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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh hiện nay để có thể khẳng định được mình doanh 

nghiệp cần nắm vững được tình hình cũng như kết quả của hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp cần phải 

luôn quan tâm đến tình hình cũng như hiệu quả tài chính trong doanh 

nghiệp, vì nó quan hệ trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

Bằng những kiến thức về phân tích tài chính doanh nghiệp được 

tích lũy trong thời gian học tập, nghiên cứu tại thị trường, cùng với 

thời gian làm việc tại VBI, tác giả chọn đề tài : “Phân tích hiệu quả 

tài chính tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng thƣơng 

mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam (VBI)” . 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu lý luận cơ bản về phân tích hiệu quả tài chính 

doanh nghiệp.  

- Khảo sát và đánh giá công tác phân tích hiệu quả tài chính tại 

VBI. 

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn hiện về nội dung và 

phương pháp phân tích hiệu quả tài chính phù hợp với đặc thù của 

Công ty. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là công tác phân tích hiệu quả tài chính tại 

VBI. 

Phạm vi nghiên cứu:  

+ Về không gian: tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam (VBI). 

+ Về thời gian: Luận văn xem xét công tác phân tích hiệu quả tài 
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chính của VBI trong 4 năm 2011, 2012, 2013, 2014. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp Chi tiết 

- Phương pháp so sánh, phương pháp loại trừ 

- Phương pháp Dupont 

- Phương pháp phỏng vấn  

5. Kết cấu đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp. 

 Chương 2: Thực trạng công tác phân tích hiệu quả tài chính tại 

Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam.  

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích 

hiệu quả tài chính tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng 

TMCP Công Thương Việt Nam 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Thực tế, trong những năm gần đây, có khá nhiều đề tài liên quan 

đến phân tích hiệu quả tài chính nhưng chủ yếu là các đề tài nghiên 

cứu về phân tích hiệu quả tài chính tại các doanh nghiệp còn đề tài 

nghiên cứu về phân tích hiệu quả tài chính tại công ty bảo hiểm thì 

không có nhiều. 

Do hoạt động bảo hiểm mang tính đặc thù nên công tác phân tích 

hiệu quả tài chính đối với các công ty bảo hiểm ngoài những nét 

chung nhất của phân tích tài chính doanh nghiệp thông thường, còn 

có những điểm riêng, rất khác biệt cần được quan tâm nghiên cứu.  

Xuất phát từ ý tưởng này, cùng với định hướng của giáo viên 

hướng dẫn tôi đã thực hiện Luận văn thạc sỹ của mình với đề tài 

“Phân tích hiệu quả tài chính tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm 

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP 

1.1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM (DNBH) 

1.1.1 Khái niệm và yêu cầu cần thiết của DNBH 

a. Khái niệm 

DNBH là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động 

theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và các quy đinh khác 

của pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.  

b. Đặc trưng của DNBH  

Thứ nhất, DNBH có hoạt động kinh doanh tài chính, chủ yếu 

thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là kinh doanh bảo hiểm.  

Thứ hai, DNBH được tổ chức, thành lập và hoạt động theo các 

quy định của luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của 

pháp luật.  

Thứ ba, DNBH chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Tài Chính. 

c. Yêu cầu cần thiết 

- Về mặt kỹ thuật DNBH phải tổ chức tốt việc thống kê, lựa chọn 

rủi ro, tính phí bảo hiểm, giải quyết các khiếu nại khi có xảy ra sự 

kiện bảo hiểm. 

- Về mặt pháp lý DNBH phải được thành lập và vận động đúng 

theo quy định của luật pháp địa phương hoặc quốc gia mà doanh 

nghiệp hoạt động kinh doanh.  

- Về mặt kinh doanh DNBH phải được tổ chức thành một bộ máy 

hoàn chỉnh để có thể vận hành, gồm các bộ phận chức năng như: 

quản lý, nghiệp vụ, kinh doanh, tài chính, kế toán, hành chính nhân 

sự…  

- Về mặt tài chính DNBH tập trung huy động vốn từ số đông 
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khách hàng nên phải có sự đảm bảo về mặt tài chính để hoạt động và 

tạo sự tin tưởng đối với khách hàng. Những yêu cầu về tài chính phải 

được giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan quản lý nhà nước.  

1.1.2. Nội dung, nguyên tắc hoạt động của các DNBH 

a. Nội dung 

Thứ nhất : kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm 

Thứ hai: quản lý quỹ và đầu tư vốn 

Thứ ba: DNBH được thực hiện các hoạt động khác như: đề 

phòng, hạn chế rủi ro, tổn thât; giám định tổn thất; đại lý giám định 

tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn và 

các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.  

b. Nguyên tắc hoạt động 

- Nguyên tắc chỉ bảo hiểm sự rủi ro, không bảo hiểm sự chắc 

chắn 

- Nguyên tắc trung thực tuyệt đối 

- Nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm 

- Nguyên tắc bồi thường.  

