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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Vốn kinh doanh nói chung, vốn luân chuyển nói riêng là yếu 

tố đảm bảo cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp được diễn ra 

thường xuyên và liên tục. Thiếu vốn sẽ gây ra tình trạng khó khăn, 

cản trở tính liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó để tăng trưởng và phát triển không hoàn toàn 

chỉ phụ thuộc vào số lượng vốn nhiều mà còn là phụ thuộc vào việc 

quản lý và sử dụng vốn như thế nào cho hiệu quả nhất.  

Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng là một doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực dệt may, đang ngày càng phát triển với quy mô 

không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và 

quản trị vốn luân chuyển là thật sự cần thiết cho công tác quản lý tài 

chính và điểu hành doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Chính vì 

vậy, tôi lựa chọn đề tài: "Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty cổ 

phần Vinatex Đà Nẵng” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nắm vững cơ sở lý luận về vốn luân chuyển cũng như quản 

trị vốn luân chuyển của công ty. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị vốn luân chuyển tại 

công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng trong giai đoạn 2009-2014. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn luân 

chuyển tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản trị 

vốn luân chuyển của Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng. 

Đề tài được nghiên cứu qua tìm hiểu thực tế hoạt động tại 
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công ty trong phạm vi từ năm 2009 đên năm 2014. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu thập số liệu  

� Tham khảo sách báo, tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên 

cứu, phỏng vấn trực tiếp các nhân viên trong công ty, thu thập số liệu 

thực tế tại phòng tài chính-kế toán của công ty. 

Phương pháp xử lý số liệu  

� Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và suy luận 

logic để tổng hợp các số liệu, dữ kiện thu thập được nhằm xác định 

những phương án, giải pháp được lựa chọn. 

5. Kết cấu của luận văn 

Chương 1: Lý luận chung về quản trị vốn luân chuyển tại 

doanh nghiệp  

Chương 2: Thực trạng quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Cổ 

phần Vinatex Đà Nẵng 

Chương 3: Đề xuất giải pháp quản trị vốn luân chuyển tại 

Công ty Cổ Phần Vinatex Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Quản trị vốn luân chuyển là một nội dung quan trọng trong 

quản trị tài chính. Về vấn đề này đã hình thành một khung lý thuyết 

tương đối đầy đủ. 

Các giáo trình quản trị vốn luân chuyển xuất hiện như là một 

phần của giáo trình quản trị tài chính, trong đó được trình bày một 

cách tổng quát, cơ bản các nội dung chính. Liên quan đến đề tài 

Quản trị vốn luân chuyển còn có các bài báo, các diễn đàn trên mạng 

internet. 
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CHƯƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN  

TẠI DOANH NGHIỆP 

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN LUÂN CHUYỂN 

1.1.1. Khái niệm vềvốn luân chuyển 

Vốn luân chuyển theo nghĩa rộng là giá trị của toàn bộ tài sản 

lưu động, là những tài sản gắn liền với chu kì kinh doanh của một 

doanh nghiệp. Trong mỗi chu kì kinh doanh, chúng chuyển hóa qua 

tất cả các dạng tồn tại từ tiền mặt đến tồn kho, khoản phải thu và trở 

về hình thái cơ bản ban đầu là tiền mặt. 

Khi phân tích vốn luân chuyển, người ta có thể sử dụng thêm 

chỉ tiêu Vốn luân chuyển ròng (VLCR), đây là phần giá trị tài sản 

ngắn hạn được tài trợ bằng các nguồn vốn dài hạn. 

Vốn luân chuyển ròng = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn                

1.1.2. Kết cấu vốn luân chuyển và các nhân tố ảnh hưởng 

đến kết cấu vốn luân chuyển 

a. Kết cấu vốn luân chuyển của doanh nghiệp 

Kết cấu vốn luân chuyển của doanh nghiệp là tỷ trọng từng khoản 

vốn hay từng bộ phận vốn chiếm trong tổng số vốn luân chuyển của 

doanh nghiệp, bao gồm: vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính 

ngắn hạn, giá trị các khoản phải thu và giá trị hàng tồn kho. 

b. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn luân chuyển 

- Các nhân tố về mặt sản xuất. 

- Các nhân tố về cung ứng - tiêu thụ.  

- Các nhân tố về mặt thanh toán. 

1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị vốn luân chuyển 

Vốn luân chuyển là một chỉ số liên quan đến lượng tiền một 

công ty cần huy động để duy trì hoạt động thường xuyên, hay nói 
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một cách cụ thể hơn đó là lượng tiền cần thiết để cho hoạt động 

chuyển hóa nguyên liệu thô thành thành phẩm bán ra thị trường.  

Vốn luân chuyển là thước đo cho cả hiệu suất và sức mạnh tài 

chính ngắn hạn của Công ty, giúp cho các nhà đầu tư có các nhận 

định về hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Khả năng quản lý vốn luân chuyển của công ty càng tốt thì 

nhu cầu vay nợ càng giảm. 

1.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

1.2.1.  Chu kỳ chuyển hóa thành tiền của các tài sản 

Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt bao gồm khoảng thời gian từ khi 

công ty thanh toán các khoản nợ đến khi thu tiền mặt.  

Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt = Chu kỳ chuyển hóa hàng tồn 

kho + Kỳ thu tiền bình quân – Chu kỳ thanh toán bình quân 

1.2.2. Chính sách đầu tư tài sản lưu động 

Chính sách đầu tư tài sản lưu động: có ba chính sách đầu tư tài 

sản lưu động là chính sách hạn chế, chính sách ôn hòa và chính sách 

thả lỏng. 

