
BÀI 8: BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC

HỆ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này người học có thể:

 Giải thích được nội dung và ý nghĩa các tỷ số tài chính.

 Trình bày được phương pháp phân tích, đánh giá dựa trên các tỷ số

tài chính.

 Vận dụng các kiến thức để tính toán các tỷ số tài chính.

 Vận dụng kiến thức tổng hợp để tính toán, đánh giá, phân tích báo

cáo tài chính.

 Thực hiện được công việc lập bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính.

5.1 Báo cáo tài chính doanh nghiệp:

Bảng cân đối kế toán của một công ty phản ánh bức tranh về tất cả các

nguồn ngân quỹ nội bộ và việc sử dụng các nguồn ngân quỹ đó tại một thời

điểm.

Phương trình cân đối kế toán được trình bày như sau:

Tổng tài sản = Tổng nợ + Vốn chủ sở hữu

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY ABC NGÀY 31/12/2013. (ĐVT:

Trđ)

TÀI SẢN ST NGUỒN VỐN ST

1. Vốn bằng tiền 2.504 7. Các khoản phải trả 9.721

2. Chứng khoán thị trường 1.800 8. Vay ngắn hạn ngân hàng 8.500

3. Các khoản phải thu 18.320 9. Nợ dài hạn đến hạn trả 2.000

4. Hàng tồn kho 27.530 10. Nợ ngắn hạn khác. 5.302

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 50.190 NỢ NGẮN HẠN 25.523



5. Tài sản cố định 31.700 11. Nợ dài hạn 22.000

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 31.700 TỔNG NỢ 47.523

12. Vốn cổ phần 34.367

6. TỔNG TÀI SẢN 81.890 TỔNG NGUỒN VỐN 81.890

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY ABC NGÀY 31/12/2014. (ĐVT:

Trđ)

TÀI SẢN ST NGUỒN VỐN ST

1. Vốn bằng tiền 2.140 7. Các khoản phải trả 8.309

2. Chứng khoán thị trường 1.538 8. Vay ngắn hạn ngân hàng 7.265

3. Các khoản phải thu 15.658 9. Nợ dài hạn đến hạn trả 1.709

4. Hàng tồn kho 23.530 10. Nợ ngắn hạn khác. 4.532

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 42.897 NỢ NGẮN HẠN 21.815

5. Tài sản cố định 27.094 11. Nợ dài hạn 18.803

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 27.094 TỔNG NỢ 40.618

12. Vốn cổ phần 29.373

6. TỔNG TÀI SẢN 69.991 TỔNG NGUỒN VỐN 69.991

- Các khoản mục trong bảng cân đối kế toán được sắp xếp theo thứ tự tính

thanh khoản giảm dần.

- Tài sản lưu động trong doanh nghiệp bao gồm:

 Tiền mặt.



 Chứng khoán thị trường.

 Các khoản phải thu.

 Nguyên vật liệu.

 Sản phẩn dở dang và thành phẩm.

- Tài sản còn lại trên bảng cân đối kế toán là tài sản dài hạn thường ít có tính

thanh khoản như văn phòng, nhà kho, thiết bị,…

- Bảng cân đối kế toán không cập nhập theo giá thị trường những tài sản cố

định, mà kế toán viên ghi chép giá trị nguyên thủy (nguyên giá) sau đó hàng

năm trừ đi một khoản gọi là khấu hao.

- Phần bên phải của bảng cân đối cho thấy nguồn tiền nào dùng để mua tài sản,

bao gồm:

 Những khoản nợ phải trả trong năm gọi là nợ ngắn hạn.

 Chênh lệch giữa tài sản lưu động và nợ ngắn hạn là vốn luân

chuyển ròng.

 Khoản nợ của công ty do phát phiếu hay vay trực tiếp ngân

hàng.

 Phần còn lại là vốn cổ phần.

 Bảng cân đối kế toán cho thấy bức tranh về tài sản công ty tại 1 thời

điểm cụ thể còn báo cáo thu nhập thể hiện tình hình cụ thể của công ty trong 1

năm vừa qua.

BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÔNG TY ABC ĐẾN NGÀY

31/12/2014.