- Nguyên tắc thế quyền. 

- Nguyên tắc lấy số đông bù số ít. 

1.1.3 Đặc điểm hoạt động của DNBH phi nhân thọ 

a. Đối tượng kinh doanh đa dạng 

b. Bảo hiểm là ngành kinh doanh có nguồn vốn lớn 

c. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm luôn luôn phải có dự phòng 

bảo hiểm 

d. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm vừa hợp tác vừa cạnh tranh 

e. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải tuân theo các quy định 

của pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan 
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1.2. KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 

DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Một số khái niệm 

a. Khái quát về hiệu quả 

b. Khái niệm về hiệu quả tài chính doanh nghiệp 

c. Khái niệm về hiệu quả tài chính doanh nghiệp 

1.2.2. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp 

Phân tích hiệu quả tài chính sẽ giúp cho quản trị công ty khắc 

phục những thiếu sót, phát huy những mặt tích cực và dự đoán được 

tình hình phát triển của công ty trong tương lai. Trên cơ sở đó, quản 

trị công ty đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm lựa chọn quyết định, 

phương án tối ưu cho hoạt động kinh doanh của công ty. 

1.3. NGUỒN THÔNG TIN PH C V  CHO TÍNH TO N VÀ 

PHÂN TÍCH  

1.3.1. Hệ thống báo cáo tài chính 

- Bảng cân đối kế toán.  

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.  

- Thuyết minh báo cáo tài chính. 

1.3.2. Cơ sở dữ liệu khác 

- Các yếu tố bên trong 

- Các yếu tố bên ngoài 

1.4. TỔ CH C PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TRONG 

DNBH 

- Thứ nhất: lập kế hoạch phân tích  

- Thứ hai: thực hiện phân tích 

- Thứ ba: kết thúc phân tích, lập báo cáo phân tích 
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1.5. NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI 

DNBH 

1.5.1. Chỉ tiêu phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp  

Tỷ suất sinh lời 

VCSH (ROE) 
= 

Lợi nhuận sau thuế 
x 100%  

VCSH bình quân 

1.5.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả tài chính 

a. Hiệu quả kinh doanh 

ROE = 

Lợi nhuận 

trước thuế 

 

x 

Doanh thu 

thuần 

 

x 
Tài sản 

x (1-T) 
Doanh thu 

thuần 
Tài sản 

VCSH 

b/q 

b. Đòn bẩy tài chính 

ROE = 
Tỷ suất sinh lời 

của tài sản 
x ( 1 + 

Nợ phải trả bq 
) x(1 – T) 

 

 

VCSH bq 

ROE = ROA x (1 + ĐBTC) x (1 – T) 

c.  hả n ng thanh toán   i vay 

Khả năng thanh 

toán lãi vay 

= 
Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay 

Lãi vay 

d. Nhân tố hiệu quả kinh doanh  

ROA = 
Lợi nhuận trước thuế 

x 
Doanh thu thuần 

Doanh thu thuần Tài sản bq 

ROA = 
Tỷ suất lợi nhuận trên 

doanh thu  (TLN/DT) 
x 

Hiệu suất sử dụng 

tài sản (HDT/TS) 

   

Các chỉ tiêu phân tích chi phí có thể tổng hợp đối với DNBH 

như sau: 

      (1.3) 
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Bảng 1.1. Tổng hợp chỉ tiêu tỷ suất sinh  ời chi phí 

STT Chỉ tiêu Công thức tính 

1 

Tỷ suất sinh lời của 

chi phí hoạt động KD 

bảo hiểm 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 
x100% 

Chi phí hoạt động KD bảo hiểm 

  
 

2 

Tỷ suất sinh lời của 

chi phí QLDN 
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 

x100% 

Chi phí QLDN 
 

3 

Tỷ suất sinh lời của 

hoạt động tài chính 
Lợi nhuận hoạt động tài chính 

x100% 

Chi phí hoạt động tài chính 
 

4 

Tỷ suất sinh lời của 

tổng chi phí 

Lợi nhuận kế toántrước 

thuế x100% 

Tổng chi phí 
 

e. Nhân tố cấu tr c tài chính 

Để trả lời câu hỏi các nhân tố cấu trúc tài chính ảnh hưởng như 

thế nào đến hiệu quả tài chính ta sẽ xem xét ảnh hưởng của khả năng 

thanh toán lãi vay, tỷ lệ nợ trên VCSH (gọi là đòn bẩy tài chính): 