Với chính sách hạn chế, tài sản lưu động chuyển hóa thành doanh 

thu với tốc độ nhanh hơn, nên mỗi đồng tài sản lưu động sẽ vận động nhanh 

hơn và hiệu quả hơn. Các chính sách thả lỏng và ôn hòa sử dụng nhiều vốn 

luân chuyển hơn để tạo ra một đồng doanh thu, do vậy hiệu quả và tốc độ 

luân chuyển của tài sản lưu động sẽ chậm lại. 

1.2.3. Các chính sách tài trợ tài sản lưu động 

a. Cách tiếp cận tự bảo đảm 

Cách tiếp cận tự đảm bảo là cách doanh nghiệp gắn thời hạn 

của nợ ngắn hạn tương ứng với chu kỳ sống của tài sản lưu động.  

b. Các khuynh hướng tài trợ tài sản lưu động 

Dựa trên cách cần nhắc ra quyết định tài trợ mà có thể chia thanh 
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hai khuynh hướng tiếp cận chính: Khuynh hướng tấn công và khuynh 

hướng bảo thủ. 

1.2.4. Hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển 

Hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển là việc xây dựng nhu cầu 

vốn cần phải đầu tư cho năm kế hoạch, dựa trên cơ sở tổng hợp nhu 

cầu của từng bộ phận vốn luân chuyển cần đầu tư. 

a. Phương pháp hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển 

Có hai phương pháp chủ yếu đê xấy dựng nhu cầu vốn của 

doanh nghiêp là: Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. 

b. Giải pháp cho nguồn vốn thiếu 

Doanh nghiệp có thể sử dụng các nguồn tài trợ sau: Tài trợ tự 

phát sinh và vay ngắn hạn. Doanh nghiệp dựa vào tình hình tài chính, 

cân đối giữa lợi ích tăng thêm và chi phí sử dụng để lựa chọn nguồn 

tài trợ phù hợp. 

1.3. QUẢN TRỊ CÁC BỘ PHẬN CỦA VỐN LUÂN CHUYỂN 

1.3.1. Quản trị tiền mặt 

Tiền mặt có hai dạng: tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng. 

Mục tiêu của quản trị tiền mặt là giảm thiểu lượng tiền mặt nắm giữ 

trên cơ sở cực đại tính hữu dụng của nó. 

a. Các lý do phải nắm giữ tiền mặt 

Các công ty phải nắm giữ tiền mặt vì các nguyên nhân 

sau:Thực hiện các giao dịch, đầu cơ, dự phòng, 

b. Các kỹ thuật quản trị tiền mặt 

Quản trị tiền mặt hiệu quả bao gồm quản trị riêng rẽ dòng 

nhập quỹ và dòng xuất quỹ, bao gồm: đồng bộ hóa dòng tiền mặt, 

giảm thời gian kiểm tra hóa đơn, kỹ thuật vốn trôi nổi, đẩy nhanh tốc 

độ thu tiền, kiểm soát quá trình thanh toán, sử dụng hối phiếu, cực 

đại hóa vốn trôi nổi chuyển séc, kéo giãn thời gian thanh toán các 
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khoản nợ phải trả. 

c. Hoạch định nhu cầu tiền mặt 

Có hai phương pháp để hoạch định nhu cầu tiền mặt:  

- Phương pháp trực tiếp: ước tính hóa đơn thu và chi tiền. 

- Phương pháp gián tiếp: điều chỉnh thu thập ròng. 

d. Xác định nhu cầu tồn trữ tiền mặt tối ưu 

- Mô hình tồn trữ tiền mặt tối ưu EOQ - Mô hình Baumol. 

- Mô hình quản lý tiền mặt Miller-Orr . 

e. Chính sách tài chính trong quản trị tiền mặt 

- Huy động vốn ngắn hạn cho nhu cầu tiền mặt. 

- Đầu tư các khoản tiền nhàn rỗi. 

1.3.2 Quản trị khoản phải thu 

a. Chính sách tín dụng 

Chính sách tín dụng bao gồm bốn biến số: tiêu chuẩn tín dụng, 

thời hạn tín dụng, chiết khấu nhờ trả sớm, chính sách thu hồi nợ. 

b. Đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng 

Quy trình đánh giá uy tín của khách hàng trải qua 3 bước: 

(1) Thu thập thông tin về khách hàng  

(2) Phân tích thông tin thu thập được để phán quyết về uy tín 

của khách hàng  

(3) Quyết định có bán chịu hay không?  

c. Chính sách thu nợ 

Chính sách thu nợ có mục đích là sử dụng các nguồn lực của 

công ty để thực hiện việc thu tiền đối với các hóa đơn quá hạn. 

