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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Vốn có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, là yếu tố 

không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Trong nền kinh tế thị 
trường, vốn quyết định quy mô, năng lực sản xuất của doanh nghiệp. 
Vốn càng lớn thì quy mô doanh nghiệp càng lớn, đảm bảo khả năng tài 
chính vững chắc, tạo điều kiện hiện đại hoá công nghệ, nâng cao trình độ 
của người lao động. Quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp là vấn đề 
đặt ra không chỉ bảo toàn và phát triển vốn mà còn phải nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn, được thể hiện ở số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được 
trong kỳ và mức sinh lời của đồng vốn kinh doanh. 

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn là việc đánh giá mức sinh lời 
của đồng vốn kinh doanh từ nhiều góc độ khác nhau. Mục tiêu của 
phân tích hiệu quả sử dụng vốn là giúp doanh nghiệp thấy rõ trình độ 
quản lý và sử dụng vốn của mình đang ở mức độ nào, từ đó tìm ra 
những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt 
Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu cát, than đã 
được hơn 20 năm và đã xây dựng cho mình được thương hiệu. Thị 
phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và Đẩu tư Việt 
Nam chiếm tỷ trọng lớn trong ngành khai thác sản xuất khoáng sản, 
đặc biệt là cát tuyển chiếm 80% thị phần cả nước, mở rộng ra các 
nước khác như Nhật Bản, Philippin, Hàn Quốc….Hàng năm, doanh 
thu đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 10 tỷ đồng. 
Với thành tích đạt được đáng khích lệ, những năm qua Công ty đã 
thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Hiện nay, Công ty đang có 
kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất cát tuyển tại Bình Thuận với 
mục đích cung cấp sản phẩm cát tuyển cho thị trường Miền Nam 
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được nhanh chóng và giảm được chi phí vận chuyển từ Miền Trung 
vào Miền Nam.  

Tuy nhiên, công tác phân tích tình hình tài chính nói chung 
và phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian qua của Công ty 
chưa được quan tâm đúng mức, công tác phân tích ở Công ty mới chỉ 
dừng lại ở khâu phân tích khái quát tình hình hoạt động kinh doanh 
nói chung chứ chưa đi vào phân tích cụ thể hiệu quả sử dụng vốn. Để 
đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn và có cơ sở cho các quyết định 
được đúng đắn trong huy động vốn cũng như thu hút vốn có hiệu quả 
phục vụ cho việc tái cơ cấu sản xuất kinh doanh thì hoàn thiện nội 
dung phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ 
phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam là hết sức cần 
thiết. Xuất phát từ những vấn đề này, tôi đã chọn đề tài: “Phân tích 
hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ 
và Đầu tư Việt Nam” làm luận văn Thạc sĩ. 
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Tổng hợp những vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả sử 
dụng vốn trong công ty cổ phần. 

- Nghiên cứu thực trạng phân tích hiệu quả sử dụng vốn 
cũng như nhu cầu thông tin về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ 
Phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam. 

- Từ những vấn đề lý luận và thực trạng phân tích hiệu quả 
sử dụng vốn của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư 
Việt Nam, đề tài triển khai những nội dung phân tích hiệu quả sử 
dụng vốn phù hợp với đặc điểm của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu 
về thông tin cho quản lý vốn tại Công ty. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

v Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu nội 
dung phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn nhằm triển khai 
được những nội dung phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn 
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một cách hoàn chỉnh ở Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và 
Đầu tư Việt Nam. 

v Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi 
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam.  
4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn dựa trên cơ sở phương 
pháp luận duy vật biện chứng và sử dụng các phương pháp: phương 
pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, 
phương pháp so sánh giữa lý luận và thực tiễn nội dung phương pháp 
phân tích hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 
dịch vụ và đầu tư Việt Nam. 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Đề tài đã xây dựng nội dung phương pháp phân tích hiệu quả 
sử dụng vốn tại Công ty như: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cá biệt, 
phân tích hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp. Qua đó, đảm bảo cung cấp 
thông tin về tình hình và hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng nhu cầu 
thông tin cho quản lý vốn ở Công ty. 
6. Bố cục đề tài 

Với tên đề tài: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty 
Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu  dịch vụ và Đầu tư Việt Nam”, ngoài các 
phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ 
lục… đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn 
trong công ty cổ phần. 

Chương 2: Thực trạng phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại 
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam. 

