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CHƯƠNG 1 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

1.1 Phương pháp luận 

1.1.1 Khái niệm về lợi nhuận 

Lợi nhuận là một khoản thu nhập thuần túy của doanh nghiệp sau khi đã khấu 

trừ mọi chi phí. Nói cách khác lợi nhuận là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản giảm trừ, giá vốn hàng bán, chi phí 

hoạt động, thuế. 

Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí 

Chỉ tiêu này còn gọi là hiệu quả tuyệt đối của hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Trong đó, tổng doanh thu ở đây là các kết quả từ các khoản thu được trong 

suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ và tổng chi phí là 

toàn bộ các chi phí bỏ ra để thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trong chi phí bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của 

công ty như chi phí nhân công, chi phí quản lý, chi phí vận tải và các chi phí khác 

có liên quan. 

Một số khái niệm lợi nhuận có liên quan 

- Lợi nhuận gộp: là lợi nhuận thu được của công ty sau khi lấy tổng doanh thu 

trừ đi các khoản giảm trừ như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ 

đặc biệt, thuế xuất khẩu, và trừ giá vốn hàng bán. 

- Lợi nhuận trước thuế: là lợi nhuận đạt được trong quá trình sản xuất kinh 

doanh. 

- Lợi nhuận sau thuế: là phần còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

cho ngân sách Nhà nước, lợi nhuận sau thuế dùng để trích lập các quỹ đối với các 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 
 

 

  
GVHD: Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệu                              2                                     SVTH: Lê Thị Hiền Trang 

doanh nghiệp. 

1.1.2 Nội dung của lợi nhuận 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, tùy theo các lĩnh vực đầu tư khác nhau, 

lợi nhuận cũng được tạo ra từ nhiều hoạt động khác nhau: 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: là lợi nhuận thu được từ hoạt động 

kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán dựa trên cơ 

sở lợi nhuận gộp từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ chi phí bán hàng và 

chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp trong kì 

báo cáo. 

- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: phản ánh hiệu quả của hoạt động tài chính 

của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này được tính bằng cách lấy thu nhập hoạt động tài 

chính trừ đi các chi phí phát sinh từ hoạt động này. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 

bao gồm: 

+ Lợi nhuận từ hoạt động góp vốn liên doanh. 

+ Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn. 

+ Lợi nhuận về cho thuê tài sản. 

+ Lợi nhuận về các hoạt động đầu tư khác. 

+ Lợi nhuận về chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng và lãi tiền vay ngân hàng. 

+ Lợi nhuận cho vay vốn. 

+ Lợi nhuận do bán ngoại tệ. 

- Lợi nhuận khác: là những khoản lợi nhuận doanh nghiệp không dự tính trước 

hoặc có dự tính trước nhưng ít có khả năng xảy ra. Những khoản lợi nhuận khác có 

thể do chủ quan đơn vị hoặc do khách quan đưa tới. 

Thu nhập bất thường của doanh nghiệp bao gồm: 
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+ Thu về nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. 

+ Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng. 

+ Thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý, xóa sổ. 

+ Thu các khoản nợ không xác định được chủ. 

+ Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay lãng 

quên ghi sổ kế toán năm nay mới phát hiện ra… 

Các khoản thu trên sau khi trừ đi các khoản tổn thất có liên quan sẽ là lợi 

nhuận bất thường. 

1.1.3 Vai trò của lợi nhuận 

Đối với doanh nghiệp  

Lợi nhuận có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp nên mục tiêu của mọi quá trình 

kinh doanh đều gắn liền với lợi nhuận và tất cả các doanh nghiệp đều mong muốn 

tối đa hoá lợi nhuận. Các doanh nghiệp sẽ không tồn tại nếu như hoạt động sản xuất 

kinh doanh không mang lại lợi ích cho họ. 

Lợi nhuận được coi là một đòn bẩy kinh tế quan trọng đồng thời còn là một 

chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp muốn thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận thì trước tiên sản phẩm hàng hoá dịch vụ 

của doanh nghiệp đó phải được thị trường chấp nhận. Rõ ràng lợi nhuận là động lực 

thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng cải tiến đổi mới hợp lý hoá dây chuyền 

công nghệ sử dụng tốt các nguồn lực của mình để tăng lợi nhuận doanh nghiệp lại 

phải thực hiện tốt các mặt hoạt động kinh doanh và cứ như vậy theo những chu trình 

mục tiêu lợi nhuận. 

Lợi nhuận tác động đến tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp nó có ảnh 

hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp kinh doanh có 

lợi nhuận có nghĩa là doanh nghiệp không những bảo toàn được vốn kinh doanh mà 
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còn có một khoản lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Có vốn, doanh nghiệp 

có cơ hội thực hiện các dự án kinh doanh lớn nâng cao uy tín chất lượng và sự cạnh 

tranh trên thương trường của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp sẽ nâng cao hơn 

nữa lợi nhuận của mình. 

Lợi nhuận là nguồn tích luỹ quan trọng giúp doanh nghiệp đầu tư chiều sâu 

mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, là điều kiện để củng cố thêm sức mạnh và uy 

tín của doanh nghiệp trên thương trường. Thật vậy, lợi nhuận của doanh nghiệp sau 

khi đã thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và chia cho các chủ thể tham gia liên 

doanh... Phần còn lại phân phối vào quỹ đầu tư phát triển kinh doanh và quỹ dự 

phòng tài chính các quỹ này được doanh nghiệp dùng để đầu tư mở rộng sản xuất 

kinh doanh. Thay đổi trang thiết bị máy móc, vì doanh nghiệp muốn ngày càng phát 

triển thì luôn phải mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao năng suất lao động. 

Đối với người lao động  

Nếu như mục đích của doanh nghiệp là lợi nhuận thì mục đích của người lao 

động là tiền lương, tiền lương có hai chức năng đối với doanh nghiệp nó không 

những là một yếu tố chi phí còn đối với người lao động mà còn là thu nhập là lợi ích 

kinh tế của họ. 

Khi người lao động được trả lương thõa đáng họ sẽ yên tâm lao động, phát 

huy khả năng sáng tạo của mình và năng suất lao động sẽ tăng lên, đây cũng là một 

biện pháp để doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận. Chính vì thế mà doanh nghiệp làm 

ăn phát đạt và mong muốn lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng tăng vì nó gắn 

liền với lợi ích của người lao động. 

Đối với nhà nước 

Lợi nhuận là một nguồn thu ngân sách cho Nhà nước, nâng cao phúc lợi xã 

hội, từ đó Nhà nước có vốn để đầu tư phát triển xã hội, tạo sự phát triển cho nền 

kinh tế quốc dân, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước thực hiện công bằng xã hội. 
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Lợi nhuận là động lực cho sự phát triển nền kinh tế quốc dân, ở bất kỳ một 

quốc gia nào Chính phủ cũng mong muốn các doanh nghiệp làm ăn phát đạt. Bởi vì 

lợi ích quốc gia gắn liền với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Sự phồn thịnh của 

mỗi quốc gia chính là sự phồn thịnh và phát triển của hệ thống doanh nghiệp ở quốc 

gia đó. 

Lợi nhuận còn là một trong những thước đo tính hiệu quả của các chính sách 

kinh tế vĩ mô của Nhà nước đối với sự quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả và lợi nhuận ngày càng cao nghĩa là 

các chính sách vĩ mô của Nhà nước ngày càng đúng đắn và thành công trong việc 

kích thích các doanh nghiệp phát triển và ngược lại. Với các chính sách vĩ mô Nhà 

nước đưa ra gây lên tác động tiêu cực tới hoạt động của các doanh nghiệp thì Nhà 

nước có những biện pháp kịp thời điều chỉnh lại cho đúng đắn phù hợp với sự phát 

triển của doanh nghiệp. 

1.1.4 Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 

Tổng mức lợi nhuận của doanh nghiệp ảnh hưởng bởi hai loại yếu tố: 

- Chịu ảnh hưởng bởi quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quy mô 

sản xuất kinh doanh càng lớn thì tạo ra tổng mức lợi nhuận càng nhiều, quy mô sản 

xuất kinh doanh càng nhỏ thì tạo ra mức tổng lợi nhuận càng thấp. 

- Chịu ảnh hưởng bởi chất lượng tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp nào có tổ chức quản lý kinh doanh tốt quá trình sản xuất kinh doanh thì 

doanh nghiệp đó sẽ tạo ra được lợi nhuận cao hơn. 

Do đó, để đánh giá đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cần 

tính và phân tích các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận là tỷ suất của 

hai chỉ tiêu tùy theo mối liên hệ giữa tổng mức lợi nhuận với một chỉ tiêu có liên 

quan. Vì thế có rất nhiều chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận, tùy theo mục đích phân tích 

cụ thể mà ta tính các tỷ suất lợi nhuận thích hợp. 

1.1.4.1 Lợi nhuận trên tài sản (ROA)  
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Chỉ tiêu này được xác định bằng công thức: 

 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng tài sản dùng vào sản xuất kinh doanh trong 

kỳ thì tạo ra được bao nhiêu đồng về lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh càng lớn. 

1.1.4.2 Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 

Chỉ tiêu này được xác định bằng công thức: 

 

 

Chỉ tiêu này cho biết khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu, nó phản ánh cứ 

một triệu đồng vốn chủ sở hữu dùng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra 

được bao nhiêu đồng về lợi nhuận. 

1.1.4.3 Lợi nhuận trên doanh thu (ROS) 

Chỉ tiêu này được xác định bằng công thức: 

 

  

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng doanh thu trong kỳ phân tích thì có bao 

nhiêu đồng về lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp càng cao.  

1.1.4.4 Lợi nhuận trên giá vốn hàng bán  

Chỉ tiêu này được xác định bởi công thức: 

 

 

= 

Vốn chủ sở hữu 

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu  
Lợi nhuận 

(%) 

 

(%) 

             

       Lợi nhuận trên giá vốn hàng bán =          
     Lợi nhuận 

 

 
 

      Giá vốn hàng bán 
 

= (%)        Lợi nhuận trên doanh thu 
Lợi nhuận 

 

 

Doanh thu 

=   Lợi nhuận trên tài sản  (%) 
Lợi nhuận 

          Tài sản 
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     Lợi nhuận 
 
      Chi phí 
 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng giá vốn của sản phẩm thì sẽ tạo ra được 

bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp càng lớn. 

1.1.4.5 Lợi nhuận trên chi phí 

Chỉ tiêu này được xác định bởi công thức:  

 

  

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng chi phí bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi 

nhuận. Để tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì cần phải hạn chế tối đa 

chi phí để thu lợi nhuận nhiều nhất. 

1.1.5 Ý nghĩa của việc phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận 

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp là quá trình đan xen giữa doanh thu và 

chi phí. Để thấy được thực chất của kết quả sản xuất kinh doanh là cao hay thấp, đòi 

hỏi sau một kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành phân 

tích mối quan hệ giữa tổng doanh thu và tổng chi phí và mức lợi nhuận đạt được của 

doanh nghiệp.  

Lợi nhuận chính là cơ sở để tính ra các chỉ tiêu chất lượng khác, nhằm đánh 

giá hiệu quả của các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá hiệu 

quả sử dụng các yếu tố sản xuất vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Qua việc phân tích lợi nhuận chúng ta có thể tìm ra được những nguyên nhân 

chủ yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp, từ đó có những biện pháp khai 

thác được nhưng khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp trong việc phấn đấu nâng 

cao lợi nhuận. 

Phân tích lợi nhuận, đôi khi chúng ta cũng cần phải phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng, mức độ ảnh hưởng và các xu hướng tác động ảnh hưởng đến lợi nhuận, 

nhằm giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn đúng đắn, toàn diện, sâu sắc đến mọi hoạt 

(%) Lợi nhuận trên chi phí  = 
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động kinh doanh của doanh nghiệp. Để từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp. 

 

1.2.  Phương pháp nghiên cứu 

1.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 

Các số liệu và dữ liệu liên quan đến quá trình phân tích được thu thập chủ yếu 

trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả  hoạt động kinh doanh của công ty. Kết 

hợp với việc ghi nhận các nhận xét, đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của 

công ty do các phòng ban cung cấp. 

1.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 

1.2.2.1 Phương pháp so sánh 

Khái niệm và nguyên tắc so sánh 

Khái niệm  

Là phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so 

sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp đơn giản và được sử 

dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích và 

dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô. 