1.3.3. Quản trị tồn kho 

a. Khái niệm tồn kho và vai trò của quản trị hàng tồn kho 

trong doanh nghiệp 

Hàng tồn kho là những tài sản được giữ để bán trong kỳ sản 
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xuất - kinh doanh bình thường; đang trong quá trình sản xuất - kinh 

doanh dở dang; nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng 

trong quá trình sản xuất - kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ. 

b. Hàng tồn kho và chi phí hàng tồn kho 

Tổng chi phí tồn kho có thể được khái quát như sau: 

Tổng chi phí tồn kho = chi phí đặt hàng + chi phí lưu kho 

c. Các mô hình quản trị hàng tồn kho 

- Mô hình sản lượng đặt hàng tối ưu EOQ (Economic Odering 

Quantity)  

- Phương pháp tồn kho bằng không (JIT) 

1.4. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VỐN 

LUÂN CHUYỂN CỦA DOANH NGHIỆP 

1.4.1. Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn nói chung 

Chỉ tiêu phản ánh tốc độ quản lý, sử dụng vốn luân chuyển của 

doanh nghiệp, thể hiện tình hình tổ chức về mọi mặt như: mua sắm, 

dự trữ, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.  

a. Số vòng quay vốn luân chuyển 

Chỉ tiêu này phản ánh số vòng mà vốn luân chuyển quay được 

trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.Về phương diện hiệu 

quả sử dụng vốn luân chuyển chỉ tiêu này càng cao càng tốt. 

b. Số ngày một vòng quay vốn luân chuyển 

Chỉ tiêu này cho biết độ dài của vòng quay vốn luân chuyển. 

Số ngày luân chuyển vốn luân chuyển mà càng ngắn chứng tỏ vốn 

luân chuyển được luân chuyển ngày càng nhiều trong kỳ phân tích, 

doanh nghiệp sử dụng vốn luân chuyển hiệu quả. 

c. Mức tiết kiệm vốn luân chuyển 

Mức tiết kiệm vốn luân chuyển là số vốn luân chuyển mà doanh 

nghiệp tiết kiệm được trong kỳ kinh doanh. Nếu thời gian luân chuyển 



8 

vốn luân chuyển kỳ này ngắn hơn kỳ trước thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm 

được vốn luân chuyển. Nếu thời gian luân chuyển vốn luân chuyển kỳ 

này dài hơn kỳ trước thì doanh nghiệp đã lãng phí vốn luân chuyển. 

d. Hệ số đảm nhiệm vốn luân chuyển 

Hệ số đảm nhiệm vốn luân chuyển phản ánh số vốn luân 

chuyển cần có thể đạt được một đồng doanh thu thuần. Hệ số này 

càng nhỏ phản ánh hiệu quả sử dụng vốn luân chuyển của doanh 

nghiệp càng cao. 

e. Tỷ suất sinh lời vốn luân chuyển 

Chỉ tiêu này đo lường được hiệu quả cứ một đồng vốn luân 

chuyển bỏ ra thì sinh ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Giá trị của chỉ tiêu 

này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn luân chuyển của doanh 

nghiệp càng tốt. 

1.4.2. Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của từng bộ 

phận vốn luân chuyển 

a. Vòng quay phải thu khách hàng 

Vòng quay phải thu khách hàng cũng cấp nguồn thông tin nội 

bộ về chất lượng phải thu khách hàng và mức độ hiệu quả của doanh 

nghiệp trong hoạt động thu nợ. 

b. Vòng quay hàng tồn kho 

Vòng quay hàng tồn kho phản ánh sự luân chuyển của vật tư, 

hàng hóa trong kỳ. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong phạm vi quản trị tài chính tại doanh nghiệp thì vấn đề 

quản trị vốn luân chuyển luôn quan trọng và ngày càng được quan 

tâm nhiều. Nó gắn liền với chu kỳ sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng 

trực tiếp đến trạng thái sinh lợi, rủi ro và từ đó tác động tới giá trị 

công ty.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ 

NẴNG 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng là Chi nhánh 

Tổng Công Dệt May Việt Nam tại Đà Nẵng. Năm 2008, được đổi tên 

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng. 

2.1.2. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh 

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng sản xuất kinh doanh hàng 

may mặc, hàng thêu đan, hàng áo len xuất khẩu, và tiêu thụ nội địa. 

Thị trường xuất khẩu các sản phẩm may mặc của công ty chủ 

yếu là Mỹ, Canada, Đài Loan, Nga, Pháp và các nước E.U khác. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản trị 

a. Cơ cấu tổ chức 

b. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực 

c. Tình hình máy móc thiết bị 

Ngành dệt may có đăc điểm là sử dụng nhiều loại máy móc 

thiết bị khác nhau. Chủng loại máy móc thiết bị ở công ty là rất lớn, 

sử dụng khác nhau tùy thuộc vào kế hoạch sản xuất để điều động. 

2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng giai đoạn 2009-2014 

a. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Thu nhập của công ty chủ yếu đến từ các hợp đồng gia công 

hàng may mặc xuất khẩu. Lợi nhuận thuần sau thuế quá thấp so với 

lợi nhuận gộp và thấp hơn rất nhiều so với doanh thu tức là công ty 

không đạt được tính kinh tế theo quy mô, chi phí bán hàng, quản lý 
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doanh nghiệp cao. 

- Phân tích cấu trúc chi phí 

Ta thấy tỉ trọng chi phí tài chính có xu hướng giảm chủ yếu là 

do các chính sách giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước đồng thời 

Vinatex Đà Nẵng tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất, giảm 

các khoản lỗ do đầu tư tài chính. 

b.   Phân tích cấu trúc tài sản, nguồn vốn 

- Phân tích cấu trúc tài sản 

Tổng tài sản trong 6 năm qua là giảm 7,5%, trong khi đó tốc độ 

tăng doanh thu bình quân từ năm 2009 đến 2014 là 5,65%. Như vậy, 

công ty tạo ra doanh thunhiều hơn trên mỗi đồng tài sản đầu tư.  

- Phân tích cấu trúc nguồn vốn 

Nợ ngắn hạn là chủ yếu trong cấu trúc nguồn vốn. Điều này 

thể hiện thực tế công ty đang theo đuổi chính sách tấn công. Điều 

này làm cho họat động đầu tư của công ty rủi ro cao hơn. 

c. Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

- Phân tích khả năng thanh toán 

Thông số khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán 

hiện thời của công ty thấp cho thấy dấu hiệu không tốt về khả năng 

thanh toán. 