Chương 3: Hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu 
quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu 
tư Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 

VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 
 
1.1. KHÁI QUÁT VỀ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 

1.1.1.Khái niệm và phân loại vốn kinh doanh 
a. Khái niệm về vốn kinh doanh 
Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản và 

các nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh 
bao gồm: 

- Tài sản hiện vật như: nhà kho, cửa hàng, hàng hoá dự trữ... 
- Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng và đá quí. 
- Bản quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản vô hình khác. 
b. Phân loại vốn kinh doanh 
v Theo công dụng kinh tế 
- Vốn cố định 
- Vốn lưu động. 
v Theo nguồn hình thành vốn 
- Vốn chủ sở hữu 
- Nợ phải trả 
1.1.2. Vai trò của vốn kinh doanh 
- Quyết định quy mô, năng lực sản xuất của doanh nghiệp. 
- Là cơ sở để doanh nghiệp hoạch định chiến lược và kế 

hoạch kinh doanh. 
- Vốn kinh doanh là yếu tố giá trị tức là vốn kinh doanh sẽ 

tăng giảm sau mỗi chu trình kinh doanh.  
1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH 
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 

1.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn  
Hiệu quả sử dụng vốn được biểu hiện bằng mối quan hệ giữa 
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kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với số vốn đầu tư cho hoạt 
động của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định. Các chỉ tiêu được sử 
dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn thường thể hiện mối quan hệ 
giữa kết quả đầu ra và các yếu tố đầu vào để tạo ra kết quả đó. 

1.2.2.Vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong 
công ty cổ phần 

- Đánh giá thực trạng sử dụng vốn, nguồn vốn hiện tại và dự 
đoán tình hình vốn, nguồn vốn trong tương lai trong công ty cổ phần. 

- Cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị, ban giám đốc, 
các cổ đông, các nhà cung cấp, các tổ chức tín dụng... kịp thời, đầy 
đủ về tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động vốn, khả năng sinh 
lời và hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh. 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 
làm cơ sở cho các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 
1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH 
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 

1.3.1. Phương pháp chi tiết 
Phương pháp chi tiết là sự phân chia kết quả kinh doanh của 

công ty qua nhiều hướng khác nhau để phục vụ cho việc xem xét, 
đánh giá được cụ thể. Thông thường phương pháp này có các hướng 
chi tiết sau: 

- Chi tiết theo các bộ phận cấu thành các chỉ tiêu 
-  Chi tiết theo thời gian 
-  Chi tiết theo địa điểm và phạm vi kinh doanh 
1.3.2. Phương pháp so sánh 
Đây là phương pháp  đơn giản và phổ biến nhất trong phân 

tích để đánh giá kết quả, xác định vị trí và xu hướng biến động của 
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các chỉ tiêu phân tích. Tuy nhiên khi thực hiện phương pháp này, cần 
phải làm rõ những vấn đề cơ bản sau:  

- Lựa chọn tiêu chuẩn so sánh.  
- Điều kiện so sánh. 
- Kỹ thuật so sánh. 
1.3.3. Phương pháp loại trừ 
Loại trừ là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng lần lượt 

từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích, giả định các nhân tố còn lại không 
thay đổi. Phương pháp này thể hiện qua hai phương pháp cụ thể: 

a. Phương pháp thay thế liên hoàn 
b. Phương pháp số chênh lệch 
1.3.4. Phương pháp phân tích tương quan 
Phương pháp phân tích tương quan nhằm xác định sự tồn tại 

và dạng của mối liên hệ giữa các đại lượng ngẫu nhiên và cho phép 
đánh giá mức độ chặt chẽ giữa các mối quan hệ đó.Trong phân tích 
báo cáo tài chính cũng như phân tích hiệu quả sử dụng vốn, các nhà 
phân tích thường sử dụng phương pháp phân tích tương quan để xác 
định mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên BCTC. 
1.4. NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 
TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 

1.4.1. Phân tích cơ cấu và biến động vốn 
a. Phân tích cơ cấu và biến động tài sản 
b. Phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn 
1.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cá biệt  
a. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 
b. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho tài sản cố định 
- Suất hao phí của vốn đầu tư cho tài sản cố định 
- Sức sinh lợi vốn đầu tư cho TSCĐ 
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c. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 
- Số vòng quay bình quân vốn lưu động 
- Số ngày bình quân của một vòng quay vốn lưu động 
- Số vòng quay bình quân của hàng tồn kho và nợ phải thu 
- Số ngày bình quân của một vòng quay hàng tồn kho và nợ 

phải thu 
1.4.3. Phân tích hiệu qủa sử dụng vốn tổng hợp 
a. Phân tích tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 
b. Phân tích tỷ suất sinh lời kinh tế (RE) 
c. Phân tích tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) 
d. Phân tích tỷ suất sinh lời vốn cổ phần 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