Nguyên tắc so sánh  

- Tiêu chuẩn so sánh:  

+ Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh. 

+ Tình hình thực hiện các kỳ kinh doanh đã qua. 

+ Chỉ tiêu của các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành. 

+ Chỉ tiêu bình quân của nội ngành. 

+ Các thông số thị trường. 
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+ Các chỉ tiêu có thể so sánh khác. 

- Điều kiện so sánh: Các chỉ tiêu so sánh được phải phù hợp về yếu tố không 

gian, thời gian; cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán; quy 

mô và điều kiện kinh doanh. 

Phương pháp so sánh  

Phương pháp số tuyệt đối  

Là hiệu số của hai chỉ tiêu: chỉ tiêu kỳ phân tích và chỉ tiêu cơ sở. Ví dụ so 

sánh giữa kết quả thực hiện và kế hoạch hoặc giữa thực hiện kỳ này và thực hiện kỳ 

trước. 

Phương pháp số tương đối 

Là tỉ lệ phần trăm (%) của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện 

mức độ hoàn thành hoặc tỉ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để nói 

lên tốc độ tăng trưởng. 

1.2.2.2  Phương pháp thay thế liên hoàn 

Là phương pháp mà ở đó các nhân tố lần lượt được thay thế theo một trình tự 

nhất định để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của chúng đến chỉ tiêu cần phân 

tích (đối tượng phân tích) bằng cách cố định các nhân tố khác trong mỗi lần thay 

thế. 

Trường hợp các nhân tố quan hệ dạng tích số  

Gọi Q là chỉ tiêu phân tích. 

Gọi a, b, c là trình tự các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích. 

Thể hiện bằng phương trình: Q = a . b . c 

Đặt Q1: kết quả kỳ phân tích, Q1 = a1 . b1 . c1 

  Q0: Chỉ tiêu kỳ kế hoạch, Q0 = a0 . b0 . c0 
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 Q1 – Q0 = Q: mức chênh lệch giữa thực hiện so với kế hoạch, là đối 

tượng phân tích 

Q = Q1 – Q0 = a1b1c1 – a0b0c0 

 

 

Thực hiện phương pháp thay thế liên hoàn 

- Thay thế bước 1 (cho nhân tố a): 

a0b0c0 được thay thế bằng a1b0c0 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố “a” sẽ là: 

a = a1b0c0 – a0bc0 

- Thay thế bước 2 (cho nhân tố b): 

a1b0c0 được thay thế bằng a1b1c0 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố “b” sẽ là: 

b = a1b1c0 – a1b0c0 

- Thay thế bước 3 (cho nhân tố c): 

a1b1c0 được thay thế bằng a1b1c1 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố “c” sẽ là: 

c = a1b1c1 – a1b1c0 

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, ta có: 

 a + b + c = (a1b0c0 – a0b0c0) + (a1b1c0 – a1b0c0) + (a1b1c1 – a1b1c0) 

        = a1b1c1 – a0b0c0 

      = Q: đối tượng phân tích 
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Trong đó: Nhân tố đã thay ở bước trước phải được giữ nguyên cho các bước 

thay thế sau. 

Trường hợp các nhân tố quan hệ dạng thương số  

Gọi Q là chỉ tiêu phân tích. 

a,b,c là trình tự các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích; thể hiện bằng 

phương trình: Q= 
b

a
x c 

Gọi Q1: kết quả kỳ phân tích, Q1=
1

1

b

a
x c1 

          Q0: chỉ tiêu kỳ kế hoạch, Q0=
0

0

b

a
x c0 

 Q = Q1 – Q0: đối tượng phân tích. 

Q = 
1

1

b

a
x c1 - 

0

0

b

a
x c0 = a+b+c: tổng cộng mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố a, b, c. 

- Thay thế nhân tố “a”: 

Ta có: a = 
0

1

b

a
x c0 - 

0

0

b

a
x c0: mức độ ảnh hưởng của nhân tố “a”. 

- Thay thế nhân tố “b”: 

Ta có: b = 
1

1

b

a
x c0 - 

0

1

b

a
x c0: mức độ ảnh hưởng của nhân tố “b”. 

- Thay thế nhân tố “c”: 

Ta có: c = 
1

1

b

a
x c1 - 

1

1

b

a
x c0: mức độ ảnh hưởng của nhân tố “c”. 

Tổng hợp các nhân tố 
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Q = a+b+c = 
1

1

b

a
x c1 - 

0

0

b

a
x c0 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh 

doanh 

Lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh kết 

quả kinh tế mà doanh nghiệp đạt được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân 

tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến tình hình lợi nhuận là xác định mức độ ảnh 

hưởng của kết cấu mặt hàng, khối lượng sản phẩm tiêu thụ, giá vốn hàng bán, giá 

bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đến lợi nhuận. 

Phương pháp phân tích 

Vận dụng bản chất của phương pháp thay thế liên hoàn. Để vận dụng phương 

pháp thay thế liên hoàn cần xác định rõ nhân tố số lượng và chất lượng để có trình 

tự thay thế hợp lý. Muốn vậy cần nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố với chỉ 

tiêu phân tích trong phương trình sau : 









 



QLBH

n

i

ii

n

i

ii ZZZqgqL
11

 

L: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

qi:  Khối lượng sản phẩm hàng hóa loại i. 

gi: Giá bán sản phẩm hàng hóa loại i. 

zi: Giá vốn hàng bán sản phẩm hàng hóa loại i. 

ZBH: Chi phí bán hàng đơn vị sản phẩm hàng hóa loại i. 

ZQL: Chi phí quản lý doanh nghiệp đơn vị sản phẩm hàng hóa loại i. 

Dựa vào phương trình trên, các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích vừa 

có mối quan hệ tổng và tích, ta xét riêng từng nhóm nhân tố có mối quan hệ tích số: 

- Nhóm qiZi: nhân tố qi là nhân tố số lượng, nhân tố Zi là nhân tố chất lượng. 
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- Nhóm qigi: nhân tố qi là nhân tố số lượng, nhân tố gi là nhân tố chất lượng. 

- Xét mối quan hệ giữa các nhóm nhân tố qiZi, qigi, ZBH, ZQL. 

Một vấn đề đặt ra là khi xem xét mối quan hệ giữa các nhóm qiZi, qigi, ZBH, 

ZQL là giữa các nhân tố Zi, gi, ZBH, ZQL nhân tố nào là nhân tố số lượng và chất 

lượng. Trong phạm vi nghiên cứu này việc phân chia trên là không cần thiết, bởi vì 

trong các nhân tố đó nhân tố nào thay thế trước hoặc sau thì kết quả mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận không thay đổi. 

Với lý luận trên, quá trình vận dụng phương pháp thay thế liên hoàn được thực 

hiện như sau: 

- Xác định đối tượng phân tích: 

∆L = L1 – L0  

L1: lợi nhuận năm nay (kỳ phân tích). 

L0: lợi nhuận năm trước (kỳ gốc). 

1: kỳ phân tích 

0: kỳ gốc 

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

+ Mức độ ảnh hưởng của nhân tố sản lượng đến lợi nhuận 

Lq = (T – 1) L0gộp 

Ta có, T là tỷ lệ hoàn thành  tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ ở năm gốc  

Mà %100*

1

00

1

01








n

i

ii

n

i

ii

gq

gq

T  

L0 gộp là lãi gộp kỳ gốc 
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L0 gộp = 


n

i 1

( q0g0 – q0Z0) 

q0Z0: giá vốn hàng hóa (giá thành hàng hóa) kỳ gốc. 

+ Mức độ ảnh hưởng của kết cấu mặt hàng đến lợi nhuận   LC = LK2 – LK 

Trong đó:  

   
QLBH

n

i

iiiiK ZZZqgq
gq

gq
L 00

1

0000

00

01
1  



 
 











n

i

n

i
QLBHiiiiK ZZZqgqL

1 1

0001012  

+ Mức độ ảnh hưởng của giá vốn hàng bán 

   







 



n

i

ii

n

i

iiz ZqZqL
1

01

1

11  

+ Mức độ ảnh hưởng của chi phí bán hàng đến lợi nhuận 

 BHBHZ ZZL
BH 01   

+ Mức độ ảnh hưởng của chi phí quản lý doanh nghiệp đến lợi nhuận 

 QLQLZ ZZL
QL 01   

+ Mức độ ảnh hưởng của giá bán đến lợi nhuận 

 



n

i

iiig ggqL
1

011  

+ Tổng hợp sự ảnh hưởng của tất cả các loại nhân tố đến chỉ tiêu lợi nhuận của 

doanh nghiệp: 
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L = L(q) + L(C) + L(Z)  + L(ZBH) + L(ZQL) + L(g) 

Trên cơ sở xác định sự ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến 

chỉ tiêu tổng mức lợi nhuận, cần kiến nghị những biện pháp nhằm tăng lợi nhuận 

cho doanh nghiệp. 
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CHƯƠNG 2 

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG 

 

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

2.1.1 Sự hình thành và phát triển Công ty  

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng được thành lập vào năm 2005. Đăng 

ký lần đầu, vào ngày 28/07/2005, tổng số vốn là 1.000.000.000 đồng(VNĐ). Đăng 

ký thay đổi lần thứ hai vào ngày 09/01/2009 với tổng số vốn là 4.000.000.000 

đồng(VNĐ). 

- Tên Công ty viết đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng. 

- Tên Công ty viết tắt : Công ty TNHH Việt Hưng. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tân Thành Tây, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh  

Trà Vinh. 

- Fax:0743.746.795. 

- Các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:  

STT Tên ngành 

1 
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện 

nước, điện nước nông thôn, hạ tầng kỹ thuật… 

2 San lấp mặt bằng. 

3 Khoan giếng. 
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2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Tổ chức bộ máy Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng gồm: 

- Tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ; các phòng ban. 

- Các phòng ban gồm: phòng tài chính - kế toán, phòng kỹ thuật. 

Sơ đồ tổ chức Công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân công nhiệm vụ: 

Giám đốc 

Do Hội đồng thành viên lựa chọn và quyết định bổ nhiệm là người đại diện 

hợp pháp theo pháp luật của Công ty, là người điều hành hoạt động kinh doanh 

hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc pháp lý 

và điều hành Công ty. 

- Là người có quyền lực cao nhất, chịu trách nhiệm chung về vấn đề phát triển 

của Công ty, chịu trách nhiệm với cơ quan chủ quản, với khách hàng, với cán bộ 

công nhân viên trong Công ty. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty. 

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN KỸ 

THUẬT 

THỦ QUỸ 

Phụ trách thu chi tiền mặt 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phụ trách thi công, xây dựng 

GIÁM ĐỐC 

Phụ trách điều hành Công ty 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Phụ trách công tác kế toán 
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- Ban hành quy chế nội bộ Công ty. 

- Ký hợp đồng sản xuất kinh doanh theo luật định. 

- Quyết định lương, phụ cấp đối với công nhân viên thuộc thẩm quyền của 

Giám đốc theo luật lao động. 

- Quan hệ và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn thể 

trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước. 

Phó giám đốc 

Là người giúp đỡ giám đốc, phối hợp điều hành Công ty trong quá trình sản 

xuất kinh doanh, giúp cho Công ty hoạt động thuận lợi. Chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, điều tra, kiểm soát trực tiếp các hợp đồng thi công, cũng như, về chất lượng và 

tham gia trực tiếp vào quá trình nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành hợp 

đồng công trình thi công. 

Kế toán trưởng 

- Chịu trách nhiệm chung về công tác kế toán trước lãnh đạo của Công ty. 

- Thực hiện đúng chế độ kế toán tài chính theo quy định, quyết toán kịp thời, 

chính xác. 

- Cung cấp thông tin tổng hợp và chi tiết theo yêu cầu của lãnh đạo để phục vụ 

công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, 

quản lý vốn tiết kiệm, hiệu quả. 

- Soạn thảo và thanh lý hợp đồng mua bán. 

- Tham mưu cho lãnh đạo trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách theo 

chế độ kế toán hiện hành. 

- Ký các chứng từ kế toán, từ chối thanh toán chi phí sai quy định và những 

chứng từ bất hợp lệ. 
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Thủ quỹ 

- Căn cứ các chứng từ thu chi cập nhật hàng ngày, thường xuyên đối chiếu tồn 

quỹ và kế toán tiền mặt. Mỗi tháng lập biên bản kiểm quỹ. 