- Phân tích thông số nợ 

Công ty đang sử dụng nhiều nợ trong tài trợ cho tài sản. Thông 

số nợ trên vốn chủ giảm 7.5% từ năm 2009 đến 2014 nhưng vẫn là 

rất cao so với trung bình ngành. 

- Phân tích khả năng sinh lợi 

Tổng tài sản của công ty mặc dù khá cao, doanh thu công ty 

tạo ra cũng cao tương ứng nhưng lợi nhuận thấp làm ROA và ROE 

của công ty thấp hơn bình quân ngành và đối thủ cạnh tranh Hòa 



11 

Thọ. Cho thấy mỗi đồng đầu tư tài sản cũng như mỗi đồng vốn chủ 

sở hữu của công ty đầu tư tạo ra ít thu nhập hơn so với đối thủ. 

d. Đánh giá tình hình tài chính của công ty giai đoạn 2009 đến 

2014 

Bảng 2.4. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của công ty  

giai đoạn 2009 đến 2014 

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 

- Tình hình doanh 

thu bán hàng của 

công ty có xu 

hướng khá tốt. 

-  Hiệu quả sử dụng 

tài sản của công ty 

khá tốt. 

 

- Khả năng sinh lợi của công ty ở mức thấp. 

Hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu tạo 

ra lợi nhuận còn thấp. 

- Khả năng thanh toán của công ty có dấu 

hiệu không tốt, tuy nhiên có xu hướng cải 

thiện. Công ty đang kiểm soát không tốt 

khoản phải thu và hàng tồn kho, trong đó 

thông số vòng quay hàng tồn kho khá cao. 

2.2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUẢN TRỊ VỐN 

LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY 

2.2.1. Phân tích kết cấu vốn luân chuyển 

Quy mô vốn luân chuyển của công ty biến động không ổn định 

theo chiều hướng giảm dần từ năm 2009 đến 2011. Năm 2012 và 

2013 tăng trở lại sau đó lại giảm nhẹ vào năm 2014. 

Như vậy ta thấy rằng cơ cấu vốn luân chuyển của công ty vẫn 

còn một số điểm chưa tốt. Lượng hàng tồn kho và khoản phải thu rất 

lớn. Công ty cần đẩy nhanh công tác thu nợ nhanh, có những biện 

pháp nhằm giảm bớt lượng hàng tồn kho.  

2.2.2. Hoạt động quản trị tiền mặt 

a.   Kỳ luân chuyển tiền mặt 

Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt của Vinatex Đà Nẵng so với đối 
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thủ cạnh tranh là Hòa Thọ là khá cao. 

b. Theo dõi khoản mục tiền mặt tại công ty 

Do đặc điểm kinh doanh chủ yếu là gia công xuất khẩu, đơn 

hàng thanh toán sau, gia công CM với các nguyên phụ liệu phần lớn 

đối tác cung cấp hay FOB với nguyên phụ liệu chủ yếu mua từ nước 

ngoài nên việc công ty nắm giữ tiền mặt nhiều là không cần thiết. 

c.  Nội dung công tác quản trị tiền mặt 

- Quản trị tiền mặt tại quỹ 

Công ty dự trữ một lượng tiền mặt để đáp ứng những nhu cầu 

thanh toán không thể chi trả qua ngân hàng. 

- Quản lý tiền gửi ngân hàng 

Khi phát sinh các nghiệp vụ chuyển tiền qua tài khoản của 

công ty tại ngân hàng, ngân hàng sẽ gửi trang “sổ kế toán chi tiết” 

cho doanh nghiệp. 

Đánh giá công tác quản trị tiền mặt tại công ty. 

Ưu điểm: 

- Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi sự biến động của tiền mặt 

cho phép nắm bắt được những số liệu cụ thể và chi tiết của tiền mặt, từ đó 

có thể ra quyết định một cách chính xác và hợp lý. 

Tồn tại: 

- Công ty chưa có một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể cũng như 

một kế hoạch thanh toán tiền công nợ thống nhất nên tình trạng số tiền mặt 

tại quỹ của công ty không ổn định gây ra các khó khăn cho công ty trong 

việc chi tiêu tiền mặt. 

2.2.3. Hoạt động quản trị khoản phải thu 

a. Theo dõi khoản mục khoản phải thu của công ty 

- Về cơ cấu khoản phải thu 

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng trên 70% tổng 
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khoản phải thu ngắn hạn. Tỉ lệ này đang có chiều hướng tăng so với 

trước đây. Nợ xấu tăng tức là công ty có thể mất một lượng vốn nhất 

định. Công ty cần chú trọng hơn nữa việc đốc thúc khách hàng trả 

nợ, giúp công ty rút ngắn thời gian luân chuyển của đồng vốn. 

- Phân tích tình hình phải thu khách hàng. 

Tỉ lệ khoản phải thu khách hàng trên doanh thu của công ty 

cũng giảm 8.7% từ năm 2009 đến 2014. Công ty đã chú trọng hơn 

việc đốc thúc khách hàng trả nợ thể hiện ở giai đoạn từ năm 2011 

đến 2013 tình hình thu nợ được cải thiện.  

b. Nội dung công tác quản trị khoản phải thu 

- Tiêu chuẩn tín dụng 

Công ty cho phép hầu hết các khách hàng của công ty được 

hưởng tín dụng. 