Trong Chương 1 của Luận văn, tác giả đã trình bày được 
những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung phương pháp phân tích hiệu 
quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần, như: khái quát chung về vốn 
trong công ty cổ phần, hiệu quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần, 
các phương pháp sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn và 
nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần. 

Những vấn đề lý luận đã được trình bày ở Chương 1, sẽ là cơ 
sở để tác giả nghiên cứu và đánh giá thực trạng phân tích hiệu quả 
sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu 
tư Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ 

DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

 
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

2.1.1. Quá trình hình thành và chức năng hoạt động của 
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Việt Nam 

a. Quá trình hình thành Công ty 
- Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ - Đầu tư Việt 

nam (VICOSIMEX) được thành lập năm 1992.  
- 2005: Giải thể chi nhánh Hà Nội 
- 2010: Chuyển trụ sở Tổng công ty về 312 Nguyễn Hữu 

Thọ - Đà Nẵng cho đến hôm nay. 
b. Chức năng hoạt động của Công ty VICOSIMEX 
- Khai thác cát, than (Hoạt động theo giấy phép khai thác mỏ). 
- Sản xuất, mua bán, xuất khẩu than hoạt tính, cát khuôn đúc. 
- Nhận gia công biển hiệu quảng cáo, kệ trưng bày sản phẩm.  
- Kinh doanh dịch vụ. 
2.1.2. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản 

xuất ở Công ty 
Đối với sản phẩm cát: Được làm từ nguyên liệu là cát trắng 

và cát vàng có hàm lượng silic cao. Sản phẩm là nguyên liệu cần 
thiết cho công nghệ chế tạo khuôn đúc tươi, áo khuôn đúc, khuôn 
đúc nguội, làm thủy tinh, keo silic, gạch granite, xử lý nước..  

Đối với sản phẩm than (Anthracite): Cấu tạo chính của hạt 
vật liệu này là cacbon, lưu huỳnh, có nhiều góc cạnh (hình dạng khác 
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nhau) nên khoảng trống được tăng lên cho phép lọc được nhiều tạp 
chất hơn không chỉ ở phần trên bề mặt mà còn lọc được ở dưới của 
tầng vật liệu lọc.  

2.1.3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 
- Các công ty công nghiệp, xây dựng, cơ khí trong nước (chủ 

yếu là những khu công nghiệp như Bình Dương và Đồng Nai,...). 
- Doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ trong và ngoài nước 

(Singarpo, Philippin, Hàn Quốc, Thái Lan…). 
- Tập đoàn TOKAISAND Co. LTD Nhật Bản là khách hàng 

quan trọng  chiếm 85% tổng lượng đặt hàng của công ty. 
2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý và chức năng kinh doanh 

của các đơn vị thành viên  
a. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty VICOSIMEX 
Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, quản lý theo quan 

hệ  trực tuyến chức năng. 
b. Chức năng kinh doanh của các đơn vị thành viên  
- Chi nhánh Miền Nam: Hoạt động kinh doanh dịch vụ, nhận 

gia công biển quảng cáo, kệ trưng bày sản phẩm. 
- Chi nhánh Miền trung: Gồm 2 đơn vị trực thuộc  
+ Nhà máy cát tuyển ở Núi Thành nằm ở khu kinh tế mở 

Chu lai, tỉnh Quảng Nam: Sản xuất các mặt hàng cát khuôn đúc cao 
cấp. 

+ Nhà máy Anthracite (than) xử lý nước thải công nghiệp 
nằm ở Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi: Sản xuất than hoạt 
tính (than Anthracite). 

