
BÀI 1 : GIỚI THIỆU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học có thể:

 Trình bày được bản chất TCDN.

 Nêu được chức năng của Tài chính doanh nghiệp.

 Phân tích được vai trò của Tài chính doanh nghiệp

1.1BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP

1.1.1 Bản chất, chức năng tài chính doanh nghiệp:
1.1.1.1 Bản chất tài chính doanh nghiệp

Là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị (tiền tệ) phát sinh trong

quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ quá trình sản xuất trong

mỗi doanh nghiệp và góp phần tích luỹ vốn cho nhà nước.

Nội dung những quan hệ kinh tế trong tài chính doanh nghiệp bao gồm :

a. Quan hệ kinh tế giữa nhà nước và doanh nghiệp :

Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải thực hiện các nghĩa vụ tài

chính đối với nhà nước và có thể cấp vốn với công ty liên doanh hoặc cổ phần (mua cổ

phiếu) hoặc cho vay (mua trái phiếu) tuỳ theo mục đích yêu cầu quản lý đối với ngành

kinh tế mà quyết định tỷ lệ góp vốn, cho vay nhiều hay ít.

b. Quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp và thị trường :

Từ sự đa dạng hoá hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường đã tạo ra các mối quan

hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác (doanh nghiệp cổ phần hay tư

nhân); giữa doanh nghiệp với các nhà đầu tư, người cho vay, với người bán hàng, người

mua thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt động sản xuất - kinh

doanh, giữa các doanh nghiệp bao gồm các quan hệ thanh toán tiền mua bán vật tư, hàng

hoá, phí bảo hiểm, chi trả tiền công, cổ tức, tiền lãi trái phiếu; giữa doanh nghiệp với

ngân hàng, các tổ chức tín dụng phát sinh trong quá trình doanh nghiệp vay và hoàn trả

vốn, trả lãi cho ngân hàng, các tổ chức tín dụng.



c. Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp.

- Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng và tổ đội sản

xuất trong việc nhận và thanh toán tạm ứng, thanh toán tài sản.

- Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với cán bộ công nhân viên trong quá trình phân

phối thu nhập cho người lao động dưới hình thức tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt và lãi

cổ phần.

Những quan hệ kinh tế trên được biểu hiện trong sự vận động của tiền tệ thông qua việc

hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ, vì vậy thường được xem là các quan hệ tiền tệ.

Những quan hệ này một mặt phản ánh rõ doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế độc lập, là

chủ thể trong quan hệ kinh tế, đồng thời phản ánh rõ nét mối liên hệ giữa tài chính doanh

nghiệp với các khâu khác trong hệ thống tài chính nước ta.

1.1.1.2 Chức năng của tài chính doanh nghiệp:
a. Xác định và tổ chức các nguồn vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng vốn cho quá

trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

Để thực hiện sản xuất kinh doanh trong điều kiện của cơ chế thị trường có hiệu quả đòi

hỏi các doanh nghiệp phải có vốn và có phương án tạo lập, huy động vốn cụ thể.

- Thứ nhất, phải xác định nhu cầu vốn (vốn cố định và vốn lưu động) cần thiết cho

quá trình sản xuất kinh doanh.

- Thứ hai, phải xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu vốn và các giải pháp huy động

vốn:

+ Nếu nhu cầu lớn hơn khả năng thì doanh nghiệp phải huy động thêm vốn, tìm

kiếm mọi nguồn tài trợ với chi phí sử dụng vốn thấp nhưng vẫn bảo đảm có hiệu quả.

+ Nếu khả năng lớn hơn nhu cầu thì doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất, mở rộng

thị trường hoặc có thể tham gia vào thị trường tài chính như đầu tư chứng khoán, cho

thuê tài sản, góp vốn liên doanh...