- Thời hạn tín dụng 

Thời hạn tín dụng hiện tại của công ty áp dụng cho hầu hết các 

khách hàng là từ 15 ngày đến 30 ngày. 

- Chiết khấu nhờ trả sớm 

Công ty chưa áp dụng chính sách chiết khấu đối với các khoản 

nợ thanh toán trước hay đúng hạn. 

- Chính sách thu hồi nợ 

Công ty luôn thực hiện các chính sách thu hồi nợ rõ ràng và 

thường xuyên nhưng chưa quyết liệt. 

c. Đánh giá về công tác quản trị khoản phải thu tại công ty 

Ưu điểm 

- Tổng Giám đốc có thể trực tiếp quyết định mà không cần 

thông qua hội đồng quản trị giúp công tác thu hồi nợ của công ty 

được thực hiện nhanh chóng. 
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- Đối chiếu công nợ tại công ty được thực hiện liên tục để cập 

nhật các khoản phải thu mới và có chính sách đòi nợ kịp thời đối với 

nợ quá hạn. 

Tồn tại 

- Công việc theo dõi và quản lý nợ còn mang màu sắc kinh 

nghiệm, thiếu bài bản, cho nên hiệu quả thấp.  

- Các khoản phải thu của công ty có trong và ngoài nước, nên 

việc thu hồi nợ của công ty có khả năng chậm.  

- Công ty chưa chưa có bộ phận chuyên trách để đánh giá khả 

năng thanh toán của khách hàng, phân tích uy tín khách hàng. 

2.2.4. Hoạt động quản trị hàng tồn kho 

a. Theo dõi khoản mục hàng tồn kho tại công ty 

Trong cơ cấu hàng tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh dở 

dang và thành phẩm luôn chiếm tỷ trọng cao. Nguyên liệu, vật liệu 

và công cụ dụng cụ tăng đột biến vào năm 2009 và 2013 khi công ty 

đầu tư dự trữ cho sản xuất dài hạn. 

Vòng quay hàng tồn kho giảm từ năm 2009 và có xu hướng 

giao động trong khoảng 5.5 vòng đến 7 vòng từ năm 2010 đến 2014.  

b. Nội dung công tác quản trị hàng tồn kho 

- Thực trạng kho bãi  

Công ty có một kho chính với diện tích khoảng 500m² đặt tại số 25 

Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng. 

- Tiến trình nhập – xuất hàng tồn kho: được thực hiện theo quy trình. 

c.  Đánh giá hoạt động quản trị hàng tồn kho 

Ưu điểm 

- Có phần mềm theo dõi, quản lý hàng tồn kho. 

Nhược điểm 

- Công tác kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu chưa được 
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quan tâm nhiều. 

- Công tác quản lý kho chưa được nghiêm túc vẫn còn xảy ra 

hiện tượng thất thoát nguyên phụ liệu. 

2.2.5. Tình hình sử dụng các nguồn tài trợ ngắn hạn 

a. Vay ngắn hạn 

Khoản mục chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nợ ngắn hạn là vay 

và nợ ngắn hạn, chiếm trên 60%, năm 2014 tăng lên đến 80%. Điều 

này thể hiện thực tế công ty đang theo đuổi chính sách tấn công. 

Chính sách này có rủi ro cao. 

b. Tín dụng thương mại  

Khoản nợ phải trả của công ty chủ yếu bao gồm nợ mua các 

nguyên phụ liệu từ các nhà cung cấp trong nước. Khoản phải trả 

người bán chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng tài sản ngắn hạn.  

2.3.  HIỆU SUẤT SỬ DỤNG VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG 

2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá 

- Kỳ luân chuyển bình quân vốn luân chuyển:   

Chỉ số này của công ty giảm nhiều so với năm 2009 cho thấy 

công ty đã sử dụng vốn luân chuyển linh hoạt, tiết kiệm hơn. Tuy nhiên 

chỉ số này đang có xu hướng tăng chậm từ năm 2012 đến năm 2014 

chứng tỏ công ty đã không giữ được hiệu quả sử dụng vốn luân chuyển. 

- Hiệu suất sử dụng vốn luân chuyển  

Chỉ tiêu này phản ánh trong năm 2009 cứ một đồng vốn luân 

chuyển bỏ ra có thể tạo ra 2.35 đồng doanh thu; năm 2010 là 3.8; năm 

2011 là 4.17; năm 2012 là 3,95; năm 2013 là 3.51 và năm 2014 là 3.39. 

Xu hướng và biến động của chỉ số này tương tự như chỉ số kỳ luân 

chuyển bình quân vốn luân chuyển. 

- Mức đảm nhiệm vốn luân chuyển  
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Lấy năm 2009 làm gốc thì chỉ số này của công ty đã giảm 

nhiều cho thấy công ty ngày càng cần ít vốn luân chuyển hơn trong 

việc tạo ra một đồng doanh thu.  

- Tỷ suất lợi nhuận vốn luân chuyển  

Tỷ suất lợi nhuận vốn luân chuyển của công ty đang ở mức 

thấp thể hiện sự không hiệu quả của công ty. 

2.3.2. Đánh giá chung về tình hình quản trị vốn luân 

chuyển tại Công ty 

a. Những kết quả đạt được 

Công ty đã cố gắng trong việc phấn đấu có lợi nhuận trong 

tình hình kinh tế khó khăn. 

Công ty đã có những thành tích tiết kiệm chi phí, tăng sức 

cạnh tranh sản phẩm của công ty. 

b. Những khó khăn tồn tại cần khắc phục 

Khả năng thanh toán của công ty có dấu hiệu xấu cần khắc phục. 