 

 

 

f. Nhân tố thuế suất thuế thu nhập DN 

1.6. C C PHƢƠNG PH P SỬ D NG TRONG PHÂN TÍCH 

HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1.6.1. Phƣơng pháp so sánh 

1.6.2. Phƣơng pháp thay thế liên hoàn 

ROE 

 
RE 

1  

KLV 
x = (1 + ĐBTC) x ﴾1 - ﴿   x   (1 –T)            (1.9) 
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1.6.3. Phƣơng pháp loại trừ 

1.6.4. Phƣơng pháp phỏng vấn 

1.6.5. Phƣơng pháp phân tích Dupont  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI 

CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NGÂN 

HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 

2.1. KHÁI QU T VỀ CÔNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM  

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

- Tiền thân là Công ty liên doanh giữa Ngân hàng Công 

thương Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Châu Á của Singapore.  

- Ngày 17/12/2008, đổi thành Công ty TNHH MTV Bảo hiểm 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu bộ máy quản lý công ty 

2.1.3. Chức năng hoạt động 

a. Khái quát về hoạt động chính của Công ty 

b. Cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý tài chính tại Công ty 

2.1.4. Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của 

công ty 

Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh 

   ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Tổng tài sản 699,693.07 753,255.21 839,186.64 929,201.65 

Doanh thu bảo 

hiểm gốc 

151,412.40 121,061.23 146,094.66 263,401.48 

Doanh thu nhận 

tái 

20,637.40 24,883.32 28,264.43 46,773.95 

Doanh thu thuần 115,649.56 94,022.36 90,593.58 173,534.86 

Lợi nhuận trước 

thuế 

60,033.55 63,028.73 48,052.71 63,221.08 

Lợi nhuận sau 

thuế 

45,424.72 46,977.86 36,059.90 49,216.48 

Nhìn chung công tác kinh doanh năm 2014 của VBI đạt được những 

phát triển mang tính bước ngoặc, doanh thu và lợi nhuận đều tăng và 
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tương đối ổn định so với các năm trước. Sau năm 2013 có nhiều biến 

động về cả công tác nhân sự ban điều hành và cả hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm thì năm 2014 các công tác này đã tương đối ổn định 

và có xu hướng đi lên.  

ĐTV: triệu  đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2 Biểu đồ t ng trưởng của  ợi nhuận sau thuế qua 4 n m 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG T C PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI 

CHÍNH TẠI VBI 

2.2.1. Thực trạng về công tác tổ chức phân tích hiệu quả tài chính 

tại VBI 

Để phỏng vấn thực trạng công tác phân tích tại VBI, tác giả đã 

xây dựng bảng câu hỏi như sau:  

Stt Nội dung câu hỏi phỏng vấn 

1 Ông/bà cho biết ý kiến về hoạt động của doanh nghiệp và công 

tác phân tích tài chính Công ty trong thời gian qua vừa qua 

những mặt được và chưa được? 

2 Công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty có được thực 

hiện thường xuyên hay không? Nếu có thì theo định kỳ bao lâu 

một lần? 

3 Hiện tại Công ty đã có đội ngũ chuyên trách về công tác phân 

tích tài chính hay chưa? 
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Stt Nội dung câu hỏi phỏng vấn 

4 Các phần mềm sử dụng để phục vụ cho công tác phân tích tài 

chính đã có hay chưa? Nếu có thì đã được VBI áp dụng triệt để 

chưa? 

5 Các nội dung và phương pháp chính nào sử dụng trong quá trình 

phân tích hiệu quả tại chính tại Công ty? 

6 Nguồn thông tin bên ngoài mà Công ty thu thập để phục vụ cho 

công tác đánh giá và tính toán hiệu quả tài chính được lấy từ đâu 

và mức độ tin cậy của nó? 

7 Theo Ông/bà thì mức độ quan trọng của công tác phân tích hiệu 

quả tài chính ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Công ty 

như thế nào? 

8 Kết quả phân tích được thể hiện trong báo cáo nào? Các báo cáo 

này được báo cáo cho ai? 

9 Ông/bà đánh giá như thế nào về tình hình tài chính của công ty 

hiện nay và nhận định chiến lược của công ty trong vòng 5 - 10 

năm tới? 

 a. Phân công phân nhiệm 

Hiện nay công tác tổ chức phân tích hiệu quả tài chính tại VBI 

chưa có bộ phận làm công tác phân tích tài chính riêng mà việc phân 

tích thuộc chức năng của Phòng Tài Chính- Kế Toán. 

