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MỞ ĐẦU 
 
1. Lý do chọn ñề tài 

Từ thực tiễn công cuộc phát triển nền kinh tế ñất nước theo ñịnh hướng 

xã hội chủ nghĩa và những kinh nghiệm thu ñược qua quá trình chỉ ñạo, ñiều 

hành sản xuất kinh doanh, chúng ta ñã xác ñịnh ñược rằng cải cách doanh 

nghiệp Nhà nước một cách triệt ñể là yêu cầu có tính quyết ñịnh ñể tăng cường 

ñộng lực phát triển sản xuất và thúc ñẩy Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) hoạt 

ñộng có hiệu quả hơn.  

Một trong những phương thức cải cách Doanh nghiệp Nhà nước là tiến hành Cổ 

phần hóa (CPH) Doanh nghiệp Nhà nước. Mục tiêu, yêu cầu của việc chuyển 

công ty nhà nước thành công ty cổ phần ñã ñược Đảng và Nhà nước ta xác ñịnh 

rõ ở Nghị ñịnh số 109/2007/NĐ_CP của Chính phủ. 

 Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước 

hoạt ñộng trong lĩnh vực thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong bối 

cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập với kinh tế thế giới, xu hướng toàn cầu hóa 

thì việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng gay 

gắt. Một trong những vấn ñề này là tình trạng thiếu vốn trong kinh doanh. Vì 

vậy ñể tự chủ về tình hình tài chính, công ty thực hiện chủ trương của Nhà nước 

là cổ phần hóa doanh nghiệp nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty 

ñể duy trì, mở rộng quy mô kinh doanh nhằm ñưa công ty ngày càng phát triển 

và hội nhập hơn nữa với nền kinh tế của nước ta và trên thế giới hiện nay.   

Xác ñịnh giá trị của doanh nghiệp là một trong những bước quan trọng 

trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp.Vì vậy cần phải nghiên cứu kỹ việc xác 

ñịnh giá trị doanh nghiệp ñể thực hiện quy trình cổ phần hóa tại doanh nghiệp. 

Đó chính là lý do lựa chọn ñề tài nghiên cứu. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

+ Về lý luận: Hệ thống lại, trình bày tóm tắt ñể có nhận thức ñúng và ñầy ñủ về 

việc xác ñịnh giá trị doanh nghiệp nhằm phục vụ cổ phần hóa tại Công ty. 
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+ Về thực tiễn: Khảo sát, ñánh giá thực trạng về công tác xác ñịnh giá trị tại 

Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng. Trên cơ sở ñó tiến hành ñịnh giá tại 

công ty nhằm phục vụ cho việc cổ phần hóa doanh nghiệp.  

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu của ñề tài là lý luận và thực tiễn về việc xác ñịnh giá 

trị tại Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng. 

+ Phạm vi nghiên cứu: Thu thập dữ liệu, số liệu từ Báo cáo tài chính qua năm 

2006-2008. 

4. Phương pháp nghiên cứu ñề tài 

Thu thập thông tin, dữ liệu thực tế nhằm mục ñích phục vụ trong việc 

xác ñịnh giá trị doanh nghiệp tại công ty: Sử dụng số liệu thứ cấp 

-Dữ liệu nội bộ: Báo cáo tài chính – thu thập số liệu từ năm 2006-2008, quyết 

ñịnh cổ phần hóa, biên bản xác ñịnh giá trị DN, phương án cổ phần hóa của 

công ty... 

-Dữ liệu chung và bên ngoài: Các văn bản, nghị ñịnh của Chính phủ về cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà nước. 

5. Nội dung của luận văn 

 Nội dung chính của luận văn chia thành 03 chương: 

 - Chương 1: Cơ sở lý thuyết của việc xác ñịnh giá trị doanh nghiệp.  

 - Chương 2: Đặc ñiểm Công ty Thương Mại QNĐN và kinh nghiệm 

công tác xác ñịnh giá trị các DNNN chuyển ñổi thành Công ty cổ phần trên ñịa 

bàn Tp Đà Nẵng 

 - Chương 3: Tổ chức xác ñịnh giá trị DN tại Công ty Thương Mại 

Quảng Nam Đà Nẵng. 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUY ẾT CỦA  VIỆC  

XÁC ĐỊNH GIÁ TR Ị DOANH NGHI ỆP 

 

1.1. GIÁ TRỊ DOANH NGHI ỆP VÀ NHU CẦU XÁC ĐỊNH GIÁ TR Ị 

DOANH NGHI ỆP 

1.1.1. Giá trị doanh nghiệp 
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Khái niệm: Xác ñịnh giá trị doanh nghiệp là sự ước tính với ñộ tin cậy cao nhất 

các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể tạo ra trong quá trình sản xuất kinh 

doanh, làm cơ sở cho các hoạt ñộng giao dịch thông thường của thị trường. 

1.1.2. Nhu cầu xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 

- Định giá doanh nghiệp xuất phát từ yêu cầu của các hoạt ñộng mua bán, sáp 

nhập, hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp.  

- Giá trị doanh nghiệp là loại thông tin quan trọng trong quản lý kinh tế vĩ mô. 

1.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI GIÁ TR Ị DOANH NGHI ỆP  

2.1.1. Môi trường kinh doanh 

2.2.1.1. Môi trường kinh doanh tổng quát gồm có: môi trường kinh tế, môi 

trường chính trị, môi trường văn hóa xã hội và môi trường kỹ thuật. 

2.1.1.2 Môi trường ñặc thù bao gồm quan hệ doanh nghiệp với khách hàng, quan 

hệ doanh nghiệp với nhà cung cấp, các hãng cạnh tranh, các cơ quan Nhà nước. 

2.1.2. Các yếu tố thuộc về nội tại doanh nghiệp như hiện trạng về tài sản trong 

doanh nghiệp, vị trí kinh doanh, uy tín kinh doanh, trình ñộ kỹ thuật và tay nghề 

người lao ñộng, năng lực quản trị kinh doanh. 

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TR Ị DOANH NGHI ỆP 

1.3.1. Các phương pháp chủ yếu xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 

1.3.1.1 Phương pháp giá trị tài sản thuần 

- Cơ sở lý luận: Tài sản của doanh nghiệp ñược hình thành bởi sự tài trợ vốn 

của các nhà ñầu tư ngay khi thành lập doanh nghiệp và còn có thể ñược bổ sung 

trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh.  

- Phương pháp xác ñịnh: Vo = VT  - VN               (1.1) 

Trong ñó: Vo: Giá trị tài sản thuần thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp, VT: Tổng 

giá trị tài sản mà doanh nghiệp ñang sử dụng vào SXKD, VN: Giá trị các khoản 

nợ. 
+ Ưu ñiểm: Phương pháp giá trị tài sản thuần ñã chỉ ra giá trị của những tài sản 

cụ thể cấu thành giá trị doanh nghiệp. Phương pháp xác ñịnh giá trị tài sản thuần 

xác ñịnh giá trị thị trường của số tài sản có thể bán rời tại thời ñiểm ñánh 

giá.thành giá trị doanh nghiệp.  
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+ Hạn chế: Theo phương pháp này người ta quan niệm doanh nghiệp như một 

tập hợp các loại tài sản vào với nhau. Phương pháp giá trị tài sản thuần ñã không 

cung cấp và xây dựng ñược những cơ sở thông tin cần thiết ñể các bên có liên 

quan ñánh giá về triển vọng sinh lời của doanh nghiệp.  