Khoản phải thu năm 2013 lại tăng gần gấp đôi so với 2012. Điều 

này làm giảm hiệu quả sử dụng vốn luân chuyển. 

Chưa làm tốt công tác quản lý hàng tồn kho khi để lượng hàng tồn 

quá  nhiều. 

Số ngày một vòng quay vốn luân chuyển và hàm lượng vốn luân 

chuyển của công ty có được cải thiện. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương hai đã khái quát tình hình hoạt động kinh doanh, tài 

chính và chú trọng đến phân tích công tác quản trị vốn luân chuyển 

tại Công ty Cổ phân Vinatex Đà Nẵng. Qua đó thấy rằng mặc dù kết 

quả kinh doanh, khả năng sinh lợi còn thấp, nhưng xu hướng kinh 

doanh của công ty trong giai đoạn gần đây có dấu hiệu phát triển.  
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CHƯƠNG 3 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁPQUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG 

3.1.  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

3.1.1.  Đánh giá môi trường kinh doanh của công ty 

a. Môi trường ngành dệt may 

- Cơ hội 

Kinh tế thế giới sẽ sáng hơn và tăng trưởng. Điều đó đem lại 

hy vọng cho ngành dệt may tăng trưởng. Dự báo đến năm 2025, quy 

mô ngành dệt may toàn cầu đạt 2.110 tỷ USD. Hiệp định Đối tác 

chiến lược xuyên Thái Bình Dương 90% các loại thuế xuất, nhập 

khẩu giữa các nước thành viên sẽ được cắt giảm bằng 0%. 

- Thách thức: 

Ngành dệt may của Trung Quốc hiện đứng đầu thế giới về mọi 

chỉ số và luôn cạnh tranh với các doanh nghiệp Việt Nam. 

Ngành Dệt may Việt Nam đang phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu 

từ nước ngoài. Bức tranh toàn cảnh của ngành Dệt may hiện nay là gần 

4.000 cơ sở chỉ thực hiện khâu cuối là cắt - may và hoàn thiện (CM). 

Lao động biến động thường xuyên với tỉ lệ cao làm cho công 

tác sản xuất thiếu tính ổn định. 

b. Các yếu tố khác 

- Về tỉ giá hối đoái: Dự báo tỉ giá đồng USD sẽ tăng lên. Đầu 

vào nguyên phụ liệu của hầu hết các doanh nghiệp dệt may ở nước ta 

nhập khẩu khoảng trên 70% từ nước ngoài, việc tỉ giá đồng USD 

tăng lên là một rào cản lớn. 

- Lãi suất ngân hàng: Trong năm 2014, lãi suất cho vay phổ 

biến ở mức 7-9%/năm đối với ngắn hạn và 9,5-11%/năm đối với 

trung và dài hạn . 
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3.1.2.  Định hướng phát triển của công ty 

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Mục tiêu chủ yếu của Công ty là không ngừng thỏa mãn nhu 

cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, nâng cao năng suất lao động 

và chất lượng sản phẩm, đảm bảo thu nhập cho người lao động để ổn 

định và gắn bó với Công ty, đảm bảo mức chi cổ tức bằng và cao hơn 

mức gửi tiết kiệm ngân hàng. 

b. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015  

Bảng 3.1. Chỉ tiêu kế hoạch dự kiến chủ yếu năm 2015 

TT Nội dung ĐVT Kế hoạch 
năm 2015 

1 Doanh thu bán hàng tỷ đồng 600 
2 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 15 
3 Lương bình quân Triệu đồng/người/tháng 4.2 
4 Lương dự trữ tháng  02 
5 Cổ tức % 20 

c. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

- Xây dựng Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng trở thành một 

trong những công ty mạnh khu vực Miền Trung và phạm vi cả nước. 

- Tiếp tục sản xuất hàng may mặc xuất khẩu dựa trên cơ sở các 

thế mạnh hiện có của công ty.  

- Đầu tư phát triển công ty theo hướng chuyên môn hóa, hiện 

đại hóa, đảm bảo ổn định, bền vững và hiệu quả. 

- Phát triển toàn diện, bền vững phải đi đôi, gắn liền với việc 

bảo về môi trường và trách nhiệm xã hội, cùng với nhiều doanh 

nghiệp chung tay góp sức phát triển cộng đồng. 

3.1.3.  Phương hướng quản trị vốn luân chuyển 

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm soát nội bộ tại các đơn vị trực 

thuộc để ngăn ngừa các sai sót. Rà soát lại việc thực hiện công tác 

quản trị hàng tồn kho, giảm mức tồn kho. 
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- Đẩy mạnh công tác tiết kiệm cả hai phương thức giản đơn và 

gián tiếp như tiết kiệm nguyên phụ liệu, tiết kiệm điện, vận tải, công 

lao động, tái chế hàng … và cả tiết kiệm bằng tăng năng suất, giảm 

vốn đầu tư. 

- Đẩy mạnh hoạt động thu tiền bán hàng, giảm tỉ lệ nợ quá hạn 

dài ngày. 

- Công ty phấn đấu đẩy nhanh vòng quay vốn luân chuyển. 