- Quản lý tiền mặt rõ ràng, chặt chẽ. Thu chi đúng quy tắc. 

- Theo dõi các khoản thu, chi phí công đoàn. Thu, nộp Đảng phí và quỹ cứu tế 

xã hội. 

- Kết hợp cùng kế toán trưởng theo dõi công nợ mua bán. 

- Có quyền từ chối thanh toán với những chứng từ thu, chi không hợp lệ. 

Công ty có 2 phòng ban: 

Phòng kỹ thuật  

Chịu trách nhiệm về mặt quản lý kỹ thuật thi công, giám sát các công trình xây 

dựng, đồng thời, chịu trách nhiệm về mặt chất lượng, tiến độ thi công, nghiệm thu 

thanh toán tất cả các công trình mà Công ty đã ký hợp đồng, hay được chỉ định 

thầu. Ngoài ra, phòng kỹ thuật còn chịu trách nhiệm về việc tổ chức bố trí lao động, 

bố trí máy móc thiết bị thi công, tổ chức cung ứng vật tư nhằm đảm bảo tiến độ thi 

công cho các công trình. 

Phòng kế toán 

Chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch tài chính hàng tháng, kế hoạch nguồn 

vốn và cấp vốn thi công, thanh toán công nợ. Tập hợp chứng từ, phát sinh chi phí 

hàng tháng, hàng quý, tổ chức phân tích hạch toán, kiểm tra tình hình quản lý tài 

sản, quản lý chi phí của các đơn vị thi công, các hợp đồng thi công, các hợp đồng 

kinh tế. Cân đối tình hình thanh toán của Công ty, cũng như phân tích, dự báo khả 

năng đảm bảo vốn hoạt động cho Công ty. Quyết toán vốn và quyết toán giá thành 

từng kỳ và theo từng công trình. Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan theo đúng quy định. 
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2.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH Việt Hưng 

2.2.1 Chức năng 

- Mở rộng quy mô hoạt động theo khả năng của Công ty và nhu cầu của thị 

trường.  

- Được phép hoạt động kinh doanh những ngành nghề mà Nhà nước không 

cấm. 

- Lựa chọn hình thức huy động vốn theo nhu cầu sản xuất kinh doanh. 

- Được quyền tuyển dụng thuê mướn lao động theo yêu cầu sản xuất kinh 

doanh và quy định của Luật lao động. 

- Xây dựng và áp dụng các định mức đơn giá tiền lương, tiền thưởng theo kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động. 

- Được vay vốn bằng tiền Việt Nam tại các Ngân hàng. 

- Được kí kết hợp đồng với các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành 

phần kinh tế. 

2.2.2 Nhiệm vụ 

- Đăng kí kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí. 

- Tổ chức kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, củng cố và phát 

triển Công ty. 

- Tuân thủ chế toán, kế toán thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định pháp luật 

của Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo. 

- Thực hiện các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà 

nước. 

- Chấp hành các quy định về chế độ tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động, 

quản lý lao động, đảm bảo lợi ích và quyền lợi của người lao động theo quy định 

của Bộ luật lao động. 
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- Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan Nhà nước có chức năng. 

2.3 Những thuận lợi, khó khăn của Công ty TNHH Việt Hưng 

2.3.1 Thuận lợi 

Trong năm năm hoạt động vừa qua, Công ty TNHH Việt Hưng đã có được 

một số thuận lợi cơ bản, nhất định như sau:  

- Được sự tin tưởng của các cơ quan, ban ngành trong ngành xây dựng, cũng 

như tạo dựng được lòng tin vững chắc đối với khách hàng, đối tác trong và ngoài 

Tỉnh;  

- Được sự giúp đỡ của các chủ đầu tư và các chính sách xây dựng và phát triển 

cơ sở hạ tầng của Tỉnh Trà Vinh theo sự chỉ đạo của Nhà nước;  

- Ngoài ra, Công ty còn được sự giúp đỡ của các nhân viên có trình độ chuyên 

môn tốt, đã gắn bó với Công ty nhiều năm, cùng với một số nhân viên trẻ có năng 

lực, sáng tạo và nhất là Công ty còn có một đội ngũ lãnh đạo sáng suốt, hoạt động 

nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Có thể nói, trong gần năm năm hoạt 

động vừa qua, Công ty TNHH Việt Hưng đã xây dựng được một bộ máy tổ chức 

vận hành có hiệu quả, điều đó thực sự đã đóng góp một phần không nhỏ tạo nên vị 

trí vững chắc của Công ty trong ngành xây dựng hiện nay. 

2.3.2 Khó khăn 

- Giá cả nguyên vật liệu xây dựng không ổn định và có xu hướng tăng cao dẫn 

đến chi phí hoạt động tăng lên, ảnh hưởng nhiều đến doanh thu và lợi nhuận. 

- Nguồn vốn còn ít, cản trở việc đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

- Hiện nay, có nhiều Công ty xây dựng được thành lập, dẫn đến sự cạnh tranh 

gay gắt giữa các nhà thầu xây dựng trong địa bàn Tỉnh. 
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CHƯƠNG 3 

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH 

VIỆT HƯNG QUA 3 NĂM (2007 - 2009) 

 

3.1 Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 

Theo sự nhận định của ban Giám đốc Công ty, theo các số liệu mà Công ty đã 

cung cấp, em có thể nhận thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty rất ổn 

định. Hằng năm, Công ty luôn nhận được từ 08 hợp đồng thi công trở lên. Cụ thể,  

năm 2007, Công ty đã kí kết được 7 hợp đồng thi công, năm 2008 16 hợp đồng, 

năm 2009, 11 hợp đồng. Đặc biệt, so với năm 2007, doanh thu năm 2008, 2009 đạt 

mức vượt bậc rất đáng khâm phục. Tuy nhiên, do giá cả thị trường nguyên vật liệu 

tăng cao, dẫn đến chi phí hằng năm của Công ty tăng cao, doanh thu của Công ty có 

xu hướng giảm, lợi nhuận giảm. Nhưng hiện nay, theo ban Giám đốc Công ty, Công 

ty đã có những chính sách nhằm cải thiện tình hình doanh thu và lợi nhuận cho năm 

nay (2010) và cho những năm tới.  

Thông qua bảng 3.1 báo cáo về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của 

Công ty (2007 - 2009) ta sẽ thấy rõ được các thông tin cơ bản về doanh thu (DT), 

giá vốn hàng bán (GVHB), chi phí quản lý doanh nghiệp(CP QLDN) và lợi nhuận 

(LN), … để từ đó có thể thấy rõ được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 

có hiệu quả hay không: 
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Bảng 3.1 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm (2007 - 2009) 

                                                                                               ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

So sánh 07/08 So sánh 08/09 

CL Tỷ lệ % CL Tỷ lệ % 

1.  Tổng DT 1.708 7.061 6.849 5.353 313,4 (212) (3) 

2.  DT thuần 1.708 7.061 6.849 5.353 313,4 (212) (3) 

3. GVHB 875 6.521 6.515 5.646 645,3 (6) (0,1) 

4. LN gộp 832 540 334 (292) (35,1) (206) (38) 

5.  DT HĐTC 8 16 10 8 100,0 (6) (38) 

6. CP QLDN 246 334 311 88 35,8 (23) (7) 

7. LN thuần 595 221 33 (374) (62,9) (188) (85) 

8. CP TTNDN 0 0 2 0 _ 2 _ 

9. Tổng LNTT 595 221 33 (374) (62,9) (188) (85) 

10. LN ròng 595 221 31 (374) (62,9) (190) (86) 

(Nguồn: Phòng kế toán – tài chính ) 

Số liệu bảng 3.1 cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong 3 năm 2007 - 2009, vẫn ổn định, không lỗ, hằng năm vẫn có lợi nhuận. Tuy 

nhiên, chúng ta không thể phủ nhận, có một vài sự thay đổi lớn trong bảng báo cáo 

kết quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2007 - 2009: 

- Về tổng doanh thu: so với năm 2007 tổng doanh thu năm 2008 tăng 5.353 

triệu đồng, chiếm mức tỉ lệ 313,4%. Có thể thấy mức tổng doanh thu năm 2008 
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(7.061 triệu đồng) hơn gấp 4 lần tổng doanh thu năm 2007 (1.708 triệu đồng). 

Nhưng đến năm 2009 mức tổng doanh thu lại giảm xuống 212 triệu đồng, chiếm 

3% so với năm 2008. Mặc dù mức tổng doanh thu năm 2009 có giảm, nhưng so với 

năm 2007 mức tổng doanh thu 2009 vẫn ở một mức cao và gấp 4 lần so với năm 

2007. Có thể giải thích cho sự gia tăng vượt bậc của tổng doanh thu 2008, 2009 này 

là do trong 2 năm này Công ty đã kí kết được nhiều hợp đồng, trong đó, có một số 

hợp đồng có giá trị cao, nhờ đó mà mức tổng doanh thu được tăng cao. Điều này 

chứng tỏ được vị trí và uy tín của Công ty ngày càng cao đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho Công ty ngày càng phát triển hơn. 

- Về chi phí: có thể thấy được, khi Công ty nhận được nhiều hợp đồng, điều 

này đồng nghĩa với việc Công ty phải bỏ ra một lượng chi phí lớn để phục vụ cho 

quá trình thông suốt hoạt động của mình. Trong đó, phải kể đến là giá vốn hàng bán 

và chi phí quản lý doanh nghiệp. Qua bảng 3.1 ta có thể thấy cùng với sự gia tăng 

của doanh thu, giá vốn hàng bán và chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty cũng 

tăng lên đáng kể. Cụ thể, năm 2008 giá vốn hàng bán tăng 5.646 triệu đồng, chiếm 

645,3% so với năm 2007, đến năm 2009 chỉ giảm được 6 triệu đồng, tương đương 

giảm  0,1% so với năm 2008; năm 2008 chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 88 triệu 

đồng, chiếm tương đương 35,8% so với năm 2007, đến năm 2009 phần chi phí này 

giảm xuống 23 triệu đồng tương đương giảm 7% so với năm 2008. 

-  Về lợi nhuận: mặc dù doanh thu của Công ty tăng vượt bậc trong hai năm 

2008, năm 2009, tuy nhiên, chi phí của Công ty trong 2 năm này cũng không ngừng 

gia tăng so với năm 2007. Điều này dẫn đến tình hình lợi nhuận của Công ty thực sự 

giảm, đặc biệt là năm 2009, lợi nhuận ròng của Công ty giảm xuống chỉ còn 31 triệu 

đồng, giảm tương đương 86% so với năm 2008. 

Kết luận  

Trong 3 năm vừa qua, mặc dù Công ty hoạt động vẫn ổn định, tuy nhiên kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm lại không ngừng giảm. Mặc dù doanh 

thu năm 2008, 2009 có tăng vượt bậc hơn so với năm 2007, tuy nhiên, do ảnh 
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hưởng bởi vấn đề chi phí tăng cao không ngừng dẫn đến lợi nhuận của Công ty 

giảm mạnh. Điều này, đòi hỏi công ty nên đánh giá lại quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh của mình. Từ đó, Công ty có thể đưa ra những giải pháp kịp thời nâng 

cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. 

3.2 Đánh giá khái quát về tình hình thực hiện doanh thu của Công ty 

Thông qua bảng 3.2 ta có thể thấy tình hình thực hiện doanh thu của Công ty 

trong giai đoạn (2007 - 2009) như sau:  

Bảng 3.2 Doanh thu của Công ty qua 3 năm (2007 - 2009) 

                                                                                                     ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

So sánh 07/08 So sánh 08/09 

CL Tỷ lệ (%) CL Tỷ lệ (%) 

DT TTBH 1.708 7.061 6.849 5.353 313,4 (212) (3) 

DT HĐTC 8 16 10 8 100 (6) (37,5) 

Tổng DT 1.716 7.077 6.859 5.361 312,4 (218) (3,1) 

(Nguồn: Phòng tài chính - kế toán) 

Qua bảng 3.2 về tình hình doanh thu của Công ty qua 3 năm (2007 - 2009), ta 

có thể thấy được tình hình tổng doanh thu của Công ty có nhiều sự biến động lớn. 