- Thứ ba, phải lựa chọn nguồn vốn và phương thức thanh toán các nguồn vốn sao

cho chi phí doanh nghiệp phải trả là thấp nhất trong khoảng thời gian hợp lý.

b. Chức năng phân phối thu nhập của doanh nghiệp:



Chức năng phân phối biểu hiện ở việc phân phối thu nhập của doanh nghiệp từ doanh thu

bán hàng và thu nhập từ các hoạt động khác. Nhìn chung, các doanh nghiệp phân phối

như sau:

- Bù đắp các yếu tố đầu vào đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh như chi

phí khấu hao tài sản cố định, chi phí vật tư, chi phí cho lao động và các chi phí khác mà

doanh nghiệp đã bỏ ra, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có lãi).

- Phần lợi nhuận còn lại sẽ phân phối như sau:

 Bù đắp các chi phí không được trừ.

 Chia lãi cho đối tác góp vốn, chi trả cổ tức cho các cổ đông.

 Phân phối lợi nhuận sau thuế vào các quỹ của doanh nghiệp.

c. Chức năng giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Giám đốc tài chính là việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát quá trình tạo lập và sử

dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Việc thực hiện chức năng này thông qua các chỉ

tiêu tài chính để kiểm soát tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất - kinh doanh và hiệu quả

sử dụng vốn cho sản xuất - kinh doanh. Cụ thể qua tỷ trọng, cơ cấu nguồn huy động, việc

sử dụng nguồn vốn huy động, việc tính toán các yếu tố chi phí vào giá thành và chi phí

lưu thông, việc thanh toán các khoản công nợ với ngân sách, với người bán, với tín dụng

ngân hàng, với công nhân viên và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật tài chính, kỷ luật thanh

toán, kỷ luật tín dụng của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó giúp cho chủ thể quản lý phát hiện

những khâu mất cân đối, những sơ hở trong công tác điều hành, quản lý kinh doanh để có

quyết định ngăn chặn kịp thời các khả năng tổn thất có thể xảy ra, nhằm duy trì và nâng

cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc điểm của chức năng giám đốc tài chính

là toàn diện và thường xuyên trong quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

1.1.1.3 Nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp
Trên cơ sở luật pháp và chế độ, thể lệ quản lý tài chính của nhà nước, kết hợp với

tình hình cụ thể của doanh nghiệp xây dựng chế độ quản lý tài chính thích hợp cho đơn vị.

Kế hoạch tài chính phải được lập đồng thời và thống nhất với kế hoạch sản xuất

kinh doanh của doanh nghiệp.



Trên cơ sở kế hoạch đã được xác định và trong phạm vi luật pháp cho phép, tùy

tính chất của mỗi hoạt động kinh tế mà tổ chức huy động nguồn vốn hợp lý, sử dụng vốn

linh hoạt tiết kiệm, phù hợp với những diễn biến của thị trường, bảo đảm cho các hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Trích lập và sử dụng các

quỹ của doanh nghiệp theo đúng chính sách chế độ, đúng mục đích.

Tổ chức thanh toán kịp thời, đầy đủ đúng hạn, đúng chế độ các khoản thanh toán

của doanh nghiệp, đồng thời đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản công nợ đến hạn.

Thường xuyên tiến hành kiểm tra tài chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh,

định kỳ phân tích tình hình tài chính nhằm tìm biện pháp sử dụng tốt và hiệu quả những

vật tư, thiết bị và lao động hiện có; thường xuyên cải tiến công tác tài chính để không

ngừng tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Cùng với các bộ phận xây dụng đơn giá bán các loại sản phẩm và dịch vụ, đồng

thời thực hiện chính sách giá cả của nhà nước trong phạm vi doanh nghiệp.

Tham gia xây dựng hợp đồng kinh tế với khách hàng, đặc biệt là các điều kiện về

tài chính ghi trong hợp đồng.

