quát về hiệu quả hoạt động mà chưa nêu bật lên được bản chất 

hoặc nhứng nguyên nhân tạo ra những con số đó. Công ty chưa xây 

dựng được hệ thống các chỉ tiêu nhân tố ảnh hưởng và xác định mức 

độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động để dựa vào đó 

xác định nguyên nhân nhằm đưa ra biện pháp khắc phục cụ thể. 

Công ty sử dụng các phương pháp phân tích còn hạn chế. Ví dụ, khi 

tính ROE, ROA công ty chỉ sử dụng phương pháp so sánh để xem 

xét chỉ tiêu tỷ suất sinh lời, dẫn đến không thấy được rõ nguyên nhân 

và mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng. 

Để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động cần nhận định phân 

tích hiệu quả hoạt động thực chất là phân tích khả năng sinh lời 

VCSH. Do vậy, chỉ tiêu phân tích là chỉ tiêu ROE và các nhân tố ảnh 

hưởng là hiệu quả kinh doanh, cấu trúc tài chính và thuế TNDN. Cần 
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kết hợp thêm các phương pháp phân tích Dupont và phương pháp 

thay thế liên hoàn, cụ thể: 

a. Phân tích khả năng sinh lời của VCSH 

Công ty CP cao su Đà Nẵng có thê đánh giá chung về khả 

năng sinh lời VCSH và các nhân tố ảnh hưởng dựa vào kết quả phân 

tích được thiết lập như bảng 3.2, 3.3. 

Qua đó công ty có thể xác định được mức độ ảnh hưởng của 

các nhân tố đến hiệu quả hoạt động và nhà quản trị muốn xác định 

nguyên nhân của sự giảm sút hay tăng lên giữa các năm cần thực 

hiện phân tích các bước phân tích tiếp theo. 

b. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 

doanh 

Dựa vào công thức: 

                                    Lợi nhuận trước thuế            DT 

Tỷ suất sinh lời của tài sản  =   x 

                                              DT                       Tổng tài sản                                                

                  Tỷ suất lợi nhuận trên              Hiệu suất sử dụng 

                           DT thuần                                 tài sản 

Công ty có thể sử dụng phương pháp số chênh lệch để phân 

tích ảnh hưởng của nhân tố Tỷ suất lợi nhuận trên DT thuần 

(TLN/DT) và hiệu suất sử dụng tài sản (HTS) theo việt thiết lập như 

bảng 3.4 và 3.5. 

Qua đó, công ty có thể xác định khái quát nguyên nhân sự 

giảm sút hay tăng lên của hiệu quả  kinh doanh ở năm 2012 là do yếu 

tố doanh thu hay kiểm soát chi phí. Căn cứ vào đâu để công ty biết 

cần quan tâm ở công tác tiêu thụ hay kiểm soát chi phí tại các bộ 

ROA = x 
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phận nào? Muốn vậy công ty phải thực hiện phân tích tỷ suất sinh lời 

của từng loại chi phí theo bảng 3.6a, 3.6b. 

Căn cứ vào số liệu đã phân tích tại Bảng [3.4] cho thấy công 

tác quản lý tài sản của công ty chưa tốt. Để biết được nguyên nhân 

công ty cần xác định mức độ ảnh hưởng của từng bộ phận tài sản. Có 

thể sử dụng phương pháp so sánh. Tỷ lệ để phân tích hiệu suất sử 

dụng của từng loại tài sản, cụ thể theo bảng 3.7a, 3.7b.  

Về vốn lưu động, dùng phương pháp thay thế liên hoàn để xác 

định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu suất sử dụng VLĐ 

theo bảng 3.8. 