Đặc biệt là tổng doanh thu năm 2008 so với năm 2007 tăng 5.361 triệu đồng, tương 

đương 312,4%. Trong đó: 

- Doanh thu thuần từ bán hàng (DTTBH) và cung cấp dịch vụ tăng 313,4%, 

tức tăng 5.353 triệu đồng trong năm 2008. Do trong năm 2008, Công ty nhận được 

nhiều hợp đồng thi công, trong đó có một số hợp đồng thi công có giá trị lớn hơn 

năm trước. Chính vì vậy, doanh thu năm 2008 tăng vượt bậc, xấp xỉ gấp 3,13 lần 

doanh thu năm 2007. 
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- Doanh thu hoạt động tài chính (DT HĐTC) tăng 100% tương đương tăng 8 

triệu đồng. Đạt mức tăng gần như tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước đó là nhờ vào 

sự tăng lên của lãi suất gởi tiền ngân hàng. Tuy nhiên, có thể thấy được doanh thu 

từ hoạt động tài chính đóng vai trò không đáng kể trong tổng doanh thu của Công 

ty. 

 

 Hình 3.2a Biểu diễn tình hình tổng doanh thu 

Đến năm 2009, tình hình tổng doanh thu của Công ty giảm 218 triệu đồng, 

tương đương giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 212 triệu đồng, 

tương đương giảm 3% so với năm 2008. Nguyên nhân là do trong năm 2009, số 

lượng hợp đồng thi công của Công ty giảm mạnh từ 16 hợp đồng năm 2008 xuống 

còn 11 hợp đồng, số lượng giảm chiếm 31,25% số lượng hợp đồng cùng kỳ năm 

trước. Tuy nhiên, so với năm 2007, tình hình doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ của năm 2009 vẫn ở mức độ tốt và cao hơn rất nhiều. Như vậy, có thể thấy được 

doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008, 2009 có kết quả cao 

hơn rất nhiều so với năm 2007, chứng tỏ Công ty có những bước phát triển vượt bậc 

rất đáng khâm phục, tuy nhiên kết quả năm 2009 lại thấp hơn so với năm 2008. Vì 
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vậy, Công ty cần đề ra những biện pháp kịp thời nhằm giữ vững và nâng cao doanh 

thu thuần từ bán hàng và dịch vụ trong sắp tới cho Công ty. 

 

Hình 3.2b Biểu diễn doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  

- Doanh thu từ hoạt động tài chính (DT HĐTC) mặc dù chiếm tỷ trọng không 

đáng kể trong tổng doanh thu 2009, tuy nhiên, đó cũng chính là một nguồn doanh 

thu góp phần làm tăng doanh thu của Công ty. Năm 2009, doanh thu từ hoạt động 

tài chính đạt 10 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng, tương đương giảm 37,5% so với cùng 

kỳ năm 2008. So với năm 2007, doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2009 tăng 2 

triệu đồng, tương đương tăng 25%. Có thể thấy được, hoạt động tài chính không 

phải là hoạt động chủ yếu mà Công ty chú trọng đầu tư phát triển trong suốt 3 năm 

2007 - 2009. 

Tóm lại, qua 3 năm (2007 - 2009) có thể thấy được tình hình tổng doanh thu 

của Công ty tăng cao vượt bậc so với năm 2007. Đây là một dấu hiệu đáng mừng 

đối với Công ty, điều này chứng tỏ được vị trí vững chắc và những nổ lực của Công 

ty trong thị trường ngành xây dựng. Qua đó, chúng ta có thể thấy được nguồn doanh 

thu chủ yếu của Công ty là từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Doanh thu 

từ hoạt động tài chính chỉ là một yếu tố đóng vai trò nhằm góp phần làm tăng tổng 

doanh thu của Công ty. Vì vậy, Công ty nên có những chính sách cụ thể hơn nữa 
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nhằm tiếp tục duy trì tốc độ tăng doanh thu ngày càng cao hơn, nhất là doanh thu từ 

hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 

Hình 3.2c Doanh thu hoạt động tài chính 

3.3 Đánh giá khái quát về tình hình chi phí của Công ty 

Chi phí là một trong những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của 

Công ty. Mỗi sự tăng lên hoặc giảm xuống của nó đều dẫn đến sự tăng, giảm của lợi 

nhuận. Do đó, trong hoạt động kinh doanh, nếu muốn đạt được lợi nhuận tối đa thì 

điều quan trọng là cần phải xem xét, tính toán chi phí một cách phù hợp, hạn chế sự 

gia tăng các khoản chi phí không cần thiết và giảm thiểu các loại chi phí đến mức 

thấp nhất, điều này đồng nghĩa với việc làm tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Công ty. 

Qua bảng 3.3 về tình hình chi phí của Công ty qua ba năm (2007 - 2009), ta có 

thể thấy tình hình tổng chi phí của Công ty có sự tăng đột biến nhất là năm 2008, 

tăng 511,5%, tương đương 5.734 triệu đồng so với năm 2007. Trong đó: 
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Bảng 3.3 Báo cáo chi phí của Công ty qua 3 năm (2007 - 2009) 

                                                                                                ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

So sánh 07/08 So sánh 08/09 

CL Tỷ lệ (%) CL Tỷ lệ (%) 

GVHB 875 6.521 6.515 5.646 645 (6) (0,1) 

CP QLDN 246 334 311 88 35,8 (23) (6,9) 

CP TTNDN 0 0 2 0 - 2 - 

Tổng CP 1.121 6.855 6.828 5.734 511,5 (27) (0,39) 

(Nguồn: Phòng kế toán – tài chính ) 

- Giá vốn hàng bán (GVHB) năm 2008 tăng 645%, tương đương 5.646 triệu 

đồng so với năm 2007. Nguyên nhân của sự tăng đột biến này là do trong năm 

2008, Công ty nhận được nhiều hợp đồng và có giá trị hơn năm 2007, do đó, chi phí 

mua nguyên vật liệu tăng cao hơn hẳn năm 2007.  

Mặt khác, năm 2008 là năm mà giá cả nguyên vật liệu xây dựng có nhiều biến 

đổi theo chiều hướng tăng. Cụ thể, kể từ tháng 01 năm 2008, thị trường giá cả 

nguyên vật liệu xây dựng đã bắt đầu tăng nhẹ và dao động, cho đến 07 năm 2008 thì 

bắt đầu tăng đều và mạnh ở hầu hết các mặt hàng vật liệu xây dựng. Tình trạng tăng 

giá này kéo dài cho đến tháng 10 năm 2008, lúc này, giá cả vật liệu xây dựng trên 

thị trường có phần giảm xuống nhưng vẫn cao hơn mức giá cả đầu năm. Ngoài ra, 

do ảnh hưởng giá xăng dầu tăng mạnh năm 2008, chi phí vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ cho các công trình xây dựng cũng tăng lên đáng kể.  

- Chi phí quản lý doanh nghiệp (CP QLDN) năm 2008 tăng 88 triệu đồng, 

tương đương 35,8 % so với cùng kỳ năm 2007. Chi phí này chủ yếu tập trung nhiều 

vào các cán bộ công nhân viên ở Công ty, nhân công và các chi phí khác tham gia 
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vào việc quản lý, thi công hoàn thành các hợp đồng xây dựng của Công ty. Nguyên 

nhân của sự tăng chi phí này là do trong năm 2008, Công ty đã nhận được nhiều 

hợp đồng thi công, dẫn đến phải thuê nhiều nhân công hơn năm 2007 nhằm thúc 

đẩy tiến độ thi công các hợp đồng xây dựng, do đó chi phí tăng lên là điều không 

thể tránh khỏi. 

 

Hình 3.3a Biểu diễn tình hình tổng chi phí  

Đến năm 2009, tình hình tổng chi phí có sự giảm nhẹ 27 triệu đồng, chỉ chiếm 

0,39% so với năm 2008. Trong đó: 

- Giá vốn hàng bán năm 2009 giảm 6 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1% so với năm 

2008. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 6,9%. Đây là 

điều khá hợp lý, do trong năm 2009, số lượng hợp đồng công trình xây dựng của 

Công ty ít hơn hẳn năm 2008 là 5 công trình, chiếm 31, 25% số lượng hợp đồng so 

với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, giá trị các hợp đồng này không quá lớn so với 

các hợp đồng năm 2008. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại chỉ giảm 0,1%. Có thể 

thấy, mặc dù số lượng hợp đồng có giảm, nhưng chi phí nguyên vật liệu cho các 

công trình xây dựng so với năm 2008 không giảm bao nhiêu.  

Nguyên nhân là do năm 2009, thị trường giá cả vật liệu xây dựng cũng có 

nhiều biến động và có phần gây bất lợi cho các Công ty xây dựng. Cụ thể, do nhu 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 
 

 

  
GVHD: Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệu                              31                                     SVTH: Lê Thị Hiền Trang 

cầu xây dựng ở những tháng cuối năm 2008 tăng mạnh, cho nên, thị trường giá cả ở 

những tháng đầu năm 2009 có phần ổn định rồi sau đó bắt đầu giảm mạnh vào 

khoảng tháng 4 - 5. Có thể thấy được đó là một dấu hiệu tốt cho thị trường ngành, 

cho Công ty, tuy nhiên chỉ đến tháng 6 năm 2009, thị trường giá cả các mặt hàng 

xây dựng có dấu hiệu tăng mạnh cho đến gần cuối năm. Kết quả cho thấy, năm 

2009 là một năm bất lợi lớn đối với thị trường ngành xây dựng.  

 

Hình 3.3b Biểu diễn chi phí giá vốn hàng bán 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (CP TTNDN): Công ty TNHH Việt 

Hưng là một Công ty được thành lập vào năm 2005, với trụ sở chính là Ấp Tân 

Thành Tây, Xã Tân Hòa, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh, với địa chỉ này, Công ty 

hợp pháp được miễn thuế thu thập doanh nghiệp 3 năm kể từ ngày thành lập. Bắt 

đầu năm 2009, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy 

định của của Nhà nước về luật doanh nghiệp. 

Tóm lại, qua 3 năm (2007 - 2009) ta có thể thấy tốc độ tăng chi phí của Công 

ty còn cao hơn cả về tốc độ tăng doanh thu, điều này chắc chắn sẽ làm cho lợi 

nhuận của Công ty giảm xuống. Nguyên nhân của tốc độ tăng chi phí này có thể 

thấy là do ảnh hưởng nhiều nhất từ giá cả thị trường vật liệu xây dựng và chi phí 
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quản lý doanh nghiệp của Công ty. Do đó, Công ty nên có những chính sách cụ thể 

để giảm tối đa về mặt chi phí nhằm mục đích cải thiện lợi nhuận của mình. 

 

Hình 3.3c Biểu diễn chi phí quản lý doanh nghiệp 

3.4 Phân tích chung về tình hình lợi nhuận của Công ty 

Lợi nhuận là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí 

Thông qua bảng 3.4 thống kê về tình hình lợi nhuận qua 3 năm (2007 - 2009) 

của Công ty, ta có thể thấy được lợi nhuận ròng của Công ty giảm mạnh dần qua 

các năm. Trong năm 2008 lợi nhuận ròng của Công ty giảm 374 triệu đồng, giảm 

tương đương 62,9% lợi nhuận so với năm 2007. Tiếp tục giảm vào năm 2009, mức 

chênh lệch là 190 triệu đồng, giảm tương đương 86% so với năm 2008. Kết quả đó 

cho thấy qua 3 năm hoạt động vừa qua, hiệu quả hoạt động của Công ty giảm sút rõ 

rệt.  

Phần lợi nhuận ròng này của Công ty được hình thành từ 2 khoản mục sau: lợi 

nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính.  
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Bảng 3.4 Tình hình lợi nhuận của Công ty qua 3 năm (2007 - 2009) 

                                                                                  ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

CL 07/08 CL 08/09 

Mức Tỷ lệ (%) Mức Tỷ lệ (%) 

LN gộp 832 540 334 (292) (35,1) (206) (38,1) 

LN thuần 595 221 33 (374) (62,9) (188) (85,1) 

LN HĐTC 8 16 10 8 100 (6) (37,5) 

LN TT 595 221 33 (374) (62,9) (188) (85,1) 

LN ròng 595 221 31 (374) (62,9) (190) (86) 

(Nguồn: Phòng kế toán – tài chính) 

3.4.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

“Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ = Doanh thu thuần về bán 

hàng và cung cấp dịch vụ - Giá vốn hàng bán” (Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty TNHH Việt Hưng). 

“Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Lợi nhuận gộp về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí tài chính - Chi phí quản 

lý kinh doanh” (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Việt 

Hưng). 