Việc phân tích chưa được tiến hành thường xuyên mà chỉ được 

thực hiện vào thời điểm báo cáo tài chính năm được lập xong hoặc 

khi có yêu cầu của Ban Tổng giám đốc. 

b. Tổ chức thu thập thông tin đầu vào 

- Hệ thống báo cáo tài chính 

- Nguồn tập hợp, trích xuất dữ liệu kế toán 

- Thông tin kinh tế vĩ mô 

c. Quy trình thực hiện phân tích hiệu quả tài chính 

-  ô        ập kế hoạ             

- Tiến hành 

- Kết thúc phân tích 
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2.2.2. Thực trạng về nội dung và phƣơng pháp phân tích tại 

VBI 

a. Phân tích kết quả kinh doanh 

- Phân tích hiệu quả kinh doanh cá biệt 

Trên thực tế, VBI chủ yếu dựa trên báo cáo tài chính và các sổ 

sách kế toán để so sánh một số chỉ tiêu như doanh thu phát sinh, 

doanh thu bán hàng doanh thu thực thu, chi phí hoa hồng, đại lý, bồi 

thường và lợi nhuận của từng phòng Kinh doanh khu vực trong kỳ 

này so với kỳ trước chứ chưa sử dụng và tính toán các chỉ tiêu phản 

ánh hiệu quả kinh doanh cá biệt như: hiệu suất sử dụng TS, tỷ suất 

lợi nhuận trên doanh thu, hệ số gánh nặng thuế,...   

Bảng 2.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất s  d ng tài sản 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 

1 
Hiệu suất sử dụng tài 

sản (lần) 

                 

0.17  

                 

0.12  

                 

0.11  

                 

0.19  

2 
Hiệu suất sử dụng 

TSCĐ (lần) 

              

35.75  

              

29.58  

              

10.69  

              

16.58  

3 
Hiệu suất sử dụng 

VLĐ (lần) 

                 

0.18  

                 

0.14  

                 

0.13  

                 

0.30  

4 
Số ngày một vòng quay 

VLĐ 

                 

5.43  

                 

7.04  

                 

7.74  

                 

3.31  

Ngoài các yếu tố trên Công ty cần phải xem xét mức độ ảnh 

hưởng của các khoản phải thu để đánh giá chính xác hơn công tác 

quản lý, kiểm soát ở các bộ phận nhằm có biện pháp khắc phục 

những tồn tại giúp công ty đạt mức sinh lời cao nhất. 

- Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp 
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STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 

1 
Tỷ suất sinh lời của 

doanh thu (ROS) 

    

39.28  

    

49.96  

    

39.80  

    

28.36  

2 Tỷ suất sinh lời tài sản 

(ROA) 

       

6.49  

       

6.24  

       

4.30  

       

5.30  

Qua phân tích Công ty chưa xác định được sự giảm sút của năm 

2013, 2014 trong hoạt động kinh doanh hay trong hoạt động tài chính 

đến hiệu quả tài chính ở mức độ nào? Cần điều chỉnh những nhân tố 

ảnh hưởng như thế nào là hợp lý nhằm đạt được mức sinh lợi mục 

tiêu? Vấn đề này sẽ được tác giả hoàn thiện trong chương 3. 

b. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính 

Bảng 2.4 Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính 

STT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 

1 
Tỷ suất sinh lời vốn 

chủ sở hữu (ROE)    8.25     8.40     6.49     8.58  

2 Tỷ suất tự tài trợ  78.69   74.23   66.17   61.76  

Điều đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của VBI ở đây là 

không sử dụng đến lãi vay, do đó hiệu quả tài chính ở đây là hiệu quả 

của việc huy động và sử dụng VCSH, hay là hiệu quả của việc gìn 

giữ và phát triển VCSH mà thôi. ROE của VBI khá thấp cho thấy 

Công ty còn khó khăn trong việc thu hút vốn đầu tư.  

2.2.3. Đánh giá về công tác phân tích hiệu quả tài chính tại VBI  

a. Đánh giá về công tác tổ chức phân tích 

Công tác phân tích hiệu quả tài chính tại VBI chưa được thực 
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hiện thường xuyên và chuyên nghiệp. Việc lập kế hoạch phân tích 

hiệu quả tài chính chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. 

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

trình công việc, chưa có quy định trình tự từ bước phân tích, xử lý, 

kiểm soát và phê duyệt báo cáo phân tích. 

b. Đánh giá  về nội dung phân tích: 

Mới chỉ dừng lại ở việc phân tích kết quả kinh doanh nói chung, 

chưa đi sâu vào các chuyên đề cụ thể chẳng hạn như phân tích hiệu 

quả tài chính. Việc phân tích mới chỉ dừng lại ở việc tính toán các 

con số chứ chưa tìm hiểu nguyên nhân tạo ra những con số đó. 