1.2MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.2.1 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1.1 Khái niệm môi trường kinh doanh

Môi trường kinh doanh là một thực thể khách quan bao gồm tất cả các chủ thể

kinh doanh trên thị trường và tổng thể các yếu tố, điều kiện, mối quan hệ tác động, chi

phối mọi hành vi hoạt động của các chủ thể kinh doanh mà họ phải tính đến để thích ứng,

vận dụng cho phù hợp trong toàn bộ quá trình kinh doanh nhằm đảm bảo cho doanh

nghiệp hoạt động có hiệu quả cao.

Môi trường kinh doanh bao gồm môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài.

 Môi trường kinh doanh bên trong của doanh nghiệp là khả năng, vị trí của

doanh nghiệp trên từng thị trường, nguồn tài chính cho đầu tư, hình thức kinh doanh và

chức năng hoạt động của doanh nghiệp, những cơ hội, thuận lợi và thách thức.



 Môi trường kinh doanh bên ngoài là các yếu tố vĩ mô như : Chính trị, kinh

tế, luật pháp.

1.2.1.2 Các đối tượng hoạt động trong môi trường kinh doanh

a. Các yếu tố và các mối quan hệ kinh tế mà các chủ thể kinh doanh có thể kiểm

soát được :

Các yếu tố : Loại hình doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách tài

chính, tiền tệ, giá cả, các trung gian phân phối…

Các mối quan hệ : mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý vĩ mô

trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách tạo nguồn vốn, phân phối kết quả sản

xuất kinh doanh ; mối quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường : với nhà đầu tư, khách

hàng.

b. Những yếu tố, các mối quan hệ nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà doanh

nghiệp như các yếu tố về chính trị, luật pháp, văn hoá, lạm phát, tôn giáo..

1.2.2 TỔ CHỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.2.2.1 Các loại hình tổ chức tài chính doanh nghiệp (Căn cứ theo luật doanh

nghiệp )

a. Doanh nghiệp nhà nước (DNNN)
Là tổ chức kinh tế do nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có vốn cổ phần, vốn góp

chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH.

Đặc điểm của DNNN: DNNN là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn và thành lập;

DNNN có tư cách pháp nhân, được nhà nước đầu tư vốn và có quyền quản lý, sử dụng

vốn, tài sản nhà nước đầu tư; quyền định đoạt được thực hiện theo qui định của pháp luật;

DNNN hoạt động theo sự quản lý của nhà nước.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn khác nhau mà DNNN có các loại sau đây:

+ Căn cứ vào tỷ lệ vốn góp của nhà nước trong doanh nghiệp, DNNN bao gồm

công ty nhà nước; công ty cổ phần nhà nước; công ty TNHH nhà nước 1 thành viên; công



ty TNHH nhà nước 2 thành viên trở lên; doanh nghiệp nhà nước có cổ phần, vốn góp chi

phối.

+ Căn cứ vào cơ cấu tổ chức quản lý: DNNN bao gồm doanh nghiệp nhà nước có

hội đồng quản trị và doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị.

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước (NSNN) theo đúng qui định

của pháp luật, phần lợi nhuận còn lại được phân phối và sử dụng theo chính sách của nhà

nước.

b. Doanh nghiệp tư nhân (DNTN)

Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản

của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp do chủ

doanh nghiệp tự đăng ký và có quyền tăng và giảm vốn đầu tư. Trường hợp giảm vốn đầu

tư thấp hơn số vốn đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan đăng ký

kinh doanh. Chủ doanh nghiệp toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ đối với NSNN, chủ doanh nghiệp có toàn

quyền quyết định về việc sử dụng phần thu nhập còn lại. Chủ doanh nghiệp có quyền

thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhưng phải khai báo với cơ

quan đang ký kinh doanh.

c.Công ty cổ phần

Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều

phần bằng nhau gọi là cổ phần. Người góp vốn dưới hình thức mua cổ phiếu gọi là cổ