- Điều kiện áp dụng phương pháp này khi xác ñịnh giá trị DN tại Vi ệt Nam: 

+ Phương pháp ñịnh giá giá trị tài sản thuần có thể áp dụng cho doanh nghiệp 

ñang trong giai ñoạn thua lỗ có dòng tiền tương lai âm. 

+ Phương pháp này cũng có thể ñược sử dụng khi phương pháp chiết khấu dòng 

tiền cho ra kết quả giá trị doanh nghiệp thấp hơn giá trị của tài sản hữu hình của 

doanh nghiệp 

1.3.1.2. Phương pháp hiện tại hóa các nguồn tài chính tương lai 

( )t
t

i

F
V

+
= ∑

1
0

 

Trong ñó: Vo: Giá trị doanh nghiệp, Ft: Thu nhập ñem lại cho nhà ñầu tư ở năm 

thứ t, i: Tỷ suất hiện tại hóa (Tỷ suất chiết khấu), n: Thời gian nhận ñược thu 

nhập 

+Ưu ñiểm: Phương pháp này xem xét giá trị doanh nghiệp trong trạng thái ñộng 

vì vậy nó khắc phục ñược những cơ bản của phương pháp ñịnh giá theo giá trị 

tài sản. Khi chúng ta lượng hóa chính xác giá trị kỳ vọng của doanh nghiệp 

mang lại trong tương lai tức là xác ñịnh ñược tỷ suất sinh lời mong muốn và rủi 

ro vốn có của doanh nghiệp ñược ñịnh giá thì phương pháp này cho chúng ta 

một kết quả khá chính xác. 

+ Hạn chế: Việc ước tính các khoản thu nhập trong tương lai không ñơn giản, 

ñặc biệt việc xác ñịnh thời gian hoạt ñộng còn lại của doanh nghiệp là không có 

cơ sở vững chắc.  

- Điều kiện áp dụng phương pháp này khi xác ñịnh giá trị DN tại Vi ệt Nam: Là 

các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ tài 

chính, ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học và chuyển giao 

công nghệ, có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn nhà nước bình quân 5 năm liền 

(1.2) 
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kề trước khi cổ phần hoá cao hơn lãi suất của trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 

năm tại thời ñiểm gần nhất với thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiệp.  

1.3.1.3. Phương pháp ñịnh lượng Goodwill(lợi thế thương mại) 

-Phương pháp xác ñịnh: Dựa trên cơ sở lý luận ñó, người ta có thể tính ra giá 

trị doanh nghiệp bằng tổng các tài sản hữu hình và tài sản vô hình. 

V0= ANC+GW  (1.3) 

Trong ñó: V0: Giá trị doanh nghiệp 

ANC: Giá trị tài sản thuần 

GW: Giá trị tài sản vô hình, còn gọi là lợi thế thương mại 

( )t
tt

n

t i

ArB
GW

+
−= ∑

= 1

.

1

 

Bt: Lợi nhuận năm t, At: Giá trị tài sản ñưa vào kinh doanh, r: Tỷ suất lợi nhuận 

“bình thường” của tài sản ñưa vào kinh doanh, r.At: Lợi nhuận bình thường của 

tài sản năm t, Bt-r.At: Siêu lợi nhuận ở năm t, i: Tỷ suất hiện tại hóa 

+ Ưu ñiểm: Cho ñến nay, phương pháp ñịnh lượng Goodwill là phương pháp 

duy nhất xác ñịnh giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp. Và có thể nói rằng, 

ñây là một phương pháp xác ñịnh giá trị doanh nghiệp có cơ sở lý luận vững 

chắc nhất. Nó ñã thiết lập ñược cơ sở lý luận ñể chứng minh rằng giá trị của một 

doanh nghiệp-“một tổ chức kinh doanh”, ñược cấu thành từ 2 yếu tố: Hữu hình 

và vô hình. Việc xây dựng công thức Goodwill, một mặt là sự chứng minh cho 

tiềm lực hay giá trị về mặt “tổ chức “ của doanh nghiệp là ở các khoản thu nhập 

tương lai. Phương pháp Goodwill tạo cơ sở ñể người ta phân tích mức ñộ tác 

ñộng của yếu tố rủi ro kinh doanh và rủi ro lãi suất tới giá trị doanh nghiệp.  

+ Hạn chế: Phương pháp này phản ánh sự kết hợp giữa 2 phương pháp giá trị tài 

sản thuần và phương pháp hiện tại hóa lợi nhuận. Nó ñòi hỏi phải ñánh giá cả tài 

sản hiện tại và thu nhập trong tương lai. Chính vì thế, nó cũng không tránh khỏi 

những hạn chế của các phương pháp ñó, chẳng hạn như: Định giá các tài sản ñặc 

biệt, không bán trên thị trường, xác ñịnh các tham số bị chi phối nhiều bởi các 

yếu tố chủ quan như lợi nhuận tương lai, tỷ suất hiện tại hóa...Theo như công 

thức tính toán, chúng ta có thể thấy rằng, ứng với một sự lựa chọn về r thì lợi 

(1.4) 
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nhuận “bình thường” của tài sản sẽ ñược khuyếch ñại thêm một lượng lớn là At 

(giá trị tài sản ñưa vào kinh doanh). Phương pháp xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 

trên cơ sở ñịnh lượng Goodwill không cung cấp những cơ sở dữ liệu cần thiết ñể 

các nhà ñầu tư ñánh giá triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai. Thiếu 

những cơ sở dữ liệu này, các chuyên gia ñánh giá sẽ phải lựa chọn những tham 

số mang nhiều tính chủ quan. 

- Phương pháp này chưa ñược áp dụng tại Vi ệt Nam. 

1.4. NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP CỦA VI ỆC ĐỊNH GIÁ HI ỆN NAY TẠI 

VIỆT NAM 
1.4.1. Đối với phương pháp tài sản 

Khi xác ñịnh giá trị thương hiệu: không thể tính giá trị thương hiệu vào 

giá trị DN do việc tính giá trị thương hiệu mang tính chủ quan, nhà nước thì 

chưa ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về việc tính và phân bổ giá trị 

thương hiệu.  Khi xác nhận công nợ: khó xác ñịnh. Khi xác ñịnh lại giá trị hàng 

tồn kho: Đối với những DN có khối lượng hàng tồn kho lớn nhiều chủng loại 

nguyên vật liệu, thành phẩm, công cụ dụng cụ thì do số lượng nhân lực hạn chế, 

thời gian không nhiều, nhân viên xác ñịnh giá trị doanh nghiệp thường chỉ kiểm 

tra xác suất về mặt giá trị và số lượng hàng hoá trong kho.  

1.4.2. Đối với phương pháp dòng tiền chiết khấu  

Thông tư 146 quy ñịnh phương pháp DCF chỉ áp dụng cho các doanh 

nghiệp "có ngành nghề kinh doanh chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, 

ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, tin học hoặc và chuyển giao 

công nghệ có tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Nhà nước bình quân 5 năm liền 

kề cao hơn lãi suất trả trước của trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm trở lên". 