Qua các kết quả phân tích ở trên ta thấy, doanh thu thuần từ hoạt động kinh 

doanh năm 2008 so với năm 2007 tăng với tỷ lệ 313,4% tương đương mức 5.353 

triệu đồng. Tuy nhiên, đến năm 2009, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch 

vụ giảm 212 triệu đồng, giảm tương đương 3% so với năm 2008. Như vậy, doanh 

thu thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty mặc dù không tăng đều nhưng so 

với năm 2007 là cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, so với năm 2007, lợi nhuận gộp năm 
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2008 - 2009 lại giảm xuống rất nhiều. Nguyên nhân là do sự tăng lên không đồng 

đều giữa doanh thu và giá vốn hàng bán. 

- Từ 2007 - 2008 do tốc độ tăng lên của doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (313,4%) chậm hơn tốc độ tăng lên của giá vốn hàng bán (645%) (giá 

vốn hàng bán năm 2007 là 875 triệu đồng sang năm 2008 tăng lên đến 6.521 triệu 

đồng, tức giá vốn hàng bán trong năm 2008 đã tăng 5.646 triệu đồng) nên đã làm 

cho lợi nhuận gộp về hoạt động này của Công ty giảm mạnh từ 832 triệu đồng năm 

2007 xuống còn 540 triệu đồng năm 2008, tức đã giảm xuống 292 triệu đồng, tương 

đương giảm 35,1% so với năm 2007. 

- Từ 2008 - 2009, doanh thu của Công ty từ hoạt động này giảm 212 triệu 

đồng, tương đương 3% so với năm 2008, giá vốn hàng bán giảm 0,1% tương đương 

mức 6 triệu đồng. Có thể thấy được tốc độ giảm của doanh thu lớn hơn gấp 30 lần 

tốc độ giảm của giá vốn hàng bán, cho nên đã làm cho lợi nhuận gộp của Công ty 

giảm mạnh ở mức 206 triệu đồng, tương đương với tốc độ giảm 38,1% so với năm 

2008. 

Qua kết quả đó, có thể thấy lợi nhuận gộp năm 2008 (giảm 35,1%), năm 2009 

(giảm 38,1%) thực sự giảm mạnh. Điều này đòi hỏi Công ty phải có những biện 

pháp cụ thể để kìm hãm tốc độ tăng của giá vốn hàng bán, nhằm mục tiêu nâng cao 

lợi nhuận gộp cho Công ty. 

Về lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, Công ty còn chịu ảnh hưởng bởi 

nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp. Với tốc độ tăng chi phí quản lý doanh nghiệp 

35,8% (2007 - 2008), tỷ lệ giảm lợi nhuận gộp là 35,1% (2007 - 2008), cho nên đã 

làm cho lợi nhuận thuần giảm 62,9% (2007 - 2008). Với tốc độ giảm chi phí quản lý 

doanh nghiệp 6,9% (2008 - 2009), tỷ lệ giảm lợi nhuận gộp là 38,1% (2008 - 2009), 

do đó đã dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 85,1% (2008 - 

2009).  

Qua đó, có thể thấy được, tốc độ tăng từ chi phí quản lý doanh nghiệp ảnh 

hưởng không nhỏ đến sự tăng hay giảm của lợi nhuận thuần. Do đó, Công ty cũng 
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nên có những biện pháp cụ thể nhằm giảm tối thiểu một cách hợp lý đối với loại chi 

phí này. 

Tóm lại, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là thành phần chủ yếu trong tổng 

lợi nhuận của Công ty, nhìn chung, qua 3 năm (2007 - 2009) thì phần lợi nhuận này 

có xu hướng giảm mạnh dần qua các năm, mà chủ yếu là do ảnh hưởng nhiều từ sự 

biến động không ổn định của giá cả thị trường ngành xây dựng làm cho tốc độ tăng 

của giá vốn hàng bán cao hơn tốc độ tăng doanh thu và sự tăng lên từ chi phí quản 

lý doanh nghiệp. Chính vì vậy, Công ty nên có những chính sách phù hợp để đối 

phó với sự bất ổn của giá cả thị trường ngành, giảm bớt chi phí, góp phần giúp cho 

lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty được cải thiện.  

 

 

Hình 3.4 Biểu diễn lợi nhuận sau thuế 

3.4.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Công ty 

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là một yếu tố nhỏ góp phần tạo nên lợi nhuận 

thuần của Công ty, ta có: 

“Lợi nhuận hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí tài chính” 

(Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty) 
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Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Công ty chủ yếu là lãi từ tiền gởi ngân 

hàng. Qua 3 năm (2007 - 2009) thì lợi nhuận từ hoạt động này đều mang lại lợi 

nhuận tuyệt đối cho Công ty do không có chi phí tài chính. Cụ thể, năm 2008 so với 

2007 doanh thu từ hoạt động này tăng mức 8 triệu đồng, tương đương tăng 100%, 

đến 2009 giảm mức 6 triệu đồng, tương đương giảm 37,5% so với 2008, tăng nhẹ  

so với năm 2007, tương đương với mức tăng 2 triệu đồng, chi phí tài chính đều 

bằng 0.  

Tóm lại, lợi nhuận chính trong qua 3 năm (2007 - 2009) của Công ty TNHH 

Việt Hưng chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính chỉ 

đóng góp một phần nhỏ góp phần vào tổng lợi nhuận của Công ty. 

3.4.3 Phân tích một số nhân tố cụ thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty 

TNHH Việt Hưng 

Có rất nhiều nhân tố khác nhau bao gồm cả nhân tố khách quan và nhân tố chủ 

quan ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng rất 

được các nhà quản trị và nhà đầu tư quan tâm. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 

của doanh nghiệp gồm 3 nhóm: mở rộng thị trường hoạt động, giảm chi phí hoạt 

động kinh doanh, hoàn thiện tổ chức kinh doanh. Trong đó mỗi nhóm gồm rất nhiều 

nhân tố khác nhau kể cả nhân tố định tính và định lượng.  

Trong phạm vi phân tích tại Công ty TNHH Việt Hưng, chúng ta sẽ phân tích 

2 nhân tố chủ yếu sau: 

Số lượng công trình hoàn thành 

Có mối tương quan tỷ lệ thuận, tác động trực tiếp và gián tiếp đến lợi nhuận 

của Công ty. Nếu Công ty nhận được nhiều công trình có giá trị cao được chủ đầu 

tư thanh toán đúng theo từng giai đoạn nghiệm thu và bàn giao công trình đúng thời 

hạn thì sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên. Song, nếu do điều kiện nào 

đó mà công trình không được hoàn thành đúng thời gian quy định, hoặc khi Công ty 

không ký kết được hợp đồng kinh tế thì cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận. 
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Chi phí nguyên vật liệu xây dựng 

Các hợp đồng thi công công trình xây dựng thì thường là dài hạn. Tại Công ty 

TNHH Việt Hưng, thời hạn các hợp đồng thi công thường từ 4 tháng đến 1 năm. 

Như vậy, trong khi đơn giá thực hiện công trình vẫn không thay đổi, nhưng nếu giá 

nguyên vật liệu trên thị trường tăng kéo dài sẽ làm cho chi phí mua nguyên vật liệu 

của Công ty tăng lên. Việc tăng chi phí sẽ ảnh hưởng đến giá thành của công trình 

tăng, nhưng đơn giá thực hiện sẽ không được thay đổi sau khi ký hợp đồng thi công, 

do đó, dẫn đến lợi nhuận Công ty sẽ thấp. 

3.5 Phân tích các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của Công ty 

Đối với các doanh nghiệp mục tiêu cuối cùng vẫn là lợi nhuận. Lợi nhuận là 

một chỉ tiêu tài chính tổng hợp phản ánh hiệu quả toàn bộ quá trình đầu tư, sản xuất, 

tiêu thụ và những giải pháp kỹ thuật, quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Vì vậy lợi 

nhuận là một chỉ tiêu tài chính mà bất cứ một đối tượng nào muốn đặt quan hệ với 

doanh nghiệp cũng đều quan tâm. Tuy nhiên, để nhận thức đúng đắn về lợi nhuận 

thì không phải chỉ quan tâm đến tổng mức lợi nhuận mà phải đặt lợi nhuận trong 

mối quan hệ với vốn, tài sản và các nguồn lực kinh tế tài chính mà doanh nghiệp đã 

sử dụng để tạo ra phần lợi nhuận đó. Trong kinh tế để phân tích khả năng sinh lời 

thường được sử dụng các chỉ tiêu sau: 

3.5.1 Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu (ROS) 

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng doanh thu có thể mang lại bao nhiêu đồng 

lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận càng cao thì hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp càng tốt. Chỉ tiêu này có ý nghĩa khuyến khích các doanh nghiệp tăng doanh 

thu, giảm chi phí nhưng điều kiện để có hiệu quả là tốc độ tăng lợi nhuận phải lớn 

hơn tốc độ tăng doanh thu. 

Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty 

TNHH Việt Hưng được phản ánh ở bảng 3.5 sau: 
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Bảng 3.5.1 Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu (2007 - 2009)  

                                                                                    ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

So sánh 07/08 So sánh 08/09 

CL Tỷ lệ (%) CL Tỷ lệ (%) 

Doanh thu 1.708 7.061 6.849 5.353 313,4 (212) (3) 

Lợi nhuận 595 221 31 (374) (62,9) (190) (86) 

ROS(%) 34,8 3,1 0,5 (31,7) (91) (2,7) (85,5) 

(Nguồn: Phòng kế toán - tài chính) 

Qua bảng 3.5.1và hình 3.5.1 ta thấy tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu (ROS) 

của năm 2007 là cao nhất đạt mức 34,8%, thấp nhất là năm 2009 chỉ đạt mức 0,5%. 

Cụ thể năm 2007, ROS của Công ty là 34,8%, tức là khi Công ty thu được 100 đồng 

doanh thu thì nó sẽ mang lại cho Công ty 34,8 đồng lợi nhuận. Vậy trong năm 2007 

này Công ty hoạt động rất có hiệu quả nhờ có chiến lược đẩy mạnh kinh doanh 

đúng đắn và chính sách quản lý chi phí hợp lí. 

Tuy nhiên, đến năm 2008, ROS của Công ty giảm xuống còn 3,1%, tức khi 

thu được 100 đồng doanh thu thì mang lại cho Công ty 3,1 đồng lợi nhuận, so với 

năm 2007 ROS giảm 31,7%, tức giảm 31,7 đồng lợi nhuận, chiếm tỷ lệ 91%. Điều 

này cho thấy trong năm 2008, hiệu quả quản lý về mặt chi phí của Công ty không 

còn tốt như năm 2007 dẫn đến tốc độ chi phí tăng cao và thực sự tăng cao vào năm 

2009 so với tốc độ doanh thu. Do đó, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu tiếp 

tục giảm mạnh vào năm 2009, ROS của Công ty lúc này chỉ đạt 0,5%, điều này có 

nghĩa là khi Công ty thu được 100 đồng doanh thu thì nó chỉ mang lại cho Công ty 

0,5 đồng lợi nhuận, giảm 2,7%, tức giảm 2,7 đồng lợi nhuận, chiếm tỷ lệ đến 85,5% 

so với năm 2008.  
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Như vậy, có thể thấy được tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu (ROS) của Công 

ty giảm mạnh qua các năm 2007, 2008, 2009, tức lợi nhuận của Công ty cũng giảm 

mạnh. Điều này chứng tỏ được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

đang trên đà đi xuống. Nguyên nhân là do phần chi phí trong quá trình hoạt động 

kinh doanh của Công ty tăng mạnh qua các năm nên đã làm cho lợi nhuận của Công 

ty giảm mạnh. Do đó, Công ty cần phải có biện pháp kiểm soát tình hình chi phí 

một cách chặt chẽ hơn nữa để góp phần làm tăng lợi nhuận của Công ty, nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh.   

 

Hình 3.5.1 Biểu diễn tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu  

3.5.2 Tỷ suất lợi nhuận theo tổng tài sản (ROA) 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng tài sản dùng vào sản xuất kinh doanh trong 

kỳ thì tạo ra được bao nhiêu đồng về lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh càng lớn. 