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

chưa xác định thực chất phân tích hiệu quả tài chính cần xuất phát từ 

chỉ tiêu ROE; Công ty chỉ thực hiện phân tích biến động của 2 năm 

liền kề, không thấy được biến động của các chỉ tiêu tài chính ảnh 

hưởng đến hiệu quả tài chính của công ty như thế nào, hay nói cách 

khác vẫn chưa biết được nguyên nhân tạo ra chúng. 

c. Đánh giá về phương pháp phân tích 

Công ty chỉ sử dụng 3 phương pháp là phương pháp so sánh, 

phương pháp tỷ lệ và phương pháp cân đối để thấy được sự biến 

động của các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính còn các 

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

được sử dụng.  
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Qua khảo sát thực tế về công tác phân tích hiệu quả tài chính tại 

VBI cho thấy: 

Về nội dung phân tích: doanh nghiệp chỉ mới dừng lại ở việc 

phân tích một số chỉ tiêu như: phân tích báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh, phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cá biệt và 

một số chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời, chứ chưa tổ chức phân 

tích cụ thể về hiệu quả tài chính tại VBI. 

Về phương pháp phân tích: việc sử dụng các phương pháp phân 

tích đơn giản như phương pháp so sánh để tiến hành phân tích nên 

kết quả phân tích không tránh khỏi những hạn chế. Các đánh giá về 

kết quả phân tích còn mang nhiều tính chủ quan của người phân tích 

bởi chỉ căn cứ vào số liệu tính toán để đưa ra các nhận định về hiệu 

quả tài chính công ty. 

Chính vì những tồn tại trên trong công tác phân tích hiệu quả 

chính tại VBI nên cần thiết phải hoàn thiện công tác phân tích này 

nhằm đáp ứng yêu cầu của các đối tượng quan tâm cũng như đảm 

bảo hiệu quả tài chính của công ty trong thời gian đến. 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PH P NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG T C 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI VBI 

3.1. YÊU CẦU HOÀN THIỆN CÔNG T C PHÂN TÍCH HIỆU 

QUẢ TÀI CHÍNH  TẠI VBI 

Thứ nhất, hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả tài chính phải 

đảm bảo xây dựng được bộ phận chuyên trách quản lý, đảm nhận 

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

ngũ nhân sự đủ chất lượng am hiểu chuyên sâu về ngành Bảo hiểm 

phi nhân thọ và Đầu tư tài chính, ban hành hệ thống các văn bản quy 

định quy trình thực hiện. 

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

đích phân tích, phù hợp với điều kiện con người, sử dụng được các 

phương tiện hỗ trợ hiện đại như thiết kế hoặc mua lại bản quyền 

phần mềm phân tích các chỉ tiêu tài chính để đảm bảo tính chính xác, 

khả thi và có hiệu quả;  

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

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

nhằm đem đến cho Ban lãnh đạo Công ty và các nhà đầu tư những 

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

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

tài chính như: chính sách kinh tế, thông tin đặc thù ngành Bảo hiểm. 

Thứ  ư, việc tổ chức mạng lưới thông tin phục vụ cho công tác 

phân tích hiệu quả tài chính nói riêng và công tác quản lý doanh 

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

cậy của các thông tin cung cấp. 

Thứ  ăm, hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả tài chính tại 

VBI phải đi đôi với sự nhất quán với cơ chế chính sách của nhà 
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nước, những quy định của ngành Bảo hiểm. 

3.1.1. Về quản l   ộ phận phân tích 

VBI nên phân công nhiệm vụ cho một Phó giám đốc nhiệm vụ 

của giám đốc tài chính (CFO), quản lý trực tiếp bộ phận phân tích tài 

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

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

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

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

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

khi đã được Giám đốc phê duyệt. 

3.1.2. Về qu  tr nh thực hiện 

Quá trình phân tích của Công ty cần được tiến hành qua các bước 

sau: 

- Lập kế hoạch phân tích: 

Để đảm bảo công tác phân tích hiệu quả tài chính có hiệu quả, 

VBI cần phải lập kế hoạch phân tích một cách chặt chẽ, Trên cơ sở 

yêu cầu của nhà quản lý đưa ra mục tiêu của từng đợt phân tích, 

chuẩn bị nhân sự cũng như thời gian và kinh phí cho phù hợp. 

- Tiến hành phân tích: 

Giai đoạn tiến hành phân tích bao gồm các công việc như: thu 

thập thông tin; tính toán các chỉ tiêu; tổng hợp kết quả phân tích; lập 

báo cáo phân tích và từ đó đưa ra các đánh giá, nhận xét. 