Với những phân tích về những cơ hội đe dọa về môi trường kinh 

doanh trong năm 2015, kế hoạch tỷ suất sinh lợi vốn luân chuyển có 

thể đạt 2%. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VỐN LUÂN 

CHUYỂN TẠI CÔNG TY 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tiền mặt 

a. Nguyên tắc kiểm soát tiền mặt trong công ty 

- Xây dựng những quy tắc rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ 

của các bộ phận, cá nhân có liên quan trong quá trình thanh toán 

- Thủ quỹ có trách nhiệm quản lý nhập, xuất quỹ tiền mặt, 

ngoại tệ,… 

- Đối với tiền gửi ngân hàng, định kỳ, đối chiếu số dư trên sổ 

sách của doanh nghiệp với số dư tại ngân hàng để kịp thời xử lý 

chênh lệch. 

b. Các kỹ thuật quản trị tiền mặt 

- Tăng tốc thu hồi tiền mặt 

- Giảm thời gian kiểm tra hóa đơn 

- Kiểm soát quá trình thanh toán 

c. Hoạch định ngân sách tiền mặt 

Công ty phải có chiến lược hoạch định ngân sách tiền mặt hợp 

lý để dự báo một cách chính xác nhu cầu chi tiêu tiền mặt của công 



20 

ty. Ngoài ra công ty cần nghiên cứu để áp dụng mô hình tồn quỹ tối 

ưu mà hiện nay đang được sử dụng phổ biến như mô hình Baumol 

hay mô hình Millerr–Orr.  

3.2.2. Mở rộng chính sách tín dụng trong bán hàng 

a. Xác định các chi phí làm cơ sở cho việc mở rộng chính 

sách tín dụng 

- Chi phí sử dụng vốn chung (WACC): Việc xác định chi phí 

sử dụng vốn sẽ là cơ sở để cân nhắc đưa ra các quyết định hợp lý khi 

mở rộng chính sách tín dụng cho khách hàng.  

- Xác định lãi suất vay sau thuế. 

- Xác định chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu. 

- Chi phí sử dụng vốn bình quân. 

- Tỷ lệ chi phí biên 

b. Tiêu chuẩn tín dụng  

- Phân tích khách hàng 

Phương pháp phân tích: Phương pháp cho điểm theo trọng số. 

Phân tích khách hàng để lựa chọn khách hàng đủ yêu cầu, tư 

cách tốt và có uy tín để cung cấp tín dụng. Từ đó tiến hành phân 

nhóm và áp dụng chính sách tín dụng cho từng đối tượng. 

Trọng số của các tiêu chuẩn: Xác định mức độ quan trọng của 

từng tiêu chí bằng cách xác định hệ số quan trọng cho từng biến số.   

- Lựa chọn tiêu chuẩn tín dụng 

Theo số liệu tại phòng kinh doanh của công ty thì các nhóm 

khách hàng trên chiếm khoảng 95% doanh số bán hàng trong năm 

2014. Trong đó nhóm khách hàng A chiếm tỷ lệ 65%, nhóm B chiếm 

25% và nhóm C chiếm 10%.Giả định tỉ lệ này không thay đổi nhiều 

trong năm 2015. 



21 

Qua đánh giá từng nhóm khách hàng, có thể quyết định nên áp 

dụng chính sách mở rộng tín dụng cho nhóm nào. 

c. Xác định thời hạn tín dụng 

- Xác định thời hạn tín dụng cho nhóm khách hàng A 

Hai phương án bán tín dụng với thời hạn Net 45 va Net 65 đều 

có lợi nhuận tăng thêm có thể bù đắp chi phí cơ hội do đầu tư tăng 

thêm vào khoản phải thu. Ở mức thời hạn tín dụng là 45 ngày, thì lợi 

nhuận tăng thêm do bán chịu lớn nhất. Như vậy, công ty có thể quyết 

định thời hạn tín dụng áp dụng cho nhóm khách hàng A là 45 ngày.  

- Xác định thời hạn tín dụng cho nhóm khách hàng B 

Phân tích lựa chọn thời hạn tín dụng cho nhóm khách hàng B 

bằng phương pháp xác định lợi nhuận ròng tăng thêm tương tự như 

phân tích nhóm khách hàng A. 

Như vậy, thời hạn tín dụng áp dụng cho nhóm khách hàng B là 45 ngày. 

d. Chính sách chiết khấu 

- Thời hạn chiết khấu (d): Việc xác định thời hạn chiết khấu dựa 

vào thời gian. 

- Xác định tỷ lệ chiết khấu (k). Khi đưa ra tỷ lệ chiết khấu phải 

xem xét chi phí cơ hội vốn của khách hàng và chi phí tín dụng 

thương mại của công ty. Nếu phí tổn cơ hội vốn của khách hàng nhỏ 

hơn chi phí từ chối chiết khấu thì họ sẽ chấp nhận thanh toán trước 

để hưởng chiết khấu và ngược lại. Bên cạnh đó, chi phí cơ hội vốn 

của công ty phải lớn hơn chi phí tín dụng thương mại. 

Các sản phẩm may mặc xuất khẩu ra nước ngoài cần nhiều thủ 

tục, giấy tờ để tiến hành thánh toán. Vì các chứng từ về thanh toán này 

đều trình nộp Hải Quan xét duyệt trước khi xuất hàng nên đối với các 

hàng xuất khẩu ra nước ngoài này công ty không áp dụng chính sách 

chiết khấu. Thủ tục thanh toán tiền giữa ngân hàng nước ngoài và ngân 
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hàng trong nước cũng rất phức tạp. Công ty hỗ trợ những khách hàng 

truyền thống bằng các chính sách khác như may mẫu phát triển, hoặc 

đối với các mặt hàng nhà máy đã may có năng suất thì chiết khấu trên 

đơn giá từ khi ký kết hợp đồng sản xuất đơn hàng. 