(ĐVT: Trđ).

KHOẢNMỤC SỐ TIỀN

1. Doanh thu thuần 112.760

2. Giá vốn hàng bán. 85.300



3. Lãi gộp 27.460

4. Chi phí hoạt động.

Chi phí bán hàng. 6.540

Chi phí quản lý (Khấu hao: 520) 9.400

5. Toàn bộ chi phí hoạt động 15.940

6. Lãi trước thuế và lãi vay (EBIT) 11.520

7. Lãi vay 3.160

8. Lãi trước thuế 8.360

9. Thuế thu nhập doanh nghiệp (40%) 3.344

10. Lãi ròng 5.016

11. Cổ tức cổ phần ưu đãi. 2.800

12. Thu nhập cổ phần thường 2.216

13. Lợi nhuận giữ lại (60%) 1.330

14. Số lượng cổ phần thường (1000 CP) 1.300

15. Giá thị trường mỗi cổ phần. 20

16. Giá sổ sách mỗi cổ phần 26.44

17. Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) 1.705

18. Cổ tức mỗi cổ phần 0.682

5.2 Các hệ số tài chính cơ bản trong doanh nghiệp

Tỷ số thanh toán – Liquidity Ratios.



o Tỷ số thanh toán hiện hành – Current ratio: là một trong những thước

đo khả năng thanh toán của một công ty được sử dụng rộng rãi nhất.

Công thức tính:

 Tài sản lưu động bao gồm các khoản vốn bằng tiền, đầu tư tài chính

ngắn hạn, khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản lưu động khác.

 Nợ ngắn hạn là khoản nợ phải trả trong năm bao gồm: vay ngắn hạn,

vay dài hạn đến hạn trả và các khoản phải trả khác.

Ý nghĩa: Tỷ số Rc cho thấy công ty có bao nhiêu tài sản có thể chuyển

đổi thành tiền mặt để đảm bảo thanh toán cho các khoản nợ ngắn hạn.

Áp dụng số liệu của công ty ABC ta có:

Tỷ số thanh toán hiện hành của công ty là:

Trả lời:

Rc = 1,97.



Ý nghĩa: Rc = 1,97 cho biết công ty trong năm 2008 có 1,97 trđ đảm

bảo cho 1trđ đến hạn trả.

Chú ý: Nếu tỷ số khả năng thanh toán hiện hành giảm là những dấu hiệu

báo trước những khó khăn về tài chính sẽ xảy ra đối với đơn vị. Ngược lại, nếu

tỷ số khả năng thanh toán nhanh cao cho thấy công ty quản lý hàng tồn kho

kém hiệu quả.

o Tỷ số thanh toán nhanh – Quick ratio: được tính dựa trên những tài

sản lưu động có thể nhanh chóng chuyển thành tiền (tài sản có tính thanh khoản

bao gồm tất cả tài sản lưu động trừ hàng tồn kho).

Công thức tính:

Ý nghĩa: Tỷ số này cho thấy khả năng thanh toán thực sự của công ty.

Áp dụng số liệu của công ty ABC ta có:

Tỷ số thanh toán nhanh của công ty là:

Trả lời:

Rq = 0,89.

Ý nghĩa: công ty ABC có 89% tài sản có tính thanh khoản cho mỗi 1trđ

tiền nợ đến hạn. Tỷ số thanh toán nhanh 0,89 cho biết rằng nếu hàng tồn kho

của công ty ABC ứ đọng không đáng giá thì công ty sẽ lâm vào tình trạng khó

khăn tài chính (Không có khả năng chi trả).

Tỷ số hoạt động – Activity Ratios:



Các tỷ số hoạt động đo lường hoạt động kinh doanh của một công ty. Để nâng

cao tỷ số này các công ty cần phải biết cách sử dụng các tài sản 1 cách có hiệu

quả. Tỷ số hoạt động hay còn gọi là tỷ số hiệu quả hay tỷ số luân chuyển.

o Số vòng quay các khoản phải thu – Accounts receivable turnover ratio:

các khoản phải thu là những hóa đơn bán hàng chưa thu tiền về do công ty thực

hiện chính sách bán chịu và các khoản tạm ứng chưa thanh toán, khoản trả

trước cho người bán,…

Công thức tính:

Ý nghĩa: Số vòng quay các khoản được sử dụng để xem xét việc thanh

toán các khoản phải thu…Khi khách hàng thanh toán tất cả các hóa đơn của họ,

lúc đó các khoản phải thu quay được 1 vòng.