Như vậy, phạm vi áp dụng của phương pháp DCF bị thu hẹp theo các ñiều kiện 

về ngành nghề kinh doanh. Mặt khác, với tình trạng hoạt ñộng của các DNNN 

hiện nay, thì có thể nói là khó tìm ra ñược doanh nghiệp nào ñáp ứng ñược quy 

ñịnh về tỷ suất lợi nhuận này. 

1.4.3. Vấn ñề xác ñịnh giá trị lợi thế kinh doanh  

Không xác ñịnh ñược chính xác. 

1.4.4. Về thời gian ñịnh giá 
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 Thời gian quy ñịnh cho việc xác ñịnh giá trị doanh nghiệp tối ña không 

quá 30 ngày ñối với doanh nghiệp và 60 ngày ñối với toàn Tổng công ty chưa 

thực sự phù hợp với ñiều kiện thực tế ở nước ta. 
 

CHƯƠNG 2 
ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TH ƯƠNG MẠI QUẢNG NAM  

ĐÀ NẴNG VÀ KINH NGHI ỆM CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ TR Ị 

CÁC DNNN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY C Ổ PHẦN TRÊN 

ĐỊA BÀN THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TH ƯƠNG MẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Khái quát về Công ty Thương Mại QNĐN 

- Là DNNN sẽ cổ phần hóa vào giai ñoạn 2009-2010 

2.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của DN qua các năm 2006-2008 

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 

- Tài sản: 161.316.722.780 115.519.914.356 82.073.374.262 

+ Tài sản dài hạn 68.293.824.834 53.285.465.765 41.771.872.943 

+ Tài sản ngắn hạn 93.022.897.946 62.234.448.591 40.301.501.319 

- Nguồn vốn chủ sở hữu 63.408.309.771 61.631.055.571 54.416.038.856 

- Doanh thu 551.101.279.727 402.240.236.528 257.100.236.110 

- Các khoản phải thu 44.105.429.581 28.991.594.919 20.262.217.990 

- Nợ ngắn hạn 91.006.413.009 38.846.858.785 19.657.335.406 

Trong ñó: Vay ngắn hạn 68.020.383.232 19.115.657.560 3.478.718.380 

- Nợ dài hạn 6.902.000.000 15.042.000.000 8.000.000.000 

- LN trước thuế 414.688.902 985.527.244 1.363.412.686 

- Nộp Ngân sách 1.056.000.000 938.500.000 1.252.000.000 

- Lao ñộng  204 225 220 

- Thu nhập 2.070.000 2.450.000 2.800.000 

- LN sau thuế 323.975.705 769.943.160 1.065.166.161 

 

2.1.3. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty 
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2.1.4. Khả năng sinh lời Công ty Thương Mại QNĐN qua các năm 2006-

2008:Tỷ suất lợi nhuận của công ty qua các năm 2006-2008 

Tỷ suất lợi nhuận của Công ty 2006-2008 so với tỷ suất lợi nhuận ngành 

2.2. NHU CẦU XÁC ĐỊNH GIÁ TR Ị DN TẠI CÔNG TY TH ƯƠNG MẠI 

QNĐN 

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 

1. TSCĐ/Tổng tài sản  41,10% 45,01% 49,40% 

2. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn  60,69% 46,64% 33,69% 

3. Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn  39,04% 53,29% 66,05% 

4. Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu  0,09% 0,10% 0,19% 

5. Lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH  0,25% 0,69% 0,93% 

6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  0,02% 0,07% 0,14% 

7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0,07% 0,26% 0,44% 

8. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH  0,18% 0,49% 0,67% 

9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Nhà nước 0,20% 0,56% 0,77% 

Chỉ tiêu 2006 2007 2008 

1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  0,02% 0,07% 0,14% 

2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0,07% 0,26% 0,44% 

3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH  0,18% 0,49% 0,67% 

4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Nhà 

nước 

0,20% 0,56% 0,77% 

Chỉ tiêu Bình 

quân 3 

năm Cty 

Bình 

quân 

ngành 

Tăng/giảm 

1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  0,08% 0,20% -0.12 

2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0,26% 0,44% -0.18 

3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH  0,45% 0,31% +0.14 
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 Xác ñịnh rõ tài sản hiện có tại công ty: tài sản hữu hình, vô hình, tài 

sản ñang dùng, chờ thanh lý.; Xác ñịnh ñúng phần vốn nhà nước mà DN ñang 

kinh doanh nhằm phục vụ cổ phần hóa tại công ty. 

2.3. CƠ SỞ VÀ ĐIỀU KI ỆN ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TR Ị DN TẠI CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI QNĐN 

- Cơ sở xác ñịnh giá trị doanh nghiệp tại Công ty: căn cứ quyết ñịnh phê duyệt 

CPH DNNN tại Công ty TMQNĐN. 

- Điều kiện xác ñịnh giá trị DN: Để xác ñịnh giá trị DN ñược chính xác và theo 

ñúng quy ñịnh của Nhà nước về cổ phần hóa DNNN, Công ty cần thực hiện các 

công việc sau: 

- Kiểm kê, phân loại tài sản và quyết toán tài chính, quyết toán thuế, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan, xử lý những vấn ñề về tài chính ñến thời ñiểm xác 

ñịnh giá trị Doanh nghiệp ñể thực hiện cổ phần hoá. 

- Ban chỉ ñạo cổ phần hóa Doanh nghiệp chỉ ñạo Giám ñốc Doanh nghiệp cổ 

phần hoá ký hợp ñồng ñịnh giá với các tổ chức ñịnh giá hoặc chỉ ñịnh Tổ giúp 

việc (trường hợp Doanh nghiệp tự tổ chức xác ñịnh giá trị Doanh nghiệp) theo 

quy ñịnh tại ñiều 23 Nghị ñịnh số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06  năm 2007 

của Chính phủ ñể tiến hành ñịnh giá. Ban chỉ ñạo cổ phần hoá doanh nghiệp 

chịu trách nhiệm thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác ñịnh 

giá trị Doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2.4. KINH NGHI ỆM CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH GIÁ TR Ị CÁC DNNN 

CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY C Ổ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ 

NẴNG QUA CÁC NĂM 2006-2008 

2.4.1. Phương pháp ñịnh giá 

         Các DN xác ñịnh giá trị DN theo phương pháp tài sản 

2.4.2. Nguyên tắc ñịnh giá 

- Tài sản là hiện vật 

+ Chỉ ñánh giá những tài sản dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng sau khi chuyển thành 

Công ty cổ phần. Không ñánh giá những tài sản DN không cần dùng, tài sản ứ 

ñọng, tài sản chưa thanh lý. 
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+ Giá trị thực tế của tài sản ñược xác ñịnh trên cơ sở giá thị trường và chất 

lượng còn lại của tài sản tại thời ñiểm ñịnh giá. 

- Tài sản là phi hiện vật: Căn cứ trên cơ sở các biên bản ñối chiếu, thư xác nhận, 

hồ sơ chứng từ gốc, sổ kế toán và Báo cáo tài chính tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị 

DN. 

2.4.3. Xử lý về vấn ñề tài chính 

2.4.3.1. Tài sản 

- Tài sản ñang dùng: 

+ Tài sản cố ñịnh hữu hình: kiểm kê tài sản tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị DN. 