đông. Cổ đông trong công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, nhưng số thành viên

sáng lập công ty ít nhất là 3 người và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu

trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty được quyền

phát hành chứng khoán ra công chúng. Thu nhập của công ty sau khi trang trải các khoản

chi phí bỏ ra và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, công ty dùng một phần lợi

nhuận để tái đầu tư mở rộng sản xuất và chi tiêu cho mục đích chung. Một phần khác

chia cho các cổ đông và coi đây là lợi tức cổ phần (cổ tức).

d. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên



Là một doanh nghiệp do một thành viên làm chủ sở hữu, thành viên có thể là một tổ

chức hay một cá nhân. Công ty có tư cách pháp nhân và không được phép phát hành cổ

phiếu và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp. Chủ sở hữu công ty có quyền

chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức hoặc cá nhân

khác.

e.Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

Là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng không

vượt quá 50 người. Vốn của công ty chia ra thành từng phần gọi là phần vốn góp, các

phần vốn góp không thể hiện dưới hình thức cổ phiếu và họ phải chịu trách nhiệm về các

khoản nợ của công ty trong phần vốn góp của mình. Công ty có tư cách pháp nhân và

không được quyền phát hành cổ phiếu. Thu nhập của công ty sau khi bù đắp lại những

chi phí đã bỏ ra và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, phần còn lại thuộc quyền

sở hữu của chủ doanh nghiệp. Nếu là công ty do nhiều người hùn vốn, phần này sau khi

trích lập các quỹ, số còn lại được đem chia cho các chủ sở hữu theo tỷ lệ phần vốn góp

của mỗi người.

f. Công ty hợp danh

Là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh và có thể có thành

viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân và phải chịu trách nhiệm bằng toàn

bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách

nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ khi có

giấy đăng ký kinh doanh, và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Thành

viên hợp danh có quyền quản lý công ty, tiến hành hoạt động kinh doanh nhân danh công

ty. Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ theo quy định của điều lệ

công ty nhưng không được tham gia quản lý công ty và hoạt động nhân danh công ty.

g.Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp liên doanh: Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở

hợp đồng liên doanh ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh

tại Việt Nam. Công ty liên doanh có tư cách pháp nhân và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn



trong phần vốn góp. Đối với loại hình này, việc hình thành vốn ban đầu, quá trình bổ

sung vốn, việc phân chia lợi tức, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước... đều được xác

định rõ ràng trong một văn kiện cụ thể dưới hình thức hợp đồng hoặc điều lệ bảo đảm lợi

ích cho các bên.

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài: Là doanh nghiệp thuộc sở hữu của

nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự

chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp này được thành lập theo hình thức

công ty chịu trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân.

Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Là văn bản ký kết giữ hai bên hoặc nhiều

bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, trong đó qui định trách nhiệm và phân

chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới. Các hình thức

hợp đồng hợp tác kinh doanh bao gồm hình thức BOT, BTO và BT

h. Hợp tác xã (HTX)

HTX là tổ chức kinh tế tập thể do các xã viên có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện

cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của luật HTX để phát huy sức mạnh của tập

thể và của từng xã viên tham gia HTX, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt

động SXKD và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội

của đất nước.

Các xã viên có thể là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân; HTX hoạt động như một

loại hình DN, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính

trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của HTX theo quy định

của pháp luật; tổ chức kinh tế mang tính xã hội & hợp tác cao; tài sản của HTX thuộc sở

hữu của HTX được hình thành từ vốn góp của xã viên hoặc được hỗ trợ bởi nhà nước;

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc quản lý dân

chủ, bình đẳng và công khai; nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi;

nguyên tắc hợp tác và phát triển cộng đồng.

Các nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp.

o Nguyên tắc hạch toán kinh doanh.



o Nguyên tắc kế hoạch.

o Nguyên tắc tiết kiệm

Bài tập củng cố:

1. Trình bày sự khác biệt, ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp, bao gồm:

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần ?

2. Môi trường có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ?

3. Trình bày có hệ thống các loại công cụ tài chính trong hệ thống tài chính của một quốc

gia ?

4. Thế nào là một thị trường tài chính hiệu quả ?
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