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Số vòng quay các khoản phải thu của công ty ABC là:

Trả lời:

Số vòng quay các khoản phải thu = 6,155 lần.



Ý nghĩa: Tỷ số trên cho thấy trong năm 2008 các khoản phải thu luân

chuyển 6,155 lần. Điều này có ý nghĩa là bình quân khoản 59 ngày (360/6,155)

công ty mới thu hồi được nợ.

Vòng quay các khoản phải thu hay có tên gọi khác là kỳ thu tiền bình

quân (Average collection period):

Công thức tính:

Ý nghĩa: Kỳ thu tiền bình quân của công ty cao hay thấp phụ thuộc vào

chính sách bán chịu của công ty. Nếu số vòng quay thấp thì hiệu quả sử dụng

vốn kém do vốn bị chiếm dụng nhiều. Ngược lại nếu số vòng quay cao sẽ giảm

sức cạnh tranh dẫn đến giảm doanh thu.

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Kỳ thu tiền bình quân của công ty ABC là:

Đáp án:

Kỳ thu tiền bình quân của công ty ABC là 59 ngày.

o Số vòng quay hàng tồn kho – Inventory turnover ratio: là 1 tiêu chuẩn

đánh giá công ty sử dụng hàng tồn kho của mình hiệu quả như thế nào.



Công thức tính:

Ý nghĩa: Số vòng quay hàng tồn kho cao hay thấp phụ thuộc vào đặc

điểm ngành nghề kinh doanh.

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Số vòng quay hàng tồn kho của công ty ABC là:

Đáp án:

Số vòng quay hàng tồn kho của công ty ABC là 4,09 lần.

Ý nghĩa: Theo tính toán trên cho thấy rằng trong năm 2008 hàng tồn

kho của công ty ABC luân chuyển 4,09 vòng nghĩa là khoản 88 ngày một vòng.

Nếu công ty ABC kinh doanh rượu vang thì với số vòng quay là 4,09 vòng

trong năm thì sản phẩm của công ty chưa thích hợp để uống. Ngược lại nếu mặt

hàng của công ty là rau quả tươi sống thì hàng hóa chưa kịp bán đã hỏng.

o Hiệu suất sử dụng tài sản cố định – Sales – to – Fixed assets ratio: tỷ

số này cho biết 1đ tài sản cố định tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Qua đó

đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty.



Công thức tính:

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Hiệu suất sử dụng tài sản cố định của công ty ABC là:

Đáp án:

Hiệu suất sử dụng tài sản cố định của công ty ABC là 3,55 lần.

Ý nghĩa: tỷ số trên cho thấy tại công ty ABC sử dụng 1đ tài sản cố định

tạo ra được 3,55đ doanh thu. Muốn đánh giá việc sử dụng tài sản cố định có

hiệu quả hay không phải so sánh với các công ty khác cùng ngành hoặc so sánh

với các thời điểm trước.

o Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản – Sales – to – total assets ratio: hiệu

suất này đo lường 1đ tài sản tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tạo

ra bao nhiêu đồng doanh thu.

Công thức tính:

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản của công ty ABC là:



Đáp án:

Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản của công ty ABC là 1,377 lần.

Ý nghĩa: Trong năm 2008 tại công ty ABC, tỷ số này cho thấy 1đ tài

sản đã tạo ra được 1,377đ doanh thu. Nếu tỷ số này cao cho thấy công ty hoạt

động gần hết công suất và khó có thể mở rộng nếu không đầu tư thêm vốn.

o Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần – Sales – to – equity ratio: đây là tiêu

chí hữu ích trong việc phân tích khía cạnh tài chính của công ty. Hiệu suất này

đo lường mối quan hệ giữa doanh thu và vốn cổ phần.