Giá trị tài sản tăng do ñánh giá lại giá trị thực tế của tài sản hạch toán tăng vốn 

nhà nước. 

+ Vật tư, hàng hóa tồn kho: kiểm kê hàng hóa, vật tư tại thời ñiểm xác ñịnh giá 

trị DN. Giá trị tài sản này tăng do ñánh giá lại giá trị thực tế của tài sản và hạch 

toán tăng vốn nhà nước. 

- Tài sản không cần dùng: Xác ñịnh theo biên bản kiểm kê tại thời ñiểm xác 

ñịnh giá trị doanh nghiệp.  

- Tài sản chờ thanh lý: Xác ñịnh theo biên bản kiểm kê tại thời ñiểm xác ñịnh 

giá trị doanh nghiệp. Khi xác ñịnh lại giá trị tài sản này bao gồm: tài sản cố ñịnh 

và vật tư hàng hóa kém phẩm chất.  

2.4.3.2. Nợ phải thu: Số liệu ñược xác ñịnh trên báo cáo tài chính ñã ñược kiểm 

toán tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị DN. 

2.4.3.3. Nợ phải trả: Nợ phải trả của DN bao gồm các vay ngắn hạn, nợ dài hạn, 

phải trả người bán, người mua trả tiền trước và các khoản nộp ngân sách Nhà 

nước. Số liệu ñược xác ñịnh lại dựa trên báo cáo tài chính và sổ kế toán của 

DN tại thời ñiểm ñịnh giá. Đối với khoản nợ bảo hiểm xã hội, nợ cán bộ công 

nhân viên, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán dứt ñiểm trước khi chuyển 

thành công ty cổ phần ñể ñảm bảo quyền lợi cho người lao ñộng. 

2.4.3.4. Các khoản dự phòng: Các khoản dự phòng sau khi xác ñịnh lại trên báo 

cáo tài chính và sổ kế toán tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiệp ñược hạch 

toán tăng vốn nhà nước.  
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2.4.3.5. Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: Số liệu ñược xác ñịnh trên báo cáo 

tài chính ñã ñược kiểm toán tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị DN. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

- Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng là DNNN thực hiện chuyển ñổi 

thành công ty cổ phần theo quyết ñịnh của UBND Thành phố Đà Nẵng. 

- Xác ñịnh giá trị doanh nghiệp tại Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng 

nhằm thực hiện cổ phần hóa tại công ty. 

- Các DN nhà nước chuyển ñổi thành công ty cổ phần trên ñịa bàn thành phố 

ñều áp dụng phương pháp tài sản theo quy ñịnh thông tư 146 của Bộ Tài Chính 

ñể xác ñịnh giá trị DN.  

- Trước khi xác ñịnh giá trị DN ñều xử lý những vấn ñề tài chính như: tài sản 

ñang dùng, không cần dùng, chờ thanh lý, công nợ phải thu phải trả và các 

khoản dự phòng...  

- Công tác xác ñịnh giá trị DN tại các DNNN trên ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng 

ñược thực hiện ñúng theo chủ trương của Thành phố, ñảm bảo không thất thoát 

tài sản, vốn nhà nước.  

CHƯƠNG 3 

TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH GIÁ TR Ị DOANH NGHI ỆP  

TẠI CÔNG TY TH ƯƠNG MẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG 

3.1. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRƯỚC KHI XÁC ĐỊNH GTDN 

- Lập báo cáo tài chính tại thời ñiểm xác ñịnh GTDN. 

- Kiểm toán báo cáo tài chính tại thời ñiểm 31/12/2008. 

- Doanh nghiệp tự tổ chức ñịnh giá và lựa chọn phương thức ñịnh giá. 

3.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH GTDN 

3.2.1. Mục ñích 

 Công tác tổ chức xác ñịnh GTDN thống nhất trình tự tiến hành việc 

xác ñịnh giá trị doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, ñể ñảm bảo chính xác và 

ñúng quy ñịnh pháp luật có liên quan.  

3.2.2. Phạm vi áp dụng 

- Áp dụng DN 100% vốn Nhà nước ñể chuyển ñổi thành Công ty cổ phần. 
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- Công ty chuyển ñổi mô hình từ DNNN sang Công ty Cổ phần theo quyết ñịnh 

của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng và Quyết ñịnh số 190/QĐ-SCT của 

Sở Công Thương. 

3.2.3. Tài liệu tham chiếu 

3.2.3.1. Báo cáo tài chính của Công ty ñã ñược kiểm toán 

- Bảng cân ñối kế toán 3-5 năm liền kề trước khi xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 

và tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiệp.  

- Bảng kết quả hoạt ñộng kinh doanh 3-5 năm liền kề trước khi xác ñịnh giá trị 

doanh nghiệp và tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiệp.  

- Bảng lưu chuyển tiền tệ 3-5 năm liền kề trước khi xác ñịnh giá trị doanh 

nghiệp và tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiệp.  

- Bảng cân ñối tài khoản 3-5 năm liền kề trước khi xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 

và tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiệp.  

3.2.3.2. Các tài liệu liên quan 

- Phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối thiểu 3 

năm.  

- Chi tiết về kế hoạch kinh doanh của từng mặt hàng, chi tiết tất cả các chi phí 

liên quan ñể ñến hoạt ñộng từng lĩnh vực kinh doanh của DN.  

- Chi tiết các kế hoạch ñầu tư như: tiến ñộ thực hiện dự án, dự án mở rộng thị 

trường: cụ thể thị trường dự tính mở rộng, kế hoạch mở rộng, tiến ñộ thực hiện 

và các kế hoạch ñầu tư khác.  

- Chi phí marketing, chi phí quảng cáo tiếp thị, chi phí xây dựng và quảng bá 

thương hiệu trong thời gian qua.  

- Các thông tin về doanh nghiệp như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến 

lược marketing (gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối 

và chiến lược khuyến mãi) trong thời gian tới...  

3.2.3.3. Các bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ các tài khoản và các tài liệu chứng từ 

ñối chiếu số dư các tài  khoản tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị doanh nghiệp, cụ thể 

- Tiền mặt: Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.  

- Tiền gửi ngân hàng: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác nhận số dư của 

ngân hàng (hoặc sổ phụ).  
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- Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu 

ñối chiếu số dư.  

- Các khoản ñầu tư tài chính dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu 

ñối chiếu số dư.  

- Các khoản phải thu: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu ñối chiếu số dư.  

- Các khoản phải trả: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu ñối chiếu số dư.  

- Hàng tồn kho: Biên bản kiểm kê hàng tồn kho. Trong ñó phân loại rõ những tài 

sản không cần dùng, ứ ñọng, chờ thanh lý.  

- Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác 

nhận số dư của ngân hàng.  

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ.  

- Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu 

ñối chiếu.  

- Tài sản cố ñịnh: Biên bản kiểm kê TSCĐ, trong ñó phân loại rõ những tài sản 

thuê mượn, nhận vốn góp liên doanh liên kết, tài sản không cần dùng, ứ ñọng, 

chờ thanh lý và tài sản ñang dùng.  