Tỷ suất lợi nhuận theo tổng tài sản của hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công 

ty TNHH Việt Hưng được phản ánh ở bảng 3.5.2 như sau: 
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Bảng 3.5.2 Bảng tỷ suất lợi nhuận theo tổng tài sản (2007 - 2009) 

                                                                                    ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

So sánh 07/08 So sánh 08/09 

CL Tỷ lệ (%) CL Tỷ lệ (%) 

TTS 6.401 8.536 11.828 2.135 33,4 3.292 38,6 

Lợi nhuận 595 221 31 (374) (62,9) (190) (86) 

ROA(%) 9,3 2,6 0,3 (6,7) (72,1) (2,3) (89,9) 

( Nguồn:Phòng kế toán – tài chính ) 

  

 

Hình 3.5.2 Biểu diễn tỷ suất lợi nhuận theo tổng tài sản  

Qua bảng 3.5.2 và hình 3.5.2 ta thấy tỷ suất lợi nhuận theo tổng tài sản (ROA) 

của năm 2007 là cao nhất đạt mức 9,3%, thấp nhất là năm 2009 chỉ đạt mức 0,3%. 

Cụ thể năm 2007, ROA của Công ty là 9,3%, tức là cứ 100 đồng tài sản bỏ ra thì 

Công ty sẽ thu được 9,3 đồng lợi nhuận. Năm 2008, ROA của Công ty là 2,6%, có 

nghĩa là khi Công ty bỏ ra 100 đồng tài sản thì Công ty sẽ thu được 2,6 đồng lợi 
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nhuận, so với năm 2007 ROA giảm 6,7%, chiếm tỷ lệ 72,1%. Đến năm 2009, ROA 

của Công ty là 0,3%, so với năm 2008 giảm 2,3%, chiếm tỷ lệ đến 89,9%, lúc này 

khi Công ty dùng 100 đồng tài sản đầu tư vào hoạt động kinh doanh thì Công ty chỉ 

thu được về 0,3 đồng lợi nhuận, giảm 2,3 đồng lợi nhuận so với năm 2008. Có thể 

thấy năm 2008, 2009, chỉ số ROA của Công ty thực sự giảm mạnh so với năm 

2007.  

Kết quả phân tích trên chứng tỏ được hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty 

đang thực sự giảm mạnh, có nghĩa là tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty thực sự không đạt hiệu quả trong 2 năm (2008 - 2009). Do đó, để nâng cao 

chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo tổng sản (ROA) này, đòi hỏi Công ty phải có những 

chính sách phù hợp về mục đích sử dụng tài sản của mình. 

3.5.3 Tỷ suất lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu (ROE) 

Chỉ tiêu này cho biết khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu, nó phản ánh cứ 

một đồng vốn chủ sở hữu dùng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra được 

bao nhiêu đồng về lợi nhuận. 

Bảng 3.5.3 Bảng tỷ suất lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu (2007 - 2009) 

                                                                                            ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

So sánh 07/08 So sánh 08/09 

CL Tỷ lệ (%) CL Tỷ lệ (%) 

Vốn CSH 1.000 1.000 4.000 0 0 3.000 300 

Lợi nhuận 595 221 31 (374) (62,9) (190) (86) 

ROE(%) 59,5 22,1 0,8 (37,4) (62,9) (21,3) (96,5) 

(Nguồn: Phòng kế toán  - tài chính) 
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Qua bảng 3.5.3 và hình 3.5.3 phản ánh tỷ suất lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu 

của hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty TNHH Việt Hưng ta thấy được tỷ suất 

lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2007, 2008 của Công ty cao hơn nhiều 

so với tỷ suất lợi nhuận theo tổng tài sản (ROA). Điều này cho thấy vốn tự có của 

Công ty thấp, Công ty hoạt động chủ yếu nhờ vào các khoản vay.  

Cụ thể, năm 2007 tỷ suất lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty 

đạt mức cao nhất trong 3 năm (2007 - 2009) 59,5%, tức là cứ 100 đồng vốn chủ sở 

hữu bỏ ra Công ty sẽ thu được 59,5 đồng lợi nhuận. Như vậy trong năm 2007 này 

nguồn vốn chủ sở hữu đã mang lại lợi nhuận rất cao cho công ty chứng tỏ hiệu quả 

sử dụng vốn của công ty là rất tốt. 

 

Hình 3.5.3 Biểu diễn chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo vốn chủ sở hữu 

Đến năm 2008, ROE của Công ty giảm xuống còn 22,1%, tức khi Công ty bỏ 

ra 100 đồng vốn chủ sở hữu thì thu về 22,1 đồng lợi nhuận, so với năm 2007 giảm 

37,4%, tức giảm 37,4 đồng lợi nhuận, chiếm tỷ lệ 62,9%. Đến năm 2009, chỉ số 

ROE tiếp tục giảm xuống và chỉ còn 0,8%, giảm 21,3%, chiếm tỷ lệ 96,5% so với 

năm 2008. Nguyên nhân làm cho tỷ số này giảm mạnh trong năm 2008 - 2009 là do 

tốc độ tăng lợi nhuận trong 2 năm này chậm hơn rất nhiều so với tốc độ tăng lên của 
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nguồn vốn chủ sở hữu, nhất là năm 2009, khi vốn tự có của Công ty đã tăng lên 

300% thì Công ty hoạt động chủ yếu nhờ vào nguồn vốn tự có của mình, không phụ 

thuộc nhiều vào các khoản vay. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu bỏ ra lúc này không đạt 

hiệu quả so với 2 năm 2007, 2008. 

3.5.4 Tỷ suất lợi nhuận theo giá vốn hàng bán (LN/GVHB) 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng giá vốn của sản phẩm thì sẽ tạo ra được 

bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp càng lớn. 

Tỷ suất lợi nhuận theo giá vốn hàng bán của hoạt động sản xuất kinh doanh ở 

Công ty TNHH Việt Hưng được phản ánh ở bảng 3.5.4 : 

Bảng 3.5.4 Tỷ suất lợi nhuận theo giá vốn hàng bán (2007 - 2009) 

                                                                                           ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

So sánh 07/08 So sánh 08/09 

CL Tỷ lệ (%) CL Tỷ lệ (%) 

GVHB 875 6.521 6.515 5.646 645,3 (6) (0,1) 

Lợi nhuận 595 221 31 (374) (62,9) (190) (86) 

LN/GVHB(%) 68 3,4 0,5 (64,6) (95,0) (2,9) (86,0) 

(Nguồn: Phòng kế toán – tài chính) 

Qua bảng 3.5.4 và hình 3.5.4 ta thấy tỷ suất lợi nhuận theo giá vốn hàng bán 

của năm 2007 là cao nhất, thấp nhất là năm 2009. Cụ thể năm 2007, tỷ suất 

LN/GVHB của Công ty là 68%, có nghĩa là cứ 100 đồng giá vốn cho sản phẩm thì 

Công ty sẽ giữ được 68 đồng lợi nhuận. Năm 2008, tỷ suất LN/GVHB của Công ty 

giảm xuống còn 3,4% có nghĩa là cứ 100 đồng giá vốn cho sản phẩm thì Công ty 

chỉ còn giữ lại được 3,4 đồng lợi nhuận, so với năm 2007 giảm đến 64,6%, tức giảm 
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64,6 đồng lợi nhuận, chiếm tỉ lệ 95%. Đến năm 2009, tỷ suất LN/GVHB của Công 

ty tiếp tục giảm mạnh, chỉ còn 0,5%, tức là cứ 100 đồng giá vốn của sản phẩm thì 

Công ty chỉ còn giữ được 0,5 đồng, so với năm 2008 giảm tương đương 2,9%, 

chiếm tỉ lệ 86%. 

Qua kết quả phân tích đó ta có thể thấy được, thực sự hiệu quả hoạt động của 

Công ty ngày càng giảm sút rõ rệt, đòi hỏi Công ty phải có những chính sách phù 

hợp nhằm quản lý tốt hơn chi phí mua các loại nguyên vật liệu, mục đích chủ yếu là 

giảm chi chi phí xuống mức thấp nhất, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty trong thời gian sắp tới. 

 

Hình 3.5.4  Biểu diễn chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo giá vốn hàng bán  

3.5.5 Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí (LN/CP) 

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng chi phí bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi 

nhuận. Để tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì cần phải hạn chế tối đa 

chi phí để thu lợi nhuận nhiều nhất. 

Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty 

TNHH Việt Hưng được phản ánh ở bảng 3.5.5 như sau: 
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Bảng 3.5.5 Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí (2007 - 2009)  

                                                                                    ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 

So sánh 07/08 So sánh 08/09 

CL Tỷ lệ (%) CL Tỷ lệ (%) 

Chi phí 1.121 6.855 6.826 5.734 511,5 (29) (0,4) 

Lợi nhuận 595 221 31 (374) (62,9) (190) (86,0) 

LN/CP(%) 53,1 3,2 0,5 (49,9) (93,9) (2,7) (85,9) 

(Nguồn: Phòng kế toán – tài chính) 

Qua bảng 3.5.5, ta thấy tỷ suất lợi nhuận theo chi phí của năm 2007 là cao 

nhất, thấp nhất là năm 2009. Cụ thể năm 2007, chỉ tiêu tỷ suất LN/CP của Công ty 

là 53,1%, nghĩa là cứ 100 đồng chi phí bỏ ra thì Công ty sẽ giữ được 53,1 đồng lợi 

nhuận. Năm 2008, tỷ suất LN/CP của Công ty giảm xuống còn 3,2%, tức cứ 100 

đồng chi phí bỏ ra thì Công ty sẽ giữ được 3,2 đồng lợi nhuận, so với năm 2007 tỷ 

suất LN/CP giảm 49,9%, chiếm tỷ lệ 93,9%. Năm 2009, tỷ suất LN/CP của Công ty 

tiếp tục giảm mạnh chỉ còn 0,5%, tức là cứ 100 đồng chi phí bỏ ra Công ty chỉ còn 

thu được 0,5 đồng lợi nhuận, so với năm 2008 giảm 2,7%, chiếm tỷ lệ 85,9%. 

Như vậy, tỷ suất LN/CP của Công ty giảm mạnh dần qua các năm 2007, 2008, 

2009. Điều này chứng tỏ được Công ty sử dụng chi phí chưa hợp lý, chưa mang lại 

hiệu quả như mong muốn. Nếu muốn chỉ tiêu tỉ suất này được nâng cao, đòi hỏi 

Công ty phải tìm cách giảm được chi phí xuống mức thấp nhất. Chỉ có như vậy, 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty mới được nâng cao. 

 Kết luận 

Qua phân tích ta thấy hầu như tất các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang giảm mạnh dần qua các năm 2007, 

2008, 2009, mà nhất là năm 2009. Điều này chứng tỏ, tình hình hoạt động sản xuất 
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kinh doanh của Công ty đang có chiều hướng đi xuống, không khả quan, đòi hỏi 

Công ty phải có những giải pháp thích hợp nhằm khắc phục tình hình hiện tại và 

nâng cao các chỉ tiêu lợi nhuận trong thời gian tới. 

 

Hình 3.5.5 Biểu diễn tỷ suất lợi nhuận theo chi phí  

3.6 Phân tích chung về các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các 

chỉ tiêu lợi nhuận 

Trong cơ chế thị trường hoạt động kinh doanh của mỗi công ty đều phải chịu 

ảnh hưởng của nhiều nhân tố tác động, các nhân tố này có ảnh hưởng trực tiếp đến 

kết quả kinh doanh của công ty. Muốn kinh doanh thành công thì người lãnh đạo 

của công ty cũng như toàn bộ cán bộ công ty phải nắm bắt và hiểu rõ những nhân tố 

tác động cũng như cơ chế của nó để điều chỉnh cho thích ứng và phù hợp với tình 

hình kinh doanh của công ty, nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho công ty. 

Có thể chia các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong ngành xây dựng 

cơ bản thành các nhóm sau: 

3.6.1 Các yếu tố công ty 

Đây là các yếu tố thuộc phạm vi doanh nghiệp quyết định trực tiếp đến việc 

kinh doanh và kết quả của công ty. Lãnh đạo công ty có thể từng bước điều chỉnh 
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tăng cường các hoạt động tích cực và hạn chế các hoạt động tiêu cực. 