Công thức tính:

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần của công ty ABC là:

Đáp án:



Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần của công ty ABC là 3,28 lần.

Ý nghĩa: Việc tính toán trên cho thấy rằng công ty ABC có doanh thu

lớn hơn 3,28 lần so với vốn cổ phần trong năm 2008. Lý do mà hiệu suất sử

dụng vốn cổ phần lớn hơn tổng tài sản của công ty vì công ty sử dụng đòn bẩy

tài chính từ việc tài trợ bằng vốn vay.

Tỷ số đòn bẩy tài chính: Financial leverage ratios.

o Tỷ số nợ trên tài sản – Debt ratio: tỷ số này cho thấy bao nhiêu phần

trăm tài sản của công ty được tài trợ bằng vốn vay.

Công thức tính:

Trong đó:

 Tổng nợ bao gồm toàn bộ nợ ngắn hạn và nợ dài hạn tại thời

điểm lặp báo cáo tài chính bao gồm:các khoản nợ phải trả, vay ngắn hạn, nợ

dài hạn cho đi vay phát hành trái phiếu dài hạn.

 Tổng tài sản là toàn bộ tài sản của công ty tại thời điểm lặp báo

cáo.

Áp dụng tại công ty ABC ta có:



Tổng số nợ trên tổng tài sản của công ty ABC trong năm 2008:

Đáp án:

Ý nghĩa: Điều này cho thấy 58,03% tài sản của công ty được tài trợ

bằng vốn vay. Tuy nhiên tỷ số này sử dụng giá trị sổ sách chứ không sử dụng

giá thị trường. Vì vậy các nhà phân tích phải xem mệnh giá của các khoản nợ

như một phần của tổng giá thị trường của nợ và vốn cổ phần.

o Tỷ số nợ trên vốn cổ phần – Debt –to- equity ratio:

Công thức tính:

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Tổng số nợ trên vốn cổ phần của công ty ABC trong năm 2008:



Đáp án:

Tỷ lệ số nợ trên vốn cổ phần của công ty ABC là 3,28 lần.

Ý nghĩa: Tính toán trên cho thấy rằng trong năm 2008 các nhà cho vay

đã tài trợ nhiều hơn vốn cổ phần 38,3%. Điều này dường như công ty sử dụng

một lượng vốn vay lớn đáng kể, tuy nhiên hầu hết các khoản vốn vay này lại là

tín dụng thương mại phi lãi suất và những khoản phải trả ngắn hạn.

Tỷ số giá trị thị trường – Market- value ratio:

o Thu nhập mỗi cổ phần – Earning per share (EPS): thu nhập mỗi cổ

phần là yếu tố quan trọng nhất, quyết định giá trị của cổ phần bởi vì nó đo

lường sức thu nhập chứa đựng trong mỗi cổ phần hay nói cách khác nó thể hiện

thu nhập mà nhà đầu tư có được do mua cổ phần.

Công thức tính:

Trong đó:

 Thu nhập ròng của cổ đông thường được tính bằng cách lấy lãi ròng trừ

đi tiền lãi của cổ phần ưu đãi.

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Thu nhập mỗi cổ phần của công ty ABC trong năm 2008:



Đáp án:

Ý nghĩa:

Theo tính toán trên cho thấy, trong năm 2008 thu nhập mỗi cổ phần của công ty

ABC là 1,705$.

o Tỷ lệ chi trả cổ tức – Payout ratio:

Công thức tính:

Trong đó:

Ý nghĩa: tỷ lệ chi trả cổ tức nói lên công ty chi trả thu nhập phần lớn

cho cổ đông hay giữ lại để tái đầu tư. Đây là nhân tố quyết định giá thị trường

của cổ phần.

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty ABC trong năm 2008:



Đáp án:

o Tỷ giá thị trường trên thu nhập – Price – earning ratio (P/E):

Công thức tính:

Ý nghĩa: đây là chỉ tiêu mà nhà đầu tư rất quan tâm vì nó thể hiện giá cổ

phần đắt hay rẻ so với thu nhập.

Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Tỷ số giá thị trường trên thu nhập của công ty ABC trong năm 2008:

Đáp án:

Ý nghĩa: Điều này cho biết giá cổ phần của công ty ABC được bán gấp

11,73 lần so với thu nhập hiện hành của nó.

o Tỷ suất cổ tức – Dividend yield:



Áp dụng tại công ty ABC ta có:

Tỷ suất cổ tức của công ty ABC trong năm 2008:

Đáp án:

Ý nghĩa: Điều này có nghĩa là cổ tức của công ty ABC chiếm 3,405%

so với giá thị trường của cổ phần.

Sử dụng các số liệu sau đây để phân tích các tỷ số tài chính:

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của công ty

LAF được cho như sau:

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của LAF: (Trđ)

Khoản mục 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Doanh thu

thuần 521.319 327.997 259.216 212.254 189.513 172.284 164.793

Giá vốn bán

hàng 460.890 304.430 233.260 199.395 178.031 161.847 154.810

Lợi nhuận tổng 60.430 23.567 25.956 12.859 11.481 9.984



10.438

Chí phí bán

hàng 9.739 7.961 6.193 5.095 4.549 4.136 3.956

Chi phí quản lý

doanh nghiệp 11.690 4.377 4.358 3.122 2.788 2.534 2.424

Lợi nhuận từ

hoạt động

SXKD 39.040 11.230 15.404 4.642 4.145 3.768 3.604

Thu nhập hoạt

động tài chính 1.575 1.357 846 1.524 1.361 1.237 1.183

Chi phí hoạt

động tài chính 10.068 7.285 5.502 4.673 4.172 3.793 3.628

Lợi nhuận từ

hoạt động tài

chính -8.493 -5.928 -4.656 -3.150 (2.813) (2.557) (2.446)

Thu nhập bất

thường 546 289 2.597 2.319 2.108 2.016

Chi phí bất

thường 304 187 83 74 67 64

Lợi nhuận bất

thường 242 1.581 102 2.514 2.245 2.041 1.952

Lợi nhuận

trước thuế 30.789 6.883 10.850 4.007 3.578 3.252 3.111

Thuế thu nhập

doanh nghiệp 7.675 1.682 2.687 973 869 790 755



Lợi nhuận

thuần 23.144 5.201 8.164 3.034 2.709 2.463 2.356

Bảng cân đối kế toán của công ty LAF Phần tài sản (Trđ)

Tài sản 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Tài sản LĐ và đầu tư

