
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại  CTCP gỗ MDF 

VRG Quảng Trị chưa được thực hiện mà chỉ phân tích các chỉ tiêu cơ 

bản về hiệu quả kinh doanh, từ đó đưa ra các nhận định đơn giản. Do 

đó, thông tin cung cấp chưa thực sự thuyết phục, không có sức thu 

hút. Từ thực trạng này tôi chọn đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng 

vốn tại Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị” để làm luận văn 

tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

        Từ những vấn đề lý luận và thực trạng công tác phân tích tại 

Công ty, luận văn tập trung hoàn thiện về nội dung và phương pháp 

phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý vốn nói riêng và đáp 

ứng nhu cầu cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm 

đặc biệt là các nhà đầu tư

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

       Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận về 

phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong các CTCP và