3.6.1.1 Uy tín của doanh nghiệp 

Uy tín là vấn đề vô cùng quan trọng trong kinh doanh, uy tín cao trên thương 

trường sẽ mang lại cho công ty nhiều cơ hội trong kinh doanh, có nhiều khách hàng, 

thu hút được người có trình độ cao về làm việc cho công ty, giảm bớt các chi phí 

không cần thiết, bảo đảm giúp cho việc kinh doanh thông suốt. Uy tín phụ thuộc 

nhiều yếu tố quy mô, sự phát triển của công ty, đội ngũ cán bộ, thị phần công ty 

chiếm giữ, sự chiếm giữ, sự tín nhiệm trong quan hệ với bạn hàng… 

3.6.1.2 Nhân tố tổ chức lao động 

Trình độ tổ chức quản lý của lãnh đạo 

Lãnh đạo là người định hướng cho sự phát triển của Công ty, hướng dẫn cho 

việc kinh doanh của cấp dưới. Một công ty có lãnh đạo tồi, thì không thể tạo ra lợi 

nhuận cao. Người lãnh đạo phải có kiến thức chuyên môn tốt, có năng lực quản lý, 

năng động sáng tạo, tổ chức phân công và hợp lý giữa các bộ phận, cá nhân trong 

doanh nghiệp, sử dụng đúng người đúng việc sao cho tận dụng được sở trường của 

họ, tạo sự thống nhất hợp lý trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ chung của công ty, 

áp dụng các hình thức trách nhiệm vật chất, sử dụng các đòn bẩy kinh tế, thưởng 

phạt nghiêm minh, tạo ra động lực thúc đẩy người lao động nổ lực hơn trong phần 

trách nhiệm của mình, tạo ra được sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện một cách tốt  

nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, góp phần nâng cao lợi nhuận của 

công ty. 

Trình độ tay nghề của người lao động  

Nhân tố này tác động trực tiếp tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trình 

độ chuyên môn của người lao động, ý thức trách nhiệm cao của người lao động sẽ 

tạo ra năng suất lao động cao, tiết kiệm được tiêu hao nhiên liệu, từ đó làm tăng 

doanh thu tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 
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Trình độ quản lý và sử dụng vốn của công ty  

Đây là yếu tố quan trọng tác động thường xuyên, trực tiếp đến hiệu quả kinh 

doanh. Do vậy, đơn vị phải chú trọng ngay từ việc hoạch định nhu cầu vốn kinh 

doanh, làm cơ sở cho việc lựa chọn. Huy động các nguồn vốn hợp lý trên cơ sở khai 

thác tối đa mọi nguồn lực sẳn có của mình, tổ chức chu chuyển vốn, tái tạo lại vốn 

ban đầu, bảo toàn và phát triển vốn. 

3.6.2 Các yếu tố bên ngoài 

3.6.2.1 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam 

Yếu tố thuộc về mặt chính trị này có tác động tới hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty. Trong từng giai đoạn phạt triển, tùy theo từng điều kiện của đất 

nước mà Đảng và Nhà nước ta đưa ra các đường lối, chính sách phù hợp. Sự thay 

đổi này sẽ tác động đến sản xuất kinh doanh nói chung. Có thể tác động theo chiều 

hướng tích cực, nhưng cũng có thể có theo chiều hướng tiêu cực, do vậy, doanh 

nghiệp cần phải nắm vững sự biến động này từ đó đưa ra các quyết định phù hợp 

nhằm giảm thiểu các rủi ro. 

Các chính sách của nhà nước về xây dựng như: giá cả nguyên liệu xây dựng, 

chính sách quy hoạch nhà đất,… 

3.6.2.2 Hệ thống tài chính ngân hàng 

Ngay từ khi xuất hiện, hệ thống ngân hàng tài chính đã tỏ ra là một công cụ 

đắc lực phục vụ cho hoạt đông sản xuất kinh doanh sản xuất. Hiện nay hệ thống 

ngân hàng tài chính đã phát triển hết sức lớn mạnh, tác động tới tất cả các doanh 

nghiệp dù lớn hay nhỏ ở mọi quốc gia trên thế giới. Vai trò của hệ thống ngân hàng 

tài chính thể hiện ở chổ nó điều tiết nguồn vốn của các doanh nghiệp, làm cầu nối 

giữa bên cung và bên cầu về vốn, đồng thời thực hiện các dịch vụ chuyển tiền, 

thanh toán tạo điều kiện hoạt động cho các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh cho toàn xã hội. Đối với doanh nghiệp xây dựng thì sự tác động 
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này rất mạnh mẽ vì các công ty xây dựng đòi hỏi phải có một lượng vốn rất lớn 

trong quá trình thi công dự án mà bên đối tác chưa không tạm ứng trước và vốn 

công ty không đáp ứng đủ nhiều công trình một lúc và lúc này họ rất cần sự giúp đỡ 

của ngân hàng tài chính. Nhiều trường hợp do tạo được uy tín với các ngân hàng mà 

doanh nghiệp được ngân hàng đứng ra bảo lãnh hoặc chấp nhận cho vay một lượng 

vốn lớn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các dự án, công trình với quy mô 

lớn. 

3.6.2.3 Sự phát triển của công nghệ khoa học kỹ thuật 

Đây là nhân tố khách quan có tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh 

doanh ở các doanh nghiệp xây dựng nước ta. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật có 

tác động vừa tích cực lại vừa tiêu cực đến ngành xây dựng. Bởi vì khoa học công 

nghệ phát triển sẽ góp phần cho các công ty đổi mới công nghệ và trang thiết bị hiện 

đại trong thi công giúp cho các công trình được thực hiện nhanh hơn, đúng kỹ thuật 

hơn làm cho hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ tăng mạnh. Nhưng đồng thời nó lại là 

một thách thức đối với các công ty xây dựng Việt Nam – các công nghệ, trang thiết 

bị máy móc mới hiện đại rất đắc tiền, các doanh nghiệp Việt Nam không đủ kinh 

phí để mua về. Dẫn đến, các công ty xí nghiệp trong nước vẫn phải sử dụng các 

công nghệ trang thiết bị máy móc lạc hậu không đáp ứng được cho các công trình 

hiện đại, lớn và như vậy là việc các công ty xây dựng nước sẽ có cơ hội hơn vào 

cạnh tranh, trúng thầu các công trình lớn trong nước là tất yếu. 

Một số nhân tố khác  

Ngoài các nhân tố chính kể trên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp xây dựng còn chịu sự tác động của một số nhân tố như: điều kiện địa lý và 

thời tiết của nước ta luôn biến đổi khôn lường, nên dẫn đến không các công trình bị 

ảnh hưởng; các yếu tố xuất phát từ phía đối tác như giá cả, phương thức, thủ tục 

thanh toán, các chính sách đền bù;…ngoài ra mức sống của người dân và giá cả 

cũng ảnh hưởng mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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CHƯƠNG 4 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN 

CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT HƯNG 

 

4.1 Tồn tại và nguyên nhân 

Việc phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

đều nhằm mục đích nhận thức và đánh giá đúng đắn về kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. Qua đó, thấy được trình độ quản lý kinh doanh của doanh 

nghiệp cũng như đánh giá được chất lượng của phương án kinh doanh mà doanh 

nghiệp đã đề ra. Thông qua đó, phát hiện ra những ưu điểm cần phát huy và hạn 

chế, những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. Từ đó, có thể đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động cũng như các chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Ở đây, qua phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty TNHH Việt Hưng dựa 

trên các chỉ tiêu lợi nhuận, cho thấy được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp như sau: 

- So với năm 2007, nguồn vốn năm 2008, 2009 cao hơn gấp 4 lần. Tuy nhiên, 

qua kết quả phân tích ở chương 3 ta có thể thấy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 

thực sự đang giảm dần qua các năm. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty vẫn chưa 

có những cách thức để có thể phân bổ nguồn vốn của mình một cách hợp lý nhất.  

- Lợi nhuận của Công ty còn ở mức thấp do giá vốn hàng bán khá cao, cần 

phải được tính toán, xem xét lại để hạn chế phần chi phí đầu vào này. Tìm kiếm 

nguồn hàng tin cậy với giá cả phù hợp cũng là biện pháp làm tăng lợi nhuận cho 

công ty. 
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- Tỷ suất sinh lời của Công ty vẫn ở mức thấp, do tốc độ tăng lên của lợi 

nhuận chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu, một phần là do giá vốn hàng bán khá 

cao và các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 

lên theo sự biến động của thị trường. Do đó, công ty cần xem xét, kiểm soát thật 

chặt chẽ để hạn chế sự tăng lên của các khoản chi phí này. 

4.2 Một số đề xuất chủ yếu 

Trong cơ chế thị trường hiện nay để có thể tồn tại và phát triển được đòi hỏi 

các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả và ngày càng tăng mức lợi 

nhuận của mình. Chính vì vậy, qua kết quả phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của 

Công ty TNHH Việt Hưng cùng với mong muốn góp phần cải thiện tình hình lợi 

nhuận của Công ty trong thời gian sắp tới, em xin được đề ra một số đề xuất chủ 

yếu như sau: 

 4.2.1 Tăng doanh thu 

Sự thay đổi của doanh thu có ảnh hưởng rất lớn đối với lợi nhuận. Trong điều 

kiện các yếu tố khác không đổi thì doanh thu giảm sẽ làm lợi nhuận giảm và ngược 

lại. Do vậy để tăng lợi nhuận phải tăng doanh thu. Để tăng doanh thu Công ty nhất 

định phải nhận được nhiều hợp đồng thi công hơn. 

Do đó, để tăng doanh thu đòi hỏi Công ty phải tăng tiến độ thi công và hoàn 

thành các công trình đúng tiến độ, đảm bảo được chất lượng công trình một cách tốt 

nhất, giữ uy tín được với khách hàng. Điều này nhất định sẽ tạo điều kiện cho Công 

ty chủ động tìm kiếm được nhiều hợp đồng thi công hơn, tuy nhiên, Công ty cần 

phải chú ý đến giá trị của các hợp đồng đó sao cho phù hợp nguồn lực hiện tại của 

mình. 

Ngoài ra, Công ty cần có biện pháp thu hồi các khoản phải thu đúng thời gian 

quy định, tránh tình trạng bị khách hàng chiếm dụng vốn quá lâu nhưng phải đảm 

bảo mối quan hệ tốt với khách hàng và giữ chân khách hàng. Chỉ có như vậy, Công 

ty mới có thể thực hiện việc tăng doanh thu của mình có hiệu quả. 
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4.2.2 Kiểm soát tình hình chi phí chặt chẽ 

Giá vốn hàng bán 

Để giảm tối thiểu chi phí giá vốn hàng bán Công ty cần thực hiện tiết kiệm chi 

phí trong việc mua các nguyên vật liệu xây dựng, không thu mua lẻ tẻ với số lượng 

nhỏ để giảm chi phí vận chuyển cũng như chi phí thu mua, nhất là đối với tình hình 

hiện nay, giá xăng dầu luôn luôn biến động và không ổn định. Đồng thời, kiểm tra 

số lượng lẫn chất lượng nguồn hàng trước khi nhập kho nhằm bảo đảm đúng các 

nguyên vật liệu theo yêu cầu của bản thiết kế thi công. Cần thiết lập quan hệ lâu dài 

với các đối tác nhằm tìm nguồn cung cấp vật liệu đáng tin cậy với giá cả sao cho 

thấp nhất. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  

Giảm bớt những khoản chi phí không thật sự cần thiết trong doanh nghiệp, 

như chi phí hội họp, tiếp khách và chi phí công tác.... Xây dựng định mức sử dụng 

điện, nước, điện thoại, lập dự toán chi phí ngắn hạn giúp công tác quản lý chi phí 

chặt chẽ và cụ thể hơn, nâng cao ý thức tiết kiệm trong cán bộ, công nhân viên, xây 

dựng quy chế thưởng phạt về sử dụng tiết kiệm hoặc lãng phí tài sản của doanh 

nghiệp. 

4.2.3 Xây dựng nguồn lực Công ty vững chắc 

Nguồn nhân lực là khâu then chốt trong mọi quá trình hoạt động sản xuất, 

Công ty không những cần quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của người lao 

động mà còn phải đầu tư thõa đáng, để tạo điều kiện cho người lao động được làm 

việc một cách thuận lợi nhất. 

- Công ty nên thường xuyên có những chính sách đào tạo nâng cao nghiệp vụ 

công nhân viên của Công ty theo các hình thức đào tạo trong phạm vi trách nhiệm 

và nhiệm vụ của nhân viên. 
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- Tạo điều kiện cho công nhân viên của Công ty tiếp tục nâng cao nghiệp vụ 

của mình. 