- Hoàn thành phân tích 

Sau khi tiến hành phân tích, Bộ phận phân tích sẽ công bố kết 

quả phân tích với các thành phần như: Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

Ban giám đốc, ban phân tích, trưởng phòng kế toán, quản lý nhân sự, 

kinh doanh, bồi thường để thông qua các báo cáo phân tích định kỳ; 

lấy ý kiến đóng góp của các thành viên nhằm tăng cường tính chính 
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xác, phù hợp và làm cơ sở hoàn thiện báo cáo phân tích.  

3.1.3. Về  tổ chức việc sử dụng  ết quả phân tích 

- Báo cáo cho Phòng Quản lý nghiệp vụ và Đánh giá rủi ro để 

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

trong thời gian tới. 

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

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

Các mục tiêu phân tích ở trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, 

nó góp phần cung cấp những thông tin nền tảng quan trọng cho quản 

trị doanh nghiệp của các công ty. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PH P NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

PHÂN TÍCH  HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI VBI 

3.2.1. Hoàn thiện nội dung và phƣơng pháp phân tích hiệu quả 

tài chính 

a. Hoàn thi n nộ       và   ươ        đánh giá chung hi u 

qu  tài chính 

- Về nội dung: trước hết Công ty cần nhận định và đánh giá các 

chỉ tiêu tổng hợp ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính như ROE, ROA, 

hệ số nợ, hệ số tự tài trợ, đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán lãi 

vay. Sau khi xác đinh được các chỉ tiêu này, Công ty tiến hành tính 

toán và vẽ biểu đồ để thấy được sự biến động của các nhân tố đó. 

- Về phương pháp: tại VBI đang sử dụng phương pháp so sanh 

giữa 2 kỳ  kinh doanh, công ty cũng đã sử dụng phương pháp phỏng 

vấn Kế toán trưởng và Ban giám đốc để tìm hiểu thêm về những khó 

khăn của Công ty. Tuy nhiên chỉ với hai phương pháp này hiện vẫn 

chưa có hiệu quả thiết thực. Đối với phương pháp phỏng vấn, những 

người thực hiện phân tích nên thiết kế một mẫu bảng phỏng vấn cụ 

thể và phù hợp hơn với tình hình hoạt động tại Công ty.  
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Sau khi phân tích xong các chỉ tiêu, tiến hành đưa bảng biểu các 

chỉ tiêu hiệu quả tài chính vào trong Báo cáo phân tích tài chính.  

Bảng 3.1 Phân tích hiệu quả tài chính 

Đơ  vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

1. Nợ phải trả bq  149,110.37   194,078.13   283,880.84   355,330.29  

2. VCSH bq  550,582.70   559,177.08   555,305.80   573,871.36  

3. Tổng TS bq  699,693.07   753,255.21   839,186.64   929,201.65  

4. Chi phí lãi vay -                    -                      -                      -    

5. Doanh thu thuần 

HDKD và HĐ  khác 
 115,649.56      94,022.36      90,593.58   173,534.86  

6. Lợi nhuận trước 

thuế 
    60,033.55      63,028.73      48,052.71      63,221.08  

7. Thuế TNDN phải 

nộp 
    14,994.21      16,318.03      12,256.40      13,886.46  

8.  Thuế TNDN hoãn 

lại 
       (385.38)        (267.17)        (263.59)          118.14  

9. Lợi nhuận sau thuế     45,424.72      46,977.86      36,059.90      49,216.48  

10.  EBIT     60,033.55      63,028.73      48,052.71      63,221.08  

11. ROE(%) =(9)/(2) 8.25             8.40              6.49              8.58  

12. ROA(%) = (9)/(3)             6.49             6.24              4.30              5.30  

13. Hệ số tự tài trợ 

(%) = (2)/(3) 
           78.69             74.23             66.17             61.76  

Như vậy, để hoàn thiện nội dung và phương pháp đánh giá chung 

hiệu quả tài chính, VBI nên lập bảng tính toán một số chỉ tiêu phân 

tích như bảng 3.1 nhằm đánh giá chung tình hình tài chính tại đơn vị, 
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nhận xét được sự thay đổi của doanh thu, tỷ suất sinh lời tài sản, tỷ 

suất sinh lời vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp 

phải nộp và khả năng tự chủ về tài chính thông qua hệ số tự tài trợ v.v... 

b. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính. 

VBI nên tính thêm các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc nguồn vốn như: 

hệ số tự tài trợ, đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán lãi vay và lập 

bảng phân tích dựa trên các chỉ số tài chính như số dư nợ phải thu 

khách hàng bình quân, vốn lưu động bình quân, lợi nhuận trước và 

sau thuế. 