NHạn 210.764 120.055 92.642 66.353 88.758 54.876 61.520

Tiền mặt 9.986 2.070 4.607 3.349 461 794 96

Tiền mặt tại quỹ 340 188 130 174 101 287 18

Tiền gửi ngân hàng 9.646 1.882 4.477 3.175 360 507 77

Các khoản ĐT tài chính

NH 3.980 6.455 1.725 4.650 4.680 1.461 1.000

Đầu tư chứng khoán NH 3.980 6.880 1.725 5.020 5.050 1.461 1.000

Dự phòng giảm giá đầu tư

NH -425 -370 -370

Các khoản phải thu 39.720 35.237 22.717 16.159 19.107 25.329 14.095

Phải thu của khách hàng 35.172 30.134 19.270 12.485 14.436 20.539 10.476

Trả trước người bán 1.311 768 492 2.156 803 212 67

Thuế VAT được hòan lại 2.725 4.312 3.138 1.424 3.693 1.999 3.451

Các khoản phải thu khác 493 23 18 130 176 2.579 101

Dự phòng nợ xấu -201



Hàng tồn kho 151.179 70.071 60.013 39.462 63.108 20.625 43.868

Nguyên vật liệu tồn kho 74.269 34.236 28.011 14.205 20.049 8.661 13.472

Công cụ dụng cụ trong

kho 229 106 26 32 372 12 17

CP SXKD dở dang 12.874 5.494 5.463 3.484 3.553 4.232 1.898

TP tồn kho 37.263 5.015 12.551 5.232 28.729 3.133 17.413

Hàng hóa tồn kho 26.545

Dự phòng giảm giá hàng

TK -260 -1.042

Tài sản lưu động khác 5.899 5.998 3.356 2.473 1.191 6.495 2.307

Tạm ứng 247 532 180 210 137 255 191

Chi phí trả trước 277 33 689 197 775

Chi phí chờ kết chuyển 224

Tài sản chờ xử lý 154

Các khoản thế chấp,ký

quỹ,..NH 4.997 5.433 3.177 2.263 364 6.044 1.340

Chi sự nghiệp 224 224 224 211 172 154

Tài sản cố định và đầu

tư dài hạn 21.516 20.563 16.919 14.366 8.723 5.258 5.514

Tài sản cố định 17.658 17.513 14.169 13.431 5.108 4.980 5.269

Tài sản cố định hữu hình 12.306 11.525 8.436 7.663 4.902 4.878 5.154

Nguyên giá TSCĐHH 22.536 19.607 15.358 13.244 10.332 9.733 9.111



Hao mòn lũy kế TSCĐ

HH -10.230 -8.082 -6.922 -5.581 -5.430 -4.855 -3.957

TSCĐ vô hình 5.352 5.988 5.733 5.769 206 102 115

NG TSCĐ vô hình 6.377 6.377 5.861 5.861 262 137 137

Hao mòn lũy kế TSCĐ

VH -1.025 -389 -128 -92 -56 -35 -22

Các khoản ĐTư tài chính

dài hạn 211 211 211 211 211

Góp vốn liên doanh 211 211 211 211 211

SDC Bản dở dang 3.858 3.050 2.539 723 3.404 68 34

Tổng tài sản 232.280 140.618 109.561 80.719 97.481 60.134 67.034

Nguồn vốn 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Nợ phải trả 175.549 87.907 76.498 45.955 65.539 27.626 39.131

Nợ ngắn hạn 174.768 86.912 75.623 42.668 64.188 26.346 36.631

Vay ngắn hạn 125.338 55.335 51.942 27.062 32.507 10.755 7.947

Phải trả cho người bán 18.584 13.553 5.538 3.825 2.353 5.436 431

Người mua trả tiền trước 2 1.494 98 216

Thuế và khoản phải nộp

NN 26.313 9.731 11.867 6.802 27.748 5.184 25.832

Phải trả công nhân viên 3.408 4.662 1.614 2.370 1.135 1.698 683

Nợ khác 1.126 3.360 3.168 2.512 445 3.272 1.522



Nợ dài hạn 2.792 1.236 1.125 1.500

Vay dài hạn 2.792 1.236 1.125 1.500

Nợ khác 781 995 874 495 115 156

Chi phí phải trả 781 995 874 495 115 156

Nguồn vốn chủ sở hữu 56.732 52.711 33.064 34.764 31.942 32.508 28.903

Vốn và quỹ 55.838 52.265 32.653 33.965 31.208 31.767 27.796

Nguồn vốn kinh doanh 38.992 31.162 30.162 26.680 26.193 25.554 25.471

Chênh lệch tỷ giá 7 2 -9 5 9 5 -3

Quỹ đầu tư phát triển 11.321 4.704 3.611 2.387 1.932 1.544 1.544

Quỹ dự trữ 412 966 966 966 966 772 772

Lợi nhuận chưa phân phối 5.106 19.817 2.307 5.018 2.108 3.893 12

Cổ phiếu ký quỹ -4.385 -4.385 -1.090

Nguồn kinh phí, quỹ khác 894 446 411 799 734 741 1.107

Quỹ dự phòng trợ cấp mất

việc làm 504 504 504 512

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 665 217 182 66 1 8 366

Nguồn kinh phí sự nghiệp 229 229 229 229 229 229 229

Nguồn kinh phí sự nghiệp

năm nay 229 229 229 229

Tổng cộng nguồn vốn 232.281 140.618 109.562 80.719 97.481 60.134 68.034

Nguồn công ty chứng khoán sài gòn.



Yêu cầu: Anh chị hãy phân tích các chỉ tiêu tài chính của công ty LAF ?

Điền vào c

chỗ trống.