- Tỉ lệ chiết khấu áp dụng đối với nhóm khách hàng B 

Giả sử phí tổn cơ hội vốn của nhóm khách hàng B ước tính là 

4.9%. Ta có được khoảng chiết khấu 0.51< k <0.53. Đánh giá mức 

chiết khấu ta chọn k = 0.52. 

Như vậy, tại mức chiết khấu 0.52/7 Net 45 lợi ích của công ty 

và lợi ích của khách hàng được cải thiện. Vậy công ty có thể quyết 

định chọn mức chiết khấu là 0.52/7 Net 45 cho nhóm khách hàng B. 

e. Hoàn thiện chính sách thu hồi nợ 

Trong mục các khoản phải thu thì khoản công nợ quá hạn từ 1 

năm trở lên là có xảy ra. Trong khi các khoản công nợ quá hạn với 

thời hạn ngắn lại chiếm lượng nhỏ. 

Vì vậy, công ty cần phải chú ý đến quy trình nợ, cần phải dứt 

khoát và theo dõi sát công nợ của khách hàng ngay từ khi quá hạn để 

có thể thu hồi được nợ sớm.  

3.2.3. Giải pháp về quản trị hàng tồn kho 

a. Hoàn thiện tổ chức quản lý hàng tồn kho 

Để đạt được hiệu quả công ty cần có một phòng chức năng 

riêng liên quan đến quản lý tồn kho của mình. Như vậy, bộ phận mới 

có thể thường xuyên cập nhật thông tin và đánh giá về tình hình sử 

dụng cũng như tình trạng tồn trữ vật liệu của công ty để có những 

chính sách điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm 

bảo công tác sử dụng vốn tồn trữ được hiệu quả. 
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Nếu công ty không có đủ nguồn lực để thành lập một phòng 

chức năng riêng thì cũng phải xây một bộ phận trong một phòng ban 

có trách nhiệm quản lý hàng tồn kho. 

b. Các giải pháp trong quản lý hàng tồn kho nguyên phụ liệu 

- Xác định lượng đặt hàng tối ưu.  

- Xác định thời điểm đặt hàng  

- Giảm mức hao hụt nguyên liệu 

c. Đối với hàng tồn kho là thành phẩm 

Nâng cao chất lượng sản phẩm để tránh việc không xuất được 

hàng, hàng phải tái chế làm tăng lượng tồn kho. 

3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

- Là một khách hàng thường xuyên và hoạt động có hiệu quả, 

ngân hàng cần có các chính sách ưu đãi về lãi suất, về thời hạn và 

những điều kiện thủ tục khi cấp tín dụng. 

- Nhà nước khi ban hành các cơ chế, chính sách, quy định mới 

cần phải lưu ý đến những tác động trái chiều của nó đến các doanh 

nghiệp, và cần phải có các biện pháp kèm theo để hỗ trợ các doanh 

nghiệp hoạt động. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Căn cứ vào cơ sở lý luận về quản trị vốn luân chuyển và 

nghiên cứu điều kiện thực tế tại Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng 

cũng như tình hình môi trường kinh doanh hiện nay, tác giả đã đưa ra 

phương án nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị 

vốn luân chuyển.  
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KẾT LUẬN 

Giai đoạn từ năm 2009 đến 2014, Công ty Cổ phần Vinatex Đà 

Nẵng hoạt động kinh doanh ngày càng có chiều hướng năng động hơn. 

Cùng với đó ngày càng có nhiều doanh nghiệp dệt may ra đời, lôi kéo các 

khách hàng truyền thống của công ty. Vấn đề hoàn thiện công tác quản trị 

hoạt động tại công ty trở nên vô cùng quan trọng. Việc xây dựng và hoàn 

thiện công tác quản trị vốn luân chuyển không chỉ giúp doanh nghiệp hoạt 

động đạt hiệu quả cao trong ngắn hạn mà còn giúp doanh nghiệp hoạt 

động bền vững. Vì vậy, việc nghiên cứu lý thuyết, từ đó áp dụng vào thực 

tế để hoàn thiện công tác quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Cổ phần 

Vinatex Đà Nẵng là cần thiết. 

Dựa trên việc phân tích, tổng hợp nguồn tài liệu từ các giáo 

trình, bài báo liên quan đến vấn đề này; cùng với nghiên cứu các tài 

liệu của công ty như báo cáo tài chính, các quy chế, quy định và tìm 

hiểu thực tế thực hiện tại công ty thông qua phỏng vấn, trao đổi với 

cán bộ nhân viên tại công ty cũng như chính bản thân tác giả trải 

nghiệm, có được qua quá trình làm việc, tác giả đã giải quyết những 

vấn đề cơ bản sau:  

Thứ nhất: Luận văn đã đưa ra được một lý luận tổng quát và 

tương đối đầy đủ về hoạt động quản trị vốn luân chuyển trong doanh 

nghiệp, một trong những hoạt động quản trị tài chính quan trọng nhất. 

Thứ hai: Phân tích thực trạng công tác quản trị vốn luân 

chuyển của công ty trong thời gian qua. Trong đó: Nghiên cứu về 

tình hình tài chính, kinh doanh của công ty giai đoạn 2009 đến 2014, 

đưa ra các điểm mạnh, điểm yếu; phân tích công tác quản trị vốn 

luân chuyển của công ty, những mặt đạt được và hạn chế. 

Thứ ba: Đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị 

vốn luân chuyển của công ty trong thời gian tới.  