Căn cứ số liệu có thể đưa ra nhận xét về sự biến động của chỉ tiêu 

ROE và sự ảnh hưởng của các nhân tố như thực tế hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng nợ vay ảnh hưởng đến hiệu 

quả kinh doanh cuối cùng của Công ty.  

Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là VBI không sử dụng đến vốn 

vay, đồng thời VBI là một Công ty TNHH chưa cổ phần hóa do đó 

công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính trong hoạt động kinh doanh 

của mình. Chính vì vậy, Công ty chỉ cần đi phân tích các chỉ tiêu 

tổng hợp hệ số tự tài trợ, xác định ROE, ROA. 

Phân tích các nhân tố cá biệt tác động đến ROE và ROA thông 

qua mô hình Dupont để thấy rõ ảnh hưởng của từng nhân tố đó đến 

hiệu quả tài chính của Công ty: 

Phương trình Dupont tổng hợp: 

ROE= LNST/VCSH 

        = (LNST/LNTT) x (LNTT/DT)  x ( DT/TTS)  x  

(TTS/VCSH) 

        = (1 – T) x (LNTT/DT)  x ( DT/TTS)  x  (TTS/VCSH) 

 = Hệ số gánh nặng thuế x Tỷ suất LN/DT x Hiệu suất sử dụng 

TS x hệ số ĐBTC 
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Bảng 3.2. Phân tích chỉ tiêu  O  và các nhân tố ảnh hưởng theo 

phương trình Dupont 

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 2013 2014 

ROE=(LNTT/DT) x (DT/TTS) x 

 (TTS/VCSH) x (1-T) 
8.25% 8.40% 6.49% 8.58% 

Trong đó         

A= Tỷ suất lợi nhuận LN/DT= LNST/DT 0.52  0.67  0.53  0.36  

B= Hiệu suất sử dụng tài sản (DT/TTS) 0.17  0.12  0.11  0.19  

C= Hệ số đòn bẩy tài chính = TTS/ VCSH 1.27  1.35  1.51  1.62  

D= Hệ số gánh nặng thuế = 1-T 0.76  0.75  0.75  0.78  

Ta thấy các nhân tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm: 

- Tỷ suất lợi nhuận LN/DT 

- Hiệu suất sử dụng tài sản 

- Hệ số đòn bẩy tài chính 

- Hệ số gánh nặng thuế 

Như vậy, Công ty cần phân tích hiệu quả tài chính theo mô hình 

Dupont như trên để thấy r  tác động của từng nhân tố cá biệt trong 

mô hình có tác động như thế nào đến ROE và rút ra được kết luận về 

phân tích hiệu quả tài chính tại công ty. 

ROA  = LNST/TTS 

  = (LNST/DT) x (DT/TTS) 

= Tỷ suất lợi nhuận trên DT x Hiệu suất sử dụng TS    

Bảng 3.3. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến  O  

Chỉ tiêu 
Năm 

2011 2012 2013 2014 

ROA= (LNST/DT) x (DT/TTS) 6.49% 6.24% 4.30% 5.30% 

Trong đó         

Tỷ suất sinh lời của  

DT = LNST/DT 
0.39 0.50 0.40 0.28 

Hiệu suất sử dụng tài sản 

 = DT/TTS 
0.17 0.12 0.11 0.19 

Để phân tích kỹ hơn các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu ROA từ 

đó ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp như trên, cần 
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phải đi sâu vào phân tích hai nhân tố ảnh hưởng đến nhân tố ROA là 

nhân tố tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và nhân tố hiệu suất sử dụng 

tài sản. 

Như vậy, ở phần này để phân tích được nhân tố tổng hợp ROA, 

ROE thì Công ty phải đi phân tích các nhân tố cá biệt nêu trên để rút 

ra ảnh hưởng của nó đến sự biến động về hiệu quả tài chính qua các 

năm như bảng phân tích sau: 

Từ các kết quả phân tích, công ty có thể tóm tắt lại những nội 

dung quan trọng cần quan tâm từ đó định hướng những giải pháp ưu 

tiên nhằm nâng cao hiệu quả tài chính trong nội bộ Công ty mình. 

3.2.2. Kiện toàn công tác phân tích hiệu quả tài chính tại VBI 

a. Xây dựng quy trình công nghệ thông tin và quy chế riêng 

cho công tác phân tích hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp 

- Chuẩn hóa hệ thống BCTC theo quy định của chế độ kế toán 

doanh nghiệp về chỉ tiêu và cách lấy số liệu đảm bảo tính thống nhất 

về số liệu giữa các kỳ báo cáo. Hoàn thiện hệ thống xuất báo cáo tài 

chính tự động bao gồm số liệu, bảng biểu, đồ thị minh họa. 