- Danh mục tài sản cố ñịnh và công cụ dụng cụ tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị 

doanh nghiệp. .. 

- Đối với các khoản công nợ không có khả năng thu hồi (nếu có): Bảng kê chi 

tiết những khoản công nợ không có khả năng thu hồi có giải thích rõ nguyên 

nhân vì sao không có khả năng thu hồi và các tài liệu chứng minh.  

- Đối với những khoản công nợ không có khả năng chi trả (nếu có): Bảng kê chi 

tiết những khoản công nợ không có khả năng chi trả có nêu rõ nguyên nhân và 

các tài liệu chứng minh.  

3.2.4. Nội dung thực hiện 

3.2.4.1. Khái quát các bước tiến hành 

Các bước tiến hành xác ñịnh GTDN ñược thực hiện dựa trên quy ñịnh 

của Nghị ñịnh 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 và Thông tư 146/2007/TT-

BTC ngày 06/12/2007 hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh 109/2007/NĐ-CP. 

3.2.4.2. Công tác tổ chức thực hiện xác ñịnh GTDN (chi tiết) 
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Bước 1. Thu thập thông tin và lập kế hoạch xác ñịnh giá trị doanh nghiệp 

- Tiếp xúc với doanh nghiệp ñể thu thập các thông tin về doanh nghiệp, các ñơn 

vị thành viên của Công ty. 

- Thu thập các thông tin có liên quan ñến xác ñịnh GTDN như: quyết ñịnh CPH 

của cơ quan chủ quản, quyết ñịnh thành lập tổ giúp việc Ban chỉ ñạo CPH doanh 

nghiệp của cơ quan có thẩm quyền, BCTC tại thời ñiểm xác ñịnh GTDN (kiểm 

toán và quyết toán thuế - nếu có. 

- Tiếp xúc với các ñơn vị thành viên (hạch toán phụ thuộc) ñể thu thập các thông 

tin có liên quan ñến giá trị doanh nghiệp như: báo cáo tài chính tại thời ñiểm, 

chứng từ sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan khác như danh mục tài sản, 

biên bản ñối chiếu, xác nhận công nợ, biên bản kiểm tra quyết toán thuế,… 

- Nghiên cứu các văn bản có liên quan ñến cổ phần hóa và xác ñịnh GTDN ñang 

có hiệu lực thi hành. 

- Dự kiến kế hoạch làm việc với cơ quan hữu quan như Sở Tài chính, cơ quan 

thuế 

Bước 2. Lựa chọn phương pháp và thời ñiểm xác ñịnh GTDN 

Bước 3 Tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản ñể xác ñịnh tài sản ñang dùng, 

không cần dùng, chờ thanh lý 
Bước 4. Tổ chức ñối chiếu xác nhận và phân loại các khoản công nợ (phải 

thu, phải tr ả, quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng) 

Bước 5. Lập các bảng biểu liên quan ñến hồ sơ xác ñịnh GTDN 

Bước 6. Xử lý những vấn ñề tài chính trước khi xác ñịnh GTDN 

Bước 7. Xác ñịnh giá trị thực tế các tài sản và các khoản nợ của DN 

Bước 8. Xác ñịnh giá trị doanh nghiệp  

Kết quả xác ñịnh giá trị DN bằng phương pháp tài sản 
Đơn vị tính: Đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Số liệu theo sổ 

sách 
31/12/2008 

Số liệu xác 
ñịnh lại 

Chênh lệch 

A 
Tài sản ñang dùng 
(I+II+III+IV) 

82.073.374.262 85.142.113.246 3,068,738,984 

I 
TSCĐ và ñầu tư dài 
hạn 

41.771.872.943 43,319,080,367 1.547.207.424 
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1 Tài sản cố ñịnh 40.437.222362 41.984.429.786 1.547.207.424 

a Tài sản cố ñịnh hữu hình 40.437.222.362 41.984.429.786 1.547.207.424 

b Tài sản cố ñịnh vô hình      0 

2 
Các khoản ñầu tư tài 
chính dài hạn 

    0 

3 
Chi phí xây dựng cơ bản 
dở dang 

109.739.586 109.739.586 0 

4 
Các khoản ký cược, ký 
quỹ dài hạn 

    0 

5 Chi phí trả trước dài hạn 1.224.910.995 1.224.910.995 0 

II 
TSLĐ và ñầu tư ngắn 
hạn 

40.301.501.319 41.823.032.879 1.521.531.560 

1 Tiền 9.933.426.904 9.933.426.904 0 

  Tiền mặt tồn quỹ 133.500812 133.500.812 0 

  Tiền gửi ngân hàng 9.799.926.092 9.799.926.092 0 

2 
Đầu tư tài chính ngắn 
hạn 

    0 

3 Các khoản phải thu 20.269.217.990 20.911.388.839 642.170.849 

4 Vật tư hàng hóa tồn kho 8.643.856.718 9.523.217.429 879.360.711 

5 TSLĐ khác 1.454.999.707 1.454.999.707 0 

6 Chi phí sự nghiệp     0 

III 
Giá tr ị lợi thế kinh 
doanh của DN 

0 0 0 

IV Giá tr ị QSD ñất 0 0 0 

B 
Tài sản không cần 
dùng 

1.369.531.560 0 (1.369.531.560) 

I 
TSCĐ và ñầu tư dài 
hạn 

    0 

1 Tài sản cố ñịnh     0 

2 
Các khoản ñầu tư tài 
chính dài hạn 

    0 

3 
Chi phí xây dựng cơ bản 
dở dang 

    0 

4 
Các khoản ký cược, ký 
quỹ dài hạn 

    0 

II 
TSLĐ và ñầu tư ngắn 
hạn 1.369.531.560 0 (1.369.531.560) 

1 Dự phòng phải thu khó               
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ñòi 642.170.849 0 (642.170.849) 

2 
Vật tư hàng hóa ứ ñọng, 
kém, mất phẩm chất 

    
                              

0   

3 
Dự phòng giảm giá hàng 
tồn kho 

 
727.360.711 

 
        0  

            
(727.360.711) 

C Tài sản chờ thanh lý 0 0 0 

I 
TSCĐ và ñầu tư dài 
hạn 

    0 

II 
TSLĐ và ñầu tư ngắn 
hạn 

    0 

D 
Tài sản hình thành từ 
Quỹ KTPL 

0 0 0 

  
TỔNG  GIÁ TR Ị TÀI 
SẢN CỦA DOANH 
NGHIỆP (A+B+C+D) 

83.442.905.822 85.142.113.246 1.699.207.424 

  Trong ñó:       

  
TỔNG GIÁ TR Ị 
THỰC TẾ DOANH 
NGHIỆP (Mục A) 

82.073.374.262 85.142.113.246 3.068.738.984 

E1 Nợ thực tế phải tr ả 27.657.335.406 27.657.335.406 0 

  
Tr ñó: gtrị QSD ñất mới 
nhận giao phải nộp 
NSNN 

    0 

E2 
Số dư Quỹ khen 
thưởng, phúc lợi 

199.259.348 199.259.348 0 

E3 
Nguồn kinh phí sự 
nghiệp 0 0 0 

  

TỔNG GIÁ TR Ị 
PHẦN VỐN NHÀ 
NƯỚC TẠI DN {A-
(E1+E2+E3)} 

54.216.779.508 57.285.518.492 3.068.738.984 

 
Từ kết quả xác ñịnh giá trị của DN trên, giá trị thực tế của DN sau khi 

xác ñịnh lại là: 85.142.113.246ñồng, giá trị phần vốn Nhà nước: 

57.285.518.492ñồng. Kết quả cho thấy giá trị tài sản và phần vốn Nhà nước của 

DN tăng so với báo cáo tài chính của ñơn vị. Thực hiện chủ trương của Đảng và 

Nhà nước về cổ phần hóa DNNN, Công ty ñã tiến hành kịp thời các bước trước 

cổ phần hóa như 



19 

 

- Kiểm kê xác ñịnh ñúng số lượng và chất lượng tài sản thực tế hiện có của 

doanh nghiệp ñang quản lý và sử dụng tại thời ñiểm kiểm kê. 