- Công ty TNHH MTV Vicosilica đóng trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế: Sản xuất các mặt hàng cát khuôn đúc cao cấp, bột 
cát Thạch Anh siêu mịn. 
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2.1.5. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần xuất 
nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam 

a. Tổ chức bộ máy kế toán 
b. Trình tự thực hiện công tác kế toán 
c. Các chế độ kế toán áp dụng 
- Áp dụng Chế độ kế toán: Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-

BTC ngày 20/03/2006. 
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ. 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ 
DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 
Trong phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, công ty phân 

tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận. 
a. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
Qua bảng phân tích 2.1 (trang 52 cuốn toàn văn), Công ty 

nhận xét: Hầu hết các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh năm 2012 so với 2011 đều giảm với một tỷ lệ lớn cụ thể: 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2012 giảm 42% so với 
năm 2011. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2012 giảm 53% 
so với năm 2011.  

b. P hân tích tỷ suất lợi nhuận 
Qua bảng phân tích 2.2 (trang 57 cuốn toàn văn), Công ty 

nhận xét: Các chỉ tiêu trong năm 2012 đều có xu hướng giảm xuống 
so với năm 2011. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình 
quân giảm với tỷ lệ 7% so với năm 2011. Tỷ suất lợi nhuận trước 
thuế trên doanh thu thuần SXKD giảm với tỷ lệ 1% so với năm 2011. 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần SXKD năm 2012 
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giảm với tỷ lệ 2% so với năm 2011. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên 
tổng tài sản bình quân năm 2012 giảm mạnh nhất là do nguyên nhân 
trong năm 2012 tổng tài sản bình quân giảm 6.085 triệu đồng, tương 
ứng tỷ lệ giảm 8% so với năm 2011, trong khi đó lợi nhuận trước 
thuế năm 2012 giảm 6.155 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 45% so 
với năm 2011. 

2.2.2.. Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 
Qua bảng phân tích 2.3 (trang 58 cuốn toàn văn), Công ty 

nhận xét: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu năm 2012 là 27% biến 
động giảm 19% so với năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu của sự sụt 
giảm chỉ tiêu này là do lợi nhuận sau thuế năm giảm 5.404 triệu 
đồng, tương ứng tỷ lệ giảm  48% so với năm 2011, trong khi đó vốn 
chủ sở hữu cũng giảm xuống nhưng không đáng kể. Cụ thể vốn chủ 
sở hữu năm 2012 là 21.825 triệu đồng giảm 2.907 triệu đồng, tương 
ứng tỷ lệ giảm 12% so với năm 2011. 
2.3. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ 
DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM  

Công ty đã tính toán một số chỉ tiêu phân tích cơ bản và đưa 
ra các đánh giá phục vụ mục đích của mình. Tuy nhiên vẫn còn nhiều 
hạn chế như sau: 

- Số lượng các chỉ tiêu phân tích còn thiếu nhiều và chưa 
được sử dụng một cách khoa học. 

 - Công ty chưa có nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn 
riêng biệt. Công việc phân tích chỉ mới dừng lại ở phân tích hiệu quả 
kinh doanh, chưa đi sâu vào nội dung phương pháp phân tích hiệu 
quả sử dụng vốn cụ thể như hiệu quả sử dụng vốn lưu động, hiệu quả 
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sử dụng vốn đầu tư cho tài sản cố định, nên chưa có những nhận xét 
đánh giá chính xác về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.  

- Trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp mới dừng 
lại ở tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu và phân tích báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh. Hai nội dung phân tích này không đánh giá 
được hết hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp của Công ty, còn thiếu các 
nội dung phân tích tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản, phân tích hiệu 
quả sử dụng vốn cổ phần, phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay. Nội 
dung phân tích tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu cũng chỉ mới đưa ra 
kết quả phân tích chứ chưa phân tích được các nhân tố ảnh hưởng 
đến chỉ tiêu này.  

- Phương pháp sử dụng phân tích: Công ty chỉ mới dừng lại 
ở phương pháp so sánh phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện 
chỉ tiêu phân tích, chưa sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác 
định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới các chỉ tiêu phân tích. Cụ 
thể, trong phân tích tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu có nêu nguyên nhân 
ảnh hưởng là do chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế nhưng nguyên nhân sâu xa 
dẫn tới sự sụt giảm chỉ tiêu này Công ty vẫn chưa phân tích được. 

- Các kết quả phân tích chỉ mới dừng lại ở việc tính toán 
mức tăng giảm nên kết quả phân tích chỉ giúp Công ty đánh giá khái 
quát kết quả hoạt động kinh doanh, chưa lý giải được nguyên nhân 
dẫn đến sự biến động của các chỉ tiêu, do đó thông tin cung cấp từ 
việc phân tích chưa thực sự có chất lượng phục vụ cho quản lý vốn 
của Công ty. 