Khoản mục 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Chỉ số nợ

Nợ ngắn hạn / vốn cổ phần

Nợ phải trả / vốn cổ phần

Nợ phải trả / tổng tài sản

Tỷ lệ tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu

Tăng trưởng lợi nhuận thuần

Chỉ số khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Khả năng thanh toán nhanh

Chỉ số hiệu quả kinh doanh

Lợi nhuận gộp/ Doanh thu

Lợi nhuận thuần/ Doanh thu

Lợi nhuận thuần/ Vốn cổ phần

Lợi nhuận thuần/ Tổng tài sản

Vòng luân chuyển tài sản lưu động

Vòng chu chuyển tổng tài sản

Vòng chu chuyển hàng tồn kho

Doanh thu/1CP

Lợi nhuận thuần/1CP (EPS)



5.3 Các phương pháp phân tích tài chính

Phân tích xu hướng:

Nội dung: Là kỹ thuật phân tích bằng cách so sánh các tỷ số tài chính

của công ty qua nhiều năm để thấy được xu hướng tốt lên hay xấu đi của các tỷ

số tài chính.

o Sau khi phân tích chúng ta cũng có thể so sánh các số liệu với bình quân

của từng ngành hay giữa các năm với nhau.

Phân tích cơ cấu:

Nội dung:

o Là kỹ thuật dùng để xác minh những thay đổi của từng khoản mục trong

báo cáo tài chính. Đối với báo cáo kết quả kinh doanh phân tích cơ cấu được

thực hiện bằng cách tính và so sánh tỷ trọng của từng khoản mục so với doanh

thu qua các năm để thấy được khuynh hướng thay đổi của từng khoản mục.

o Trong bảng cân đối kế toán chúng ta cũng tính toán và so sánh tỷ trọng

của từng khoản mục tài sản với tổng tài sản và từng khoản mục ngồn vốn trong

tổng nguồn vốn.

=> Theo phương pháp này chúng ta có thể so sánh được giữa các công ty có

quy mô khác nhau.

5.4 Hoạch định và dự báo tài chính công ty

Quá trình hoạch định tài chính công ty.



Kế hoạch tài chính chỉ là một trong những kế hoạch chiến lược của

công ty. Ngoài kế hoạch tài chính công ty còn nhiều kế hoạch chiến lược khác

như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch dự trữ vật tư, kế hoạch về lao động,…Tuy

nhiên trong phần này chúng ta đi sâu vào kế hoạch tài chính.

Kế hoạch tài chính của công ty bao gồm 6 bước sau:

o Bước 1: Dự báo các báo cáo tài chính và sử dụng báo cáo này để

phân tích ảnh hưởng của kế hoạch lên hoạt động của lợi nhuận và các tỷ số tài

chính. Dự báo này có tác dụng kiểm tra các hoạt động sau khi đã được duyệt.

o Bước 2: Quyết định nguồn vốn cần thiết cho kế hoạch hoạt động

bao gồm: Nguồn vốn đầu tư vào máy móc thiết bị, tài sản lưu động, quãng

cáo,…

o Bước 3: Dự báo các nguồn vốn có thể huy động được trong

tương lai, bao gồm nguồn vốn nội bộ lẫn nguồn vốn bên ngoài.

o Bước 4: Thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát và quản trị

việc phân bổ và sử dụng các nguồn vốn của công ty.

o Bước 5: Phát triển các quy trình điều chỉnh kế hoạch cơ bản nếu

tình hình kinh tế thay đổi so với dự báo.

o Bước 6: Thiết lập hệ thống lương thưởng dựa trên kết quả hoạt

động của ban quản lý khi ban quản lý theo đuổi và đạt mục tiêu cổ đông đề ra.

Dự báo về doanh thu.

Bắt đầu từ việc xem lại doanh thu từ 5 – 10 năm trước.

Xét ví dụ sau:

Bảng dự báo về doanh thu của công ty ABC (Trđ)

Năm Doanh thu

1 2.058



2 2.534

3 2.472

4 2.850

5 3.000

6 3300 (Dự báo)

Tình hình doanh thu trong 5 năm của công ty và dự báo năm thứ 6 doanh thu

tăng 10% so với năm thứ 5
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