- Phân loại tài sản ñã kiểm kê theo các nhóm: Tài sản doanh nghiệp có nhu cầu 

sử dụng; tài sản không cần dùng, tài sản ứ ñọng, tài sản chờ thanh lý. 

- Đối chiếu xác nhận và phân loại các khoản công nợ, bảng kê chi tiết ñối với 

từng loại công nợ: Công nợ phải trả, công nợ phải thu. 

- Tổ chức ñánh giá và xác GTDN theo quy ñịnh nhà nước hiện hành. 

- Kiểm kê quỹ tiền mặt, ñối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng tại thời ñiểm xác 

ñịnh giá trị doanh nghiệp ñể cổ phần hóa. 

- Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính chính xác 

trung thực của số liệu trên Báo cáo tài chính và kiểm kê thực tế tại thời ñiểm 

31/12/2008. Một số chỉ tiêu thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm trước 

khi cổ phần hóa theo các Báo cáo tài chính của Công ty như sau 

TT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 
1 Nguồn vốn 

chủ sở hữu 
63.408.309.771 61.631.055.571 54.416.038.856 

2 Doanh thu 551.101.279.727 402.240.236.528 257.100.236.110 
3 Lợi nhuận 

trước thuế 
414.688.902 985.527.244 1.363.412.686 

4 Phải nộp 
ngân sách 

1.056.000.000 938.500.000 1.252.000.000 

5 Nợ phải trả 97.908.413.009 53.888.858.785 27.657.335.406 
6 Các khoản 

phải thu 
44.105.429.581 28.9910.594.919 20.269.217.990 

7 Lao 
ñộng(Người) 

204 225 220 

8 Thu nhập 
(VND/người 

2.070.000 2.450.000 2.800.000 

9 Lợi nhuận 
sau thuế 

323.975.705 769.943.160 1.065.166.161 

 

Phương pháp tài sản ñược áp dụng tại Công ty Thương Mại QNĐN có những 

ưu và nhược ñiểm sau 

- Ưu ñiểm 

+ Việc ñịnh giá tại công ty không ñòi hỏi kỹ thuật phức tạp, giá trị các yếu tố vô 

hình không ñáng kể. 
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+ Kết quả tính toán tài sản hữu hình tại công ty rất cụ thể, rõ ràng phản ánh ñúng 

hiện trạng tài sản của Công ty tại thời ñiểm ñịnh giá. Việc tính toán giá trị DN 

ñảm bảo không thất thoát vốn Nhà nước. 

- Nhược ñiểm 

+ Không xác ñịnh ñược chính xác lợi thế kinh doanh của Công ty: Lợi thế kinh 

doanh ñược xác ñịnh trên phần vốn Nhà nước trên sổ kế toán tại thời ñiểm ñịnh 

giá (x) tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn Nhà nước bình quân 3 năm trước khi 

CPH. Việc tính toán các chỉ số này không ñảm bảo tính chính xác như tỷ suất lợi 

nhuận của công ty có thể tăng ñột biến do ñiều kiện ñặc biệt hay do công ty 

không kê khai chính xác thì sẽ ảnh hưởng ñến kết quả tính toán. 

+ Định giá theo phương pháp giá trị tài sản thuần thường mất nhiều thời gian và 

chi phí. Để xác ñịnh giá trị thị trường của các loại tài sản hữu hình khác nhau tại 

công ty cần phải có sự tham gia của nhiều chuyên gia ñịnh giá cho nhiều loại tài 

sản khác nhau do ñó mất nhiều thời gian và chi phí ñể ñịnh giá. 

Kết quả xác ñịnh giá trị DN áp dụng phương pháp dòng DCF  

Ngoài kết quả xác ñịnh giá trị DN bằng phương pháp tài sản, tác giả áp 

dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu ñể xác ñịnh giá trị DN tại công ty. Kết 

quả tính toán bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu như sau 

Năm 2004 2005 2006 2007 2008 
Lợi 
nhuận 
sau thuế 

587.652.690 569.110.767 323.975.705 769.943.160 1.065.166.161 
 
 
 

Vốn Nhà 
nước 
(không 
bao gồm 
số dư 
Quỹ khen 
thưởng, 
phúc lợi) 

55.434.036.251 60.149.736.251 58.882.384.713 60.265.196.359 54.216.779.508 

(Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty Thương Mại QNĐN 2004-2008 ñã ñược 
kiểm toán) 

- Dự toán lợi nhuận sau thuế (P) của 4 năm tương lai: Tính tỷ lệ tăng trưởng 

bình quân ổn ñịnh lợi nhuận sau thuế trong quá khứ(từ 2004-2008): 

1.065.166.161= 587.652.690(1+T)4  T= 16,03% 
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P sau thuế 2009 = P sau thuế năm 2008 x 116,03% =  1.065.166.161 x 116,03% 

= 1.235.912.297 ñồng 

P sau thuế 2010 = P sau thuế năm 2009 x 116,03% =  1.235.912.297 x 116,03% 

= 1.434.029.038 ñồng 

P sau thuế 2011 = P sau thuế năm 2010 x 116,03% =  1.434.029.038 x 116,03% 

= 1.663.903.893 ñồng 

P sau thuế 2012 = P sau thuế năm 2011 x 116,03% =  1.663.903.893 x 116,03% 

= 1.930.627.686 ñồng 

Dự kiến việc phân phối P sau thuế trong các năm tương lai: 50% ñể chia cổ tức, 

30% tăng vốn, 20% trích Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng, phúc lợi. 