- Quá trình phân tích của Công ty chỉ giới hạn thời điểm ở 
năm phân tích và năm liền kề, chưa có sự so sánh với các năm trước 
đó, vì vậy không thấy được mức độ biến động của các chỉ tiêu phân 
tích ở một giai đoạn. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

Qua thực trạng nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả 
sử dụng vốn của Công ty, tác giả nhận thấy công tác phân tích hiệu 
quả sử dụng vốn tại Công ty chưa được thực hiện mà chỉ mới dừng 
lại ở phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tổng quát, chưa đi sâu 
vào phân tích hiệu quả sử dụng vốn, còn nhiều hạn chế đòi hỏi phải 
khắc phục về nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn. Đây là cơ sở 
để trong Chương 3, tác giả sẽ đưa ra những giải pháp hoàn thiện 
công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 



15 
 

  

CHƯƠNG 3 
HOÀN THIỆN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 
NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

 
Để hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn ở Công ty, tác giả đã đề xuất triển khai các nội dung phân 
tích sau: 

- Phân tích cơ cấu và biến động vốn ở Công ty. 
- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho TSCĐ ở Công ty. 
- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty. 
- Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp ở Công ty. 

3.1. PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ BIẾN ĐỘNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ 
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

3.1.1. Phân tích cơ cấu và biến động tài sản 
Qua bảng 3.1 (trang 64 cuốn toàn văn), nhận xét: TSDH chiếm 

tỷ trọng từ 52-68% tổng tài sản của Công ty và có xu hướng giảm. Tài 
sản Công ty biến động tăng từ 2010-2011 và giảm vào năm 2012.  

3.1.2. Phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn 
Qua bảng 3.2 (trang 65 cuốn toàn văn), nhận xét: Nợ phải trả 

chiếm tỷ trọng từ 63-73% tổng nguồn vốn của công ty trong đó tỷ 
trọng nợ ngắn hạn có xu hướng tăng từ 36% lên 65% qua các năm. 
Tổng nguồn vốn biến động giảm 28% từ 2010 - 2011 và đến năm 
2012 giảm mạnh (năm 2012 giảm 36% so với năm 2011).  
3.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÁ BIỆT Ở 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU 
TƯ VIỆT NAM 

3.2.1.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 

Qua bảng 3.3 (trang 67 cuốn toàn văn), nhận xét: Hiệu suất 
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sử dụng tài sản không ổn định qua các năm. Năm 2010 đến năm 
2011 biến động tăng từ 1, 31 lần lên 1,49 lần. Đến năm 2012 giảm 
xuống còn 0,98 lần. Năm 2012, hiệu suất sử dụng tài sản giảm mạnh 
là do doanh thu giảm mạnh hơn so với mức giảm của tổng tài sản 
bình quân (doanh thu giảm 45.477 triệu đồng, tổng tài sản bình quân 
giảm 6.087 triệu đồng) làm cho chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản 
giảm xuống 0,51 lần so với năm 2011. 

3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho tài sản 
cố định 

Qua bảng 3.4 (trang 69 cuốn toàn văn), nhận xét: Hiệu quả 
sử dụng vốn đầu tư cho TSCĐ biến động không đều qua các năm. 
Năm 2010 đến năm 2011 hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho TSCĐ 
biến động tăng từ 1,18 lần lên 2,55 lần. Đến năm 2012 biến động 
giảm xuống 1,83 lần. Cụ thể, cứ một đồng vốn đầu tư vào TSCĐ thì 
năm 2010 tạo ra 1,81 đồng doanh thu, năm 2011 mang lại 2,55 đồng 
doanh thu và năm 2012 giảm xuống còn 1,83 đồng doanh thu. Bên 
cạnh đó, cứ một đồng vốn đầu tư vào TSCĐ thì năm 2010 tạo ra 0,28 
đồng lợi nhuận, năm 2011 tạo ra 0,3 đồng lợi nhuận và năm 2012 chỉ 
mang lại 0,2 đồng lợi nhuận. Qua đó có thể thấy, năm 2012 hiệu suất 
vốn đầu tư cho TSCĐ giảm cũng là nguyên nhân của hiệu quả sử 
dụng tài sản giảm. 