- Đồng thời, phải dứt khoác giảm lượng công nhân viên làm việc không đạt 

hiệu quả, làm ảnh hưởng đến xấu đến quá trình hoạt động của Công ty, nhằm hoàn 

thiện cơ cấu tổ chức để nâng cao tay nghề và tạo được ý thức kỷ luật lao động cho 

công nhân viên. Việc này có thể thực hiện theo các hướng sau: 

+ Thứ nhất, nên tổ chức kiểm tra đánh giá lại năng lực trình độ của toàn bộ 

cán bộ công nhân viên trong các phòng ban chức năng của Công ty để xem xét 

chính xác năng lực từng người. 

+ Thứ hai, nên xác định được nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty trong hiện tại 

và tương lai để phân tích và tổng hợp nhiệm vụ cho các phòng ban. Tạo động lực 

lao động cho các công nhân viên. 

+ Thứ ba, dựa trên cơ sở nhiệm vụ của các phòng ban, đồng thời dựa trên năng 

lực, trình độ của từng người, Công ty nên có sự phân bổ một cách phù hợp nhất. 

Chỉ có làm được như vậy, tổ chức bộ máy của Công ty mới có thể gọn nhẹ 

hơn, hoạt động có hiệu quả hơn. Góp phần cải thiện được tình hình lợi nhuận của 

Công ty trong thời gian tới. 

4.2.4 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

Vốn sản xuất kinh doanh là điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động của sản 

xuất kinh doanh. Việc huy động và sử dụng vốn có hiệu quả là một trong những nội 

dung của việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và để làm được như 

vậy Công ty cần thực hiện: 

- Thứ nhất, bảo đảm được nguồn vốn lưu động đáp ứng nhu cầu phục vụ cho 

quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách nhanh chóng, 

kịp thời. 
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- Thứ hai, phải bảo đảm được chất lượng của các nguyên vật liệu xây dựng 

cần phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, rồi mới thực hiện đi 

đến ký kết các hợp đồng mua bán, nhằm tránh những rủi ro về tiền bạc. 

- Thứ ba, cần tính toán chính xác hơn mức độ khả quan của các hợp đồng xây 

dựng, đồng thời theo dõi, cũng như, dự đoán trước tình hình giá cả thị trường vật 

liệu xây dựng, để đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi đi đến kí kết hợp 

đồng. 

- Thứ tư, tổ chức nghiêm túc việc quyết toán từng hợp đồng theo quý, hạch 

toán lãi lỗ kịp thời giúp cho Giám đốc nắm chắc tình hình nguồn vốn của Công ty. 

4.2.5 Nên có chiến lược kinh doanh phù hợp 

Dù là một Công ty nhỏ, tuy nhiên, Công ty cũng nên xây dựng chiến lược kinh 

doanh phù hợp cho mình, nhằm định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty một cách có hiệu quả nhất. 

- Khi xây dựng chiến lược, Công ty nên xuất phát từ các yếu tố chính: khách 

hàng, khả năng của doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh. 

- Phải nhằm mục đích tăng uy tín, giữ vững vị trí vững chắc của Công ty trong 

thị trường ngành. Đồng thời cố gắng khắc phục những điểm yếu mà Công ty đang 

gặp phải. 

- Phải đảm bảo độ an toàn trong kinh doanh, luôn có biện pháp ngăn ngừa, 

tránh né, hạn chế rủi ro trong chiến lược. 

- Xác định phạm vi kinh doanh, mục tiêu và những điều kiện cơ bản để thực 

hiện mục tiêu. 

- Phải dự đoán được môi trường kinh doanh trong tương lai, dự đoán càng 

chính xác thì chiến lược càng phù hợp. 
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Chiến lược kinh doanh sẽ còn bị tác động bởi nhiều yếu tố trong tương lai 

không lường trước được, nó không chắc chắn. Bởi vậy, Công ty nên có chiến lược 

dự phòng. 

 

 

4.2.6 Nâng cao hệ thống trang thiết bị phục vụ cho các công trình 

Việc đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất có ý nghĩa hết sức 

to lớn đối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mình. Việc đó có thể giúp cho tăng năng suất động của công nhân viên, tiết kiệm 

thời gian, thúc đẩy tiến độ thi công công trình, …Nhờ vậy, giúp Công ty tăng khả 

năng cạnh tranh, mở rộng được thị trường, tăng trưởng nhanh và nâng cao được 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Đồng thời Công ty nên chú ý đến việc nâng cấp các loại thiết bị máy móc vẫn 

còn sử dụng tốt, nhằm giảm chi phí sản xuất đến mức tối đa cho Công ty. 

Mặt khác, khi mua sắm các trang thiết bị máy móc mới, Công ty cần quan tâm, 

chú trọng đến các vấn đề sau: 

- Về số lượng chủng loại: các thiết bị, lựa chọn là các trang thiết bị thông 

dụng, phục vụ được công việc sản xuất, phục vụ được ngành nghề chuyên môn của 

Công ty. 

- Về giá trị đầu tư: chọn các loại thiết bị đáp ứng nhu cầu của Công ty nhưng 

giá cả phải phù hợp để giảm vốn đầu tư ban đầu và sớm hoàn trả vốn vay. 

- Về sử dụng: yêu cầu các trang thiết bị phải có thao tác đơn giản, tuổi bền sử 

dụng phù hợp với vốn đầu tư bỏ ra và có khả năng cung ứng phụ tùng thay thế, sửa 

chữa. 

- Về chất lượng: khi mua máy móc thiết bị, cần kiểm định chặt chẽ chất lượng 

để bảo đảm dùng bền . 
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CHƯƠNG 5 

 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

5.1 Kết luận 

Nhìn chung, sau gần 5 năm hoạt động, Công ty TNHH Việt Hưng thực sự đã 

có những bước phát triển rất đáng khâm phục. Không những Công ty mở rộng được 

quy mô hoạt động của mình trong khắp địa bàn Tỉnh, giữ vững được vị trí vững 

chắc và tạo được uy tín của mình trên thị trường ngành, Công ty còn nâng cao được 

nguồn vốn của mình. Cho đến nay, mức doanh thu của Công ty thực sự đã có sự 

tăng cao vượt bậc mặc dù không đều. Nhưng điều này đã chứng tỏ được Công ty 

TNHH Việt Hưng đã và đang không ngừng nổ lực phát triển và hoàn thiện khả năng 

hoạt động của mình nhằm đạt tới hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh. 

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn. 

Có thể thấy, mặc dù mức doanh thu năm 2008 - 2009 thực sự tăng cao nhưng mức 

lợi nhuận ròng của Công ty lại giảm đáng kể, nhất là năm 2009. Chứng tỏ là tốc độ 

tăng chi phí trong 2 năm này cao hơn so với tốc độ tăng của doanh thu. Có nghĩa là 

khả năng quản lý chi phí trong 2 năm này của Công ty thực sự kém so với năm 

2007.  

Mặt khác, trong năm 2009, nguồn vốn của Công ty tăng lên gấp 3 lần, đây là 

một dấu hiệu đáng mừng cho khả năng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty, nhằm mang về nguồn lợi nhuận cao hơn những năm trước. Tuy nhiên, 
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cũng chính trong năm 2009 này, mức lợi nhuận của Công ty đạt mức thấp nhất 

trong 3 năm (2007 - 2009). Có nghĩa là mặc dù khả  năng vốn tuy cao nhưng Công 

ty đã không khai thác triệt để thế mạnh này, sử dụng nguồn vốn này một cách 

không hiệu quả. Chính vì vậy đã dẫn đến hiệu quả không mong muốn, tuy có lợi 

nhuận nhưng thực sự rất thấp. 

Như vậy, trong 3 năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty tuy có sự phát 

triển vượt bậc nhưng hiệu quả đem lại không tương xứng với sự phát triển đó. Do 

đó đòi hỏi Công ty nên có những biện pháp kịp thời nhằm khắc phục. Mà quan 

trọng nhất đó chính là khả năng quản lý chi phí tài chính và quản lý, sử dụng nguồn 

vốn của Công ty một cách hiệu quả nhất. 

5.2 Kiến nghị 

5.2.1 Với Công ty TNHH Việt Hưng 

Để những giải pháp, đề xuất ở chương 4 được thành công trên thực tế, đòi hỏi 

sự điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, sự nổ lực đoàn kết nhất trí của tập thể công 

nhân viên của Công ty. Do đó, dựa trên tình hình cụ thể của Công ty em xin kiến 

nghị một số vấn đề sau: 

- Ban lãnh đạo Công ty nên dự đoán trước tình hình giá cả thị trường vật liệu 

xây dựng nhằm có những biện pháp đối phó kịp thời. 

- Công ty nên đề ra những chương trình hoạt động cụ thể, đề ra những chính 

sách đãi ngộ công nhân viên để tạo động lực cho họ thực hiện công việc một cách 

có hiệu quả nhất. 

- Công ty phải đảm bảo được chất lượng công trình mà Công ty đã và đang thi 

công. Thực hiện sửa chữa, bảo trì các công trình đã hoàn công một cách có trách 

nhiệm nhằm nâng cao uy tín Công ty. 

- Cần nghiên cứu kỹ về chi phí quản lý doanh nghiệp hàng năm, chi phí bỏ ra 

phục vụ cho các công trình đang thi công. Nhằm giảm xuống tối đa những chi phí 

không cần thiết, nâng cao doanh thu, cải thiện lợi nhuận của Công ty. 
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- Lãnh đạo Công ty cần có những biện pháp phù hợp với tình hình Công ty về 

các vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, về quản lý tốt công tác chi phí, về lập kế  

hoạch chiến lược kinh doanh, về xây dựng tốt bộ máy Công ty, về đầu tư trang thiết 

bị và cần được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, để có thể đạt được những 

hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong thời gian sắp tới. 

Do thời gian thực tập tại Công ty có hạn và bản thân chưa có nhiều kinh 

nghiệm nên những kiến nghị nêu trên chắc chắn không thể tránh khỏi những khiếm 

khuyết. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô, các cô chú 

trong Công ty, các anh chị và bạn bè để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.  

5.2.2 Với nhà trường 

Sau một thời gian ngắn thực tập ở Công ty TNHH Việt Hưng, em nhận ra rằng 

bản thân mình còn có quá nhiều thiếu sót, những kiến thức đã được lĩnh hội từ 

trường lớp không thể giúp cho em giải quyết hết những vấn đề mà mình đang gặp 

trong môi trường làm việc thực tế này. Em nhận thấy được thực sự giữa lý thuyết và 

thực hành có một khoảng cách rất lớn. Vì thế, dựa trên sự nhận thức của mình, em 

xin có một số kiến nghị cùng nhà trường như sau: 

- Cần tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với thực tế nhiều lần để học hỏi kinh 

nghiệm. 

- Tạo môi trường mới mẽ cho sinh viên học tập rèn luyện bản thân. 

- Là một sinh viên ngành quản trị đòi hỏi phải am hiểu về cả thị trường thực 

lẫn thị trường ảo, cách quản trị nhân viên, cách giao tiếp ứng xử với nhân viên, với 

xếp, với đối tác, khách hàng,… Vì vậy, em nghĩ nhà trường nên có những phương 

pháp dạy thực tế hơn với các môn học cần thiết cho một người nhân viên cũng như  

một người quản trị giỏi. 

- Đồng thời phải tăng thêm số lần thực tập cho từng năm để chúng em vừa học 

được lý thuyết vừa vận dụng được vào thực tế tạo điều kiện thuận lợi cho công việc 

chúng em sau này. 
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- Nhà trường cần tăng trang thiết bị hiện đại cho tổ bộ môn để từ đó chúng em 

có cơ hội nâng cao kiến thức tay nghề cũng như hiểu rõ hơn từng môn học. Tạo 

hiệu quả tốt hơn cho những năm sau này của chúng em nói riêng, cho các bạn sinh 

viên khóa tiếp theo nói chung, rút kinh nghiệm cho những thực tập sau này. 

Những kiến nghị ở trên, chỉ là dựa trên những nhận thức của riêng cá nhân em 

cho nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em mong sẽ nhận 

được sự thông cảm từ phía nhà trường, cũng như những hướng dẫn tốt nhất từ phía 

các thầy cô đối với em cũng như các bạn sinh viên cùng khóa, nhằm giúp cho chúng 

em thực sự có những nhận thức đúng đắn, toàn diện hơn về mọi mặt. 

 

 