- Ước tính khoản lợi nhuận sau thuế ñể chia cổ tức(D) dự kiến là 50% 

D1= 50% x P sau thuế 2009 = 50% x 1.235.912.297 = 617.956.148 ñồng 

D2= 50% x P sau thuế 2010 = 50% x 1.434.029.038 = 717.014.519 ñồng 

D3= 50% x P sau thuế 2011 = 50% x 1.663.903.893 = 831.951.946 ñồng 

D4= 50% x P sau thuế 2012 = 50% x 1.930.627.686 = 965.313.843 ñồng 

- Dự kiến vốn Nhà nước 4 năm tương lai(2009-2012) 

+ Năm 2009 = Vốn nhà nước năm 2008 + 30% lợi nhuận sau thuế năm 2008 = 

54.216.779.508 + (30% x 1.065.166.161) = 54.536.329.356 ñồng 

+ Năm 2010 = Vốn nhà nước năm 2009 + 30% lợi nhuận sau thuế năm 2009 = 

54.536.329.356+ (30% x 1.235.912.297 )= 54.907.103.045 ñồng 

+Năm 2011 = Vốn nhà nước năm 2010 + 30% lợi nhuận sau thuế năm 2010 = 

54.907.103.045 + (30% x 1.434.029.038 )= 55.337.311.757 ñồng 

+Năm 2012 = Vốn nhà nước năm 2011 + 30% lợi nhuận sau thuế năm 2011 = 

55.337.311.757 + (30% x 1.663.903.893 )= 55.836.482.924 ñồng 

- Xác ñịnh tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước bình quân (R) qua các năm 2009-

2012:  R = (R1+R2+R3+R4)/4 = 0,546 

- Xác ñịnh chỉ số g(tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của cổ tức): g = b x R 

b: Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế dùng ñể bổ sung vốn 

Trường hợp này b ñược xác ñịnh = 30% lợi nhuận sau  thuế 

 g = 30% x 0,546 = 0,1638 

- Xác ñịnh tỷ lệ chiết khấu (hay tỷ lệ hoàn vốn cần thiết) 
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K = Rf + Rp = 8,50% + 9,61% = 18,11% 

Rf: Lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tại thời ñiểm xác ñịnh giá doanh 

nghiệp = 8,50% 

Rp = 9,61(Giả ñịnh xác ñịnh theo chỉ số phụ phí rủi ro chứng khoán trên thế giới 

tại Niên giám ñịnh giá 1999, Ibbotson Associates, Inc). 

- Ước tính giá trị vốn nhà nước năm trong tương lai thứ 3(n=3) 

P2011 = (Pn) = 034.488.798.55
0173,0

843.313.9652012 ==
− gK

D
 

- Tính giá trị vốn nhà nước tại thời ñiểm xác ñịnh giá (31/12/2008) 
   
  

 
321 )1811,01(

946.951.831

)1811,01(

519.014.717

)1811,01(

148.956.617

+
+

+
+

+
 

 

+
3)1811,01(

034.488.798.55

+
 = 57.230.416.880 ñồng 

Như vậy, giá trị thực tế vốn nhà nước của Công ty tại thời ñiểm xác 

ñịnh là 57.230.416.880 ñồng. 

- Biên bản xác ñịnh giá trị doanh nghiệp: Giá trị thực tế doanh nghiệp = Giá trị 

thực tế vốn nhà nước + Nợ phải trả + Quỹ khen thưởng, phúc lợi + Nguồn kinh 

phí sự nghiệp 

Kết quả xác ñịnh giá trị doanh nghiệp tại thời ñiểm 31/12/2008 như sau  

Chỉ tiêu Số liệu sổ sách 
kế toán 

Số liệu xác ñịnh 
lại 

Chênh lệch 

1. Vốn nhà nước 
2. Nợ phải trả 
3. Quỹ khen thưởng, 
phúc lợi 
4. Nguồn kinh phí sự 
nghiệp 
5.Giá trị doanh nghiệp   
(5=1+2+3+4) 

54.216.779.508 
27.657.335.406 

199.259.348 
 

0 
 
 

82.073.374.262 

57.230.416.880 
27.657.335.406 

199.259.348 
 

0 
 
 

85.087.011.634 

3.013.637.372 
0 
0 
 

0 
 
 

3.013.637.372 
 

Căn cứ ñể xác ñịnh giá trị DN: 

- Báo cáo tài chính của Công ty qua các năm 2004 - 2008 ñã ñược kiểm toán. 

- Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty 3 năm sau khi chuyển thành công 

ty cổ phần. 

 

ñồng 

= 

Giá 
trị 
t.tế 
phần 
vốn 
NN 
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- Lãi suất trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm tại thời ñiểm xác ñịnh giá trị 

DN và hệ số chiết khấu dòng tiền của Công ty. 

Giải trình các số liệu ñể tính toán 

- Sử dụng tốc ñộ tăng trưởng bình quân ổn ñịnh của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 

năm 2004 ñến 2008 là 10,5% cho các năm 2009-2012. 

- Chỉ số K: K = Rf + Rp = 8,50% + 9,61% = 18,11% 

Rf: Lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tại thời ñiểm xác ñịnh giá doanh 

nghiệp = 8,50% 

Rp = 9,61(Giả ñịnh xác ñịnh theo chỉ số phụ phí rủi ro chứng khoán trên thế giới 

tại Niên giám ñịnh giá 1999, Ibbotson Associates, Inc). 

Phương pháp dòng tiền chiết khấu(DCF) ñược áp dụng tại Công ty Thương Mại 

QNĐN có những ưu và nhược ñiểm sau 

- Ưu ñiểm: Áp dụng phương pháp này xác ñịnh ñược lợi thế thương mại của 

Công ty nên kết quả xác ñịnh giá trị doanh nghiệp ñược chính xác. Đặc biệt là 

Công ty ñang hoạt ñộng kinh doanh có hiệu quả, có thương hiệu và chiếm thị 

phần lớn trên thị trường trong và ngoài nước. 

- Nhược ñiểm: Áp dụng phương pháp này cần có những thông tin như tỷ suất lợi 

nhuận 3-5 năm liền kề và dự kiến trong 4-5 năm của công ty trong tương lai, tỷ 

lệ tăng trưởng, hệ số rủi ro. Việc xác ñịnh các thông tin này rất khó khăn và mất 

nhiều thời gian, dữ liệu không chính xác. Kết quả của phương pháp này dựa 

nhiều vào những dự ñoán kinh doanh trong tương lai của công ty như các chỉ 

tiêu về doanh thu, lợi nhuận... Điều này khó ñảm bảo trong tình hình nền kinh tế 

thế giới cũng như trong nước có nhiều biến ñộng như hiện nay. 

3.2.4.3. So sánh kết quả của 2 phương pháp tài sản và phương pháp dòng tiền 

chiết khấu(DCF) ñược áp dụng tại Công ty Thương Mại QNĐN 

Nội dung Phương pháp 
tài sản  

Phương pháp 
DCF 

Tăng/giảm 

A B C D=(C-B) 
Vốn nhà nước 57.285.518.492 57.230.416.880  -55.101.612 
Nợ phải trả 27.657.335.406 27.657.335.406 0 
Quỹ khen thưởng, 
phúc lợi 

 
199.259.348 

 
199.259.348 

 
0 

Nguồn kinh phí sự    
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nghiệp 0 0 0 
Giá trị doanh nghiệp    85.142.113.246 85.087.011.634 -55.101.612 
 

Kết quả so sánh cho thấy áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu, 

giá trị phần vốn nhà nước giảm 55.101.612 ñồng so với phương pháp tài sản vì 

vậy mà giá trị doanh nghiệp giảm 55.101.612 ñồng. Do vậy tác giả chọn phương 

pháp phương pháp tài sản ñể xác ñịnh giá trị tại Công ty Thương Mại Quảng 

Nam Đà Nẵng. Bên cạnh ñó áp dụng phương pháp tài sản khi tiến hành ñịnh giá 

tại công ty phản ánh ñúng hiện trạng tài sản và vốn nhà nước tại DN. Vì vậy lựa 

chọn phương pháp tài sản khi tiến hành ñịnh giá tại Công ty Thương Mại Quảng 

Nam Đà Nẵng là khả thi. 