3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

Qua bảng 3.5 (trang 71 cuốn toàn văn), nhận xét: Hiệu quả 
sử dụng VLĐ giai đoạn 2010-1011 không thay đổi và có xu hướng 
giảm xuống vào năm 2012, thể hiện qua chỉ tiêu số vòng quay VLĐ 
năm 2010 và 2011 là 3,5 vòng, tương ứng số ngày một vòng quay 
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VLĐ là 102 ngày. So sánh năm 2012 với năm 2011, ta thấy tốc độ 
lưu chuyển vốn lưu động năm 2012 là 2,11vòng, lưu chuyển chậm 
hơn năm 2011 là 1,43 vòng làm cho số ngày luân chuyển vốn lưu 
động tăng từ 102 ngày/vòng lên 171 ngày/vòng. 

v Phân tích các khoản phải thu 

Qua bảng 3.6 (trang 73 cuốn toàn văn), nhận xét: 

- Khoản trả trước cho người bán năm 2010 - 2012 giảm và 
chiếm tỷ lệ nhỏ từ 1% đến 2%. 

- Các khoản phải thu khác chiếm tỷ trọng tương đối lớn và 
không có sự biến động lớn qua các năm từ 22% đến 24%. 

- Khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng rất lớn và tăng 
dần qua các năm, cụ thể từ 2010 đến 2012 là: 81%; 92%; 85%..  

Để hiểu rõ hơn về khả năng thu hồi vốn tại công ty, ta tiến 
hành phân tích thêm số vòng quay nợ phải thu khách hàng và số 
ngày một vòng quay nợ phải thu khách hàng.  

Qua bảng 3.7 (trang 74 cuốn toàn văn), nhận xét: Từ 2010-
2012 thì số vòng quay phải thu khách hàng có xu hướng giảm cụ thể 
là 11; 6; 3 vòng tương ứng với số ngày một vòng quay phải thu 
khách hàng tăng là: 34; 58; 106 ngày. 

v Phân tích hàng tồn kho 

Qua bảng 3.8; 3.9 (trang 75 -76 cuốn toàn văn), nhận xét: 
Năm 2011 số vòng quay hàng tồn kho là 10 vòng, tăng hơn so với 
năm năm 2010 là 2 vòng, tương ứng với số ngày luân chuyển hàng 
tồn kho giảm xuống từ 45 ngày/vòng xuống còn 38 ngày/vòng và 
đến năm 2012 giảm xuống còn 4 vòng tương ứng với số ngày luân 
chuyển hàng tồn kho tăng lên là 83 ngày/vòng. Điều này cho thấy 
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trong năm 2012, tốc độ luân chuyển hàng tồn kho của công ty chậm. 
Trong đó, tồn kho nguyên vật liệu có xu hướng tăng từ 17% vào năm 
2010 lên 33% vào năm 2011 và tăng lên 34% vào năm 2012 (Bảng 
3.8) cho thấy nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và chi phí sản xuất dỡ 
dang tồn kho nhiều. Đây cũng có thể là chính sách dự trữ nguyên vật 
liệu của Công ty vì trong năm 2012 nguồn nguyên vật liệu phục vụ 
cho Nhà máy Anthracite (than) xử lý nước thải công nghiệp được 
xây dựng tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi phải nhập từ 
Tổng Công ty Than Việt Nam. Do vậy, Công ty không chủ động được 
nguồn nguyên liệu nên phải dự trữ nguyên liệu than nhiều hơn để phục 
vụ cho sản xuất kinh doanh làm tăng khoản mục hàng tồn kho. 

3.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TỔNG HỢP Ở 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ 
VIỆT NAM 

Thực tế tại Công ty có đề cập đến phân tích báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn tổng 
hợp. Tuy nhiên, Công ty chưa phân tích được hiệu quả sử dụng tài 
sản, tỷ suất sinh lời kinh tế, hiệu quả sử dụng vốn cổ phần. Việc phân 
tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ở 
Công ty cũng chưa được tiến hành. Trong phần này, tác giả hoàn 
thiện nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp như sau. 

3.3.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo loại 
hoạt động kinh doanh 

Qua bảng 3.10 (trang 79 cuốn toàn văn), nhận xét: Từ năm 
2010-2011, lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh cát 
chiếm tỷ trọng từ 91- 92% lợi nhuận gộp HĐKD. Doanh thu thuần 
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mặt hàng cát lớn, giá vốn thấp kết hợp với tỷ lệ lãi gộp là 64%, điều 
này cho thấy lợi nhuận của Công ty chủ yếu được tạo ra từ hoạt động 
sản xuất kinh doanh cát. Năm 2012, lợi nhuận gộp hoạt động kinh 
doanh cát là 86%, giảm 5-6% so với năm 2010 và 2011. Tỷ lệ lãi gộp 
là 56% giảm 8% so với năm 2010 và năm 2011. Nguyên nhân làm 
cho lợi nhuận gộp và tỷ lệ lãi gộp của Công ty năm 2012 giảm là do 
doanh thu mặt hàng cát giảm.  

Lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh than chiếm 
tỷ trọng từ 6% đến 12% của tổng lợi nhuận gộp trong giai đoạn 
2010-2012 và có chiều hướng tăng. Tỷ lệ lãi gộp từ hoạt động than 
năm 2010 là 30%, đến năm 2011 giảm xuống còn 21% và tăng lên 
vào năm 2012 là 33%. 

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh dịch vụ chiếm tỷ lệ 
nhỏ từ 2-3% tổng lợi nhuận gộp. Tỷ lệ lãi gộp từ hoạt động dịch vụ 
là 3% vào năm 2010 và giảm xuống vào năm 2011 là 2%, đến năm 
2012 tăng lên đạt 4%. 

Năm 2012 doanh thu và lợi nhuận gộp giảm mạnh. Nguyên 
nhân là do trong năm 2012 có chính sách của UBND thành phố Huế 
về cấm xuất khẩu các mặt hàng cát thô đã làm cho doanh thu mặt 
hàng cát năm 2012 giảm mạnh mà đây là hoạt động có tỷ lệ lợi 
nhuận gộp rất lớn, do đó làm cho doanh thu, lợi nhuận gộp giảm.  

3.3.2. Phân tích tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 

Qua bảng 3.11; 3.12 (trang 81 -82 cuốn toàn văn), nhận xét: 
Giai đoạn 2010-2012, tỷ suất sinh lời tài sản có xu hướng giảm, cụ 
thể : Năm 2010, ROA đạt 19% giảm xuống 17% vào năm 2011 và 
tiếp tục giảm xuống còn 10% vào năm 2012. Năm 2012, cứ 100 đồng 
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vốn đầu tư vào tài sản bình quân tạo ra 10 đồng lợi nhuận trước thuế, 
giảm 7 đồng so với năm 2011 và giảm 9 đồng so với năm 2010. 
Nguyên nhân sự biến động ROA là do ảnh hưởng chính của 2 nhân 
tố: tỷ suất sinh lời trên doanh thu và hiệu suất sử dụng tài sản. 

Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản 

Qua bảng 3.13 (trang 83 cuốn toàn văn), nhận xét: Tỷ suất 
sinh lời kinh tế (RE) biến động giảm dần qua các năm. Cụ thể năm 
2010 RE đạt 20%, năm 2011 giảm xuống còn 19% và tiếp tục giảm 
mạnh vào năm 2012 còn 12%. Điều này chứng tỏ khi có tác động 
của chi phí lãi vay thì tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản cao hơn so 
với tỷ suất sinh lời của tài sản qua các năm. 

3.3.3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 

a. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và các 
nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 

Qua bảng 3.14 (trang 85 cuốn toàn văn), nhận xét: Tỷ suất 
sinh lời vốn chủ sở hữu biến động giảm dần qua các năm. Cụ thể 
năm 2010 tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu đạt 46% nghĩa là cứ 100 
đồng vốn chủ sở hữu đầu tư sẽ thu được 46 đồng lợi nhuận sau thuế. 
Năm 2011, ROE giảm xuống còn 45% tức là cứ 100 đồng vốn chủ sở 
hữu đầu tư thu được 45 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2012, ROE 
giảm mạnh còn 27%, giảm 19% so với năm 2011, nghĩa là cứ 100 
đồng vốn chủ sở hữu đầu tư thu được 27 đồng lợi nhuận sau thuế, 
giảm 19 đồng so với năm 2011 

b. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cổ phần 

Qua bảng 3.17 (trang 81 cuốn toàn văn), nhận xét: Tỷ suất 
sinh lời vốn cổ phần năm 2010 là 68% nghĩa là cứ 100 đồng vốn cổ 
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phần tạo ra 68 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2011, tỷ suất sinh lời 
vốn cổ phần tăng 75% nghĩa là cứ 100 đồng vốn cổ phần tạo ra 75 
đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tỷ lệ tăng 6% so với năm 2010. 
Năm 2012 tỷ suất sinh lời vốn cổ phần đạt 39% nghĩa là cứ 100 đồng 
vốn cổ phần tạo ra 39 đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tỷ lệ giảm 
36% so với năm 2011. 