-  ây dựng hệ thống chi tiết hơn về các mảng phân tích hoạt 

động như: hệ thống thông tin quản lý về chi phí quản lý, hệ thống 

thông tin về quản lý tài sản,  thu hồi công nợ v.v… 

b. Phân công bộ phận chuyên trách và đào tạo cán bộ làm công 

tác phân tích tại doanh nghiệp 

- Thu thập thêm các thông tin từ Ngành kinh doanh Bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước và thế giới về tình hình hoạt động kinh doanh 

của các Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ, từ đó có thể tính toán các chỉ 

tiêu phân tích cơ bản nhằm có sự liên hệ, so sánh VBI với các Công 

ty Bảo hiểm khác.  

- Thường xuyên cập nhật các báo cáo phân tích của các công ty 

Bảo hiểm có uy tín và chất lượng trên thị trường để có nguồn đánh 

giá, so sánh, bổ sung những cách nhìn nhận phân tích về các vấn đề 
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hoạt động. Từ đó có thể nâng cao dần trình độ phân tích của đội ngũ 

phân tích quản trị của Công ty. 

c. Tổ chức công tác phân tích 

VBI cần hoàn thiện công tác phân tích phù hợp với mục đích 

phân tích, phù hợp với nguồn nhân lực, vị thế và nguồn lực về tài 

chính của mình. Đội ngũ phân tích phải biết kết hợp các phương 

pháp phân tích hiện đại và truyền thống, để đảm bảo tính chính xác 

và hiệu quả đáp ứng nhu cầu của Ban lãnh đạo Công ty. 

d. Xây dựng và tiêu chuẩn hóa nội dung phân tích áp d ng cho 

các chi nhánh 

Hiện nay, các chi nhánh đều phải báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh, chiến lược kinh doanh của chi nhánh cho Phòng Phát triển 

Kinh doanh trụ sở chính. Tuy nhiên, do việc phân tích hiệu quả tại các 

chi nhánh còn hạn chế nên nội dung đánh giá hoạt động kinh doanh và 

hiệu quả tài chính thời gian qua, cũng như hoạch định chiến lược trong 

giai đoạn 2015-2020 trong báo cáo chưa có sự đồng đều về chất lượng, 

còn nhiều nhận định mang tính định tính, gây khó khăn trong việc 

đánh giá tình hình tài chính đầy đủ, chính xác của VBI trụ sở chính. Vì 

vậy, việc xây dựng và tiêu chuẩn hóa nội dung phân tích tại trụ sở 

chính là việc làm hết sức cần thiết, vừa hỗ trợ các chi nhánh trong 

quản lý, điều hành, vừa là cơ sở để VBI đánh giá hiệu quả tài chính 

của Công ty. 
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KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu lý luận về phân tích hiệu quả tài chính doanh 

nghiệp và kết quả khảo sát thực tế công tác phân tích hiệu quả tài 

chính tại VBI, tác giả đã hoàn thành luận văn cao học với đề tài 

“P          iệu quả tài chính tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm 

N     à     ươ   mại cổ phần  ô     ươ   Việ  Nam”. Với sự nỗ 

lực của bản thân trong nghiên cứu những vấn đề lý luận cũng như đi 

sâu tìm hiểu thực tế, cùng với sự giúp đỡ tận tình của Giáo viên 

hướng dẫn khoa học PGS. TS. Nguyễn Mạnh Toàn luận văn này đã 

giải quyết được một số vấn đề sau: 

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

tích hiệu quả tài chính doanh nghiệp. 

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

tại VBI, từ đó đưa ra những đánh giá về công tác này tại các doanh 

nghiệp nói trên. 

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu lí luận kết hợp với phân tích thực 

tiễn về phân tích hiệu quả  tài chính tại VBI , luận văn đã đưa ra được 

phương hướng và giải pháp hoàn thiện về nội dung và phương pháp 

phân tích hiệu quả tài chính. 

Thứ  ư, kết quả nghiên cứu luận văn có thể được áp dụng để 

nâng cao chất lượng phân tích hiệu tài chính tại Công ty TNHH Bảo 

hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. 

Tuy nhiên, do sự hạn chế về trình độ cũng như một số điều 

kiện khác nên luận văn này không thể tránh khỏi nhiều vấn đề thiếu 

sót cũng như cần phải được tiếp tục nghiên cứu thêm. Tôi rất mong 

và cảm ơn về những ý kiến góp ý của các thầy cô giáo, các nhà 

chuyên môn và đồng nghiệp để cho công trình nghiên cứu này được 

tiếp tục được hoàn thiện. 