 Nhận xét: Vậy qua việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả kinh doanh tại CTCP Cao su Đà Nẵng cho thấy việc sử 

dụng các loại chi phí của công ty đang có những chuyển biến tốt, bên 

cạnh đó cần có những chính sách phù hợp hơn cho việc quản lý và sử 

dụng chi phí quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra hiệu suất sử dụng tài 

sản của doanh nghiệp cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt là 

tài sản cố đinh và hàng tồn kho cũng công ty. Cần có chính sách 

quản lý để khai thác tối đa lợi ích của nhóm tài sản này. 

c. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính 

Để thấy rõ tác động của các nhân tố cấu trúc tài chính đến sự 

biến động của các chỉ tiêu ROE, CTCP Cao su Đà Nẵng cần phân 

tích dựa trên các bảng số liệu 3.9 và 3.10. 

Bên cạnh đó cũng cần xem xét chỉ tiêu khả năng tự chủ về tài chính, 

khả năng thanh toán lãi vay thấy được mức độ ảnh hưởng để đưa ra 

quyết định quản trị đối với cấu trúc nguồn vốn. 

d. Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty CP Cao su Đà 

Nẵng so với các công ty cùng ngành trong nước 
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Để biết được công ty hoạt động có hiệu quả hay không tác giả 

còn tiến hành phân tích các chỉ tiêu: ROA, RE, ROE giữa các Doanh 

nghiệp cùng ngành là Công ty cổ phần Cao su Miền Nam (CSM), 

Công ty cổ phần Cao su Sao vàng (SRC) trong 3 năm: 2012, 2011, 

2010 để so sánh theo bảng 3.11 

Qua số liệu đó ta thấy so với những công ty cùng ngành kinh 

doanh (Công ty CP Cao su Miền Nam và Công ty CP Cao su Sao 

Vàng) thì Công ty CP Cao su Đà Nẵng là DN có hiệu quả tài chính 

tương đối cao và có tính ổn định hơn 2 DN còn lại.  

3.2.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho công tác 

phân tích hiệu quả hoạt động 

- Chuẩn hóa nguồn dữ liệu 

- Thu thập tài liệu, phân loại và sử dụng tài liệu 

- Cần liên tục cập nhật và hoàn thiện hệ thống thông tin kế 

toán 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Căn cứ vào kết quả khảo sát thực tế về công tác phân tích hiệu 

quả hoạt động tại CTCP Cao su Đà Nẵng ở chương 2, trong chương 

3 tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này 

như hoàn thiện công tác tổ chức phân tích hiệu quả hoạt động tại 

CTCP Cao su Đà Nẵng; hoàn thiện nội dung và phương pháp phân 

tích hiệu quả hoạt động; và hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ 

cho công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại CTCP Cao su Đà 

Nẵng. 

Các giải pháp đưa ra có thể được áp dụng để nâng cao chất 

lượng công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại CTCP Cao su Đà 

Nẵng. 



24 

 

 

 

KẾT LUẬN 

 

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị 

trường sự biến đổi nhanh chóng của nền kinh tế trong nước dưới sự 

ảnh hưởng lớn về kinh tế của các nước trong khu vực về thế giới. DN 

Việt Nam nói chung và CTCP Cao su Đà Nẵng nói riêng, ngày càng 

phải nâng cao vị thế của mình để đủ sức cạnh tranh với các DN trong 

và ngoài nước. Muốn vậy công ty phải luôn kiện toàn công tác quản 

trị bằng việc nghiên cứu tổ chức tốt công tác phân tích nói chung và 

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nói riêng. 

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

CTCP Cao su Đà Nẵng luận văn cơ bản giải quyết được một số vấn 

đề sau: 

Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân 

tích hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. 

Thứ hai, tìm hiểu được thực trạng công tác phân tích hiệu quả 

hoạt động tại CTCP Cao su Đà Nẵng, từ đó đưa ra những đánh giá về 

công tác này. 

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn về 

phân tích hiệu quả hoạt động tại CTCP Cao su Đà Nẵng, luận văn đã 

đưa ra được định hướng và giải pháp hoàn thiện về công tác phân 

tích hiệu quả hoạt động; nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả 

hoạt động; hệ thống thông tin phục vụ cho công tác phân tích hiệu 

quả hoạt động. 

Thứ tư, kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được áp dụng 

để nâng cao chất lượng công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại 

CTCP Cao su Đà Nẵng. 