Tỷ suất sinh lời vốn cổ phần biến động không đều nên lãi cơ 
bản trên mỗi cổ phiếu cũng biến động không đều qua các năm. Năm 
2010 lãi cơ bản trên cổ phiếu là 6.970 nghìn đồng. Năm 2011 tỷ suất 
sinh lời vốn cổ phần tăng làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 7.617 
nghìn đồng, tăng  lên 647 nghìn đồng so với năm 2010. Năm 2012, 
tỷ suất sinh lời vốn cổ phần giảm mạnh là nguyên nhân làm cho lãi 
cơ bản trên cổ phiếu giảm. Năm 2011, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 
7.617 nghìn đồng thì năm 2012 còn 3.945 nghìn  đồng, giảm 3.672 
nghìn đồng so với năm 2011.  



22 
 

  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 

Trong Chương 3, tác giả đã đưa ra một số giải pháp hoàn 
thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn ở 
Công ty bao gồm: phân tích cơ cấu và biến động vốn, phân tích hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư cho tài sản cố định, phân tích hiệu quả sử 
dụng vốn lưu động, phân tích hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp. 

Các giải pháp này sẽ bổ sung nội dung phương pháp phân 
tích hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ 
và Đầu tư Việt Nam. Qua đó, cung cấp đầy đủ thông tin về hiệu quả 
sử dụng vốn cho các nhà quản lý nhằm làm cơ sở đưa ra các giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo điều kiện giúp công 
ty tăng khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường. 
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KẾT LUẬN 
 

Trong cơ chế thị trường, đặc biệt là trong điều kiện các 
doanh nghiệp đang dần cổ phần hóa và hội nhập với nền kinh tế thế 
giới thì việc nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn là điều kiện hàng đầu 
cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Do đó, việc hoàn 
thiện nội dung phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn là yêu 
cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam nói riêng. Qua đó, giúp 
cho nhà quản lý có được thông tin làm căn cứ cho việc lựa chọn và 
đưa ra các quyết định kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu quả. 

Nội dung  phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại 
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Việt Nam còn rất 
nhiều hạn chế. Do vậy, việc hoàn thiện nội dung phương pháp phân 
tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty đang là vấn đề bức xúc cần 
được giải quyết. 

Qua thời gian nghiên cứu lý luận về phân tích hiệu quả sử 
dụng vốn và tìm hiểu thực tế nội dung phương pháp phân tích hiệu 
quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu 
tư Việt Nam, luận văn đã cơ bản giải quyết được những vấn đề sau: 

Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về phân 
tích hiệu quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần như: khái niệm và 
phân loại vốn kinh doanh, vai trò của vốn kinh doanh, hiệu quả sử 
dụng vốn và vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn, các phương 
pháp sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn và nội dung phân 
tích hiệu quả sử dụng vốn (phân tích hiệu quả sử dụng vốn cá biệt và 
phân tích hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp). 
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Thứ hai, tìm hiểu đặc điểm, tình hình chung về Công ty cổ 
phần xuất nhập khẩu dịch vụ và Đầu tư Việt Nam, thực trạng phân 
tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty, từ đó đưa ra những đánh 
giá về nội dung phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại 
Công ty. 

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn 
về phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam, tác giả đã hoàn thiện nội dung 
phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. Tác giả đã 
triển khai các nội dung phân tích sau: phân tích cơ cấu và biến động 
vốn, phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, phân tích hiệu quả sử dụng 
vốn đầu tư cho TSCĐ, phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động, 
phân tích hiệu quả sử dụng vốn tổng hợp ở Công ty (phân tích 
hiệu quả kinh doanh theo từng loại hình hoạt động, phân tích tỷ 
suất sinh lời vốn chủ sở hữu và các nhân tố ảnh hưởng, tỷ suất 
sinh lợi vốn cổ phần). 

Tuy còn một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu trong 
quá trình phân tích hiệu quả sử dụng vốn, song kết quả nghiên cứu 
của Luận văn đã phù hợp với điều kiện của Công ty và có thể 
được áp dụng để bổ sung hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả 
sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu 
tư Việt Nam. 

 


	BIA TOM TAT.doc
	TOM TAT GHI DIA.doc