Kết luận: Giá trị thực tế của Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng ñến 

thời ñiểm 31/12/2008 ñể cổ phần hóa là: 85.142.113.246VNĐ(Bằng chữ: Tám 

mươi lăm tỷ một trăm bốn mươi hai triệu một trăm mười ba nghìn hai trăm bốn 

sáu ñồng). Trong ñó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 

57.285.518.492VNĐ(Năm mươi bảy tỷ hai trăm tám mươi lăm triệu năm trăm 

mười tám nghìn bốn trăm chín hai ñồng). Vốn Nhà nước sau khi xác ñịnh lại 

chiếm 67% giá trị thực tế của ñơn vị. Là DN thương mại, nguồn vốn nhà nước 

lớn nên ñơn vị chủ ñộng trong việc kinh doanh, ít chịu áp lực vay vốn từ các tổ 

chức tín dụng. Đây là ñiều kiện thuận lợi ñể DN kinh doanh ngày càng hiệu quả. 

- Kết quả sản xuất kinh doanh từ thời ñiểm xác ñịnh giá trị giá trị ñến thời ñiểm 

DNNN chính thức chuyển thành công ty cổ phần sẽ ñược xử lý theo chế ñộ tài 

chính hiện hành của Nhà nước. Công Ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng 

chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của số liệu trên Báo cáo tài chính 

và kiểm kê thực tế tại thời ñiểm 31/12/2008.                                           

Bước 9. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giải trình: Dựa vào biên bản kết quả xác ñịnh 

GTDN tại thời ñiểm 31/12/2008 và các hồ sơ liên quan ñến việc việc xác ñịnh 

giá trị DN. DN hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị trình hồ sơ trình lên các cơ quan 

chức năng.    

Bước 10. Trình hồ sơ xác ñịnh giá trị doanh nghiệp lên cơ quan có thẩm quyền 

thẩm ñịnh và bảo vệ kết quả xác ñịnh giá trị DN. 
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3.3. BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TH ƯƠNG MẠI 

QNĐN(PHỤ LỤC) 

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ bán ñấu giá cổ phần 

lần ñầu ra bên ngoài của Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng, ñược cung 

cấp cho các nhà ñầu tư nhằm mục ñích giúp các nhà ñầu tư có thể tự ñánh giá về 

tài sản, hoạt ñộng kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng của Công ty khi 

chuyển ñổi từ DNNN thành Công ty cổ phần trong tương lai.  

Bản công bố thông tin ñược lập trên cơ sở các thông tin và số liệu của 

Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng cung cấp nhằm ñảm bảo tính công 

khai, minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của các 

nhà ñầu tư. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 

- Công ty Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng áp dụng hai phương pháp tài sản 

và phương pháp dòng tiền chiết khấu ñể xác ñịnh giá trị doanh nghiệp. 

- Khi xác ñịnh giá trị doanh nghiệp công ty ñã xử lý vấn ñề tài chính triệt ñể, 

giải quyết những vấn ñề tồn tại tại doanh nghiệp như nợ phải thu khó ñòi, tài sản 

không cần dùng, những khoảng trích dự phòng... 

- Xác ñịnh ñúng giá trị tài sản, vốn nhà nước, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn 

tại công ty.   

- Không tính ñịnh ñược lợi thế kinh doanh của công ty chính xác do nhà nước 

chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể khi xác ñịnh lợi thế kinh doanh khi áp dụng 

phương pháp tài sản. 

- Việc xác ñịnh giá trị thị trường ñối với nhiều loại tài sản hữu hình tại công ty 

cần có sự tham gia của các chuyên gia ñịnh giá vì vậy mất nhiều thời gian và chi 

phí.  

KẾT LUẬN 
- Giá trị doanh nghiệp là toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời ñiểm 

xác ñịnh giá trị doanh nghiệp. 

- Xác ñịnh giá trị doanh nghiệp có nhiều phương pháp khác nhau ñược sử dụng 

ñể xác ñịnh. Kết quả xác ñịnh về giá trị doanh nghiệp có thể có sự chênh lệch rất 
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lớn khi sử dụng các phương pháp khác nhau, thậm chí ngay cả khi vận dụng 

cùng một phương pháp. Vì kết quả tính toán ñược không chỉ phụ thuộc vào khả 

năng ước lượng với ñộ chính xác cao các tham số ñưa ra khảo sát, tức là phụ 

thuộc vào mặt kỹ thuật của bản thân từng phương pháp, mà còn phụ thuộc vào 

quan ñiểm ñánh giá về mặt lợi ích của doanh nghiệp. 

- Công ty Thương Mại QNĐN là DNNN chuyển ñổi thành công ty cổ phần. 

Việc xác ñịnh giá trị DN tại thời ñiểm cổ phần hóa ñảm bảo ñược tài sản và vốn 

nhà nước tại công ty. Kết quả của quá trình xác ñịnh giá trị doanh nghiệp tại 

Công ty Thương Mại QNĐN sẽ chỉ ra những thay ñổi cần thiết về hệ thống tài 

chính, cơ cấu thành phần cổ ñông, hoặc cấu trúc doanh nghiệp.  

- Áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu cần có những thông tin như tỷ suất 

lợi nhuận, tỷ lệ tăng trưởng, hệ số rủi ro... Việc xác ñịnh các thông tin này rất 

khó khăn và mất nhiều thời gian, dữ liệu không chính xác. Áp dụng phương 

pháp này dựa nhiều vào những dự ñoán kinh doanh trong tương lai của DN như 

các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tốc ñộ tăng trưởng... Điều này khó ñảm bảo 

tính chính xác trong tình hình nền kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều 

biến ñộng như hiện nay. 

- Việc xác ñịnh ñược giá trị thương hiệu DN chưa chính xác do chưa căn cứ vào 

giá trị thực của thương hiệu, hơn nữa Bộ Tài Chính thì chưa ban hành các văn 

bản hướng dẫn cụ thể về việc tính và phân bổ giá trị thương hiệu. Vì vậy giá trị 

thương hiệu chưa tính hết vào giá trị DN tại công ty. 

Như vậy công tác xác ñịnh giá trị DN hiện nay tại Vi ệt Nam còn nhiều bất cập, 

việc áp dụng các phương pháp khác nhau ñể xác ñịnh giá trị DN là một ñiều tất 

yếu. Để nâng cao hiệu quả của việc ñịnh giá doanh nghiệp khi cổ phần hoá, cần 

xây dựng hệ thống thông tin giá cả thị trường. Việc ñịnh giá ở Việt Nam hiện 

nay còn thiếu thông tin. Để cho việc ñịnh giá một cách kịp thời, minh bạch và 

khoa học cần thiết phải xây dựng một hệ thống cơ sỡ dữ liệu phần cứng và phần 

mềm, cập nhập các thông tin về giá cả, các vụ mua bán và ñấu giá từ tài sản vô 

hình ñến hữu hình. Nhà nước cần sớm ban hành các tiêu chuẩn về thẩm ñịnh, 

cần có một hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh ñể công tác ñịnh giá tại các DN 

ngày càng hoàn thiện hơn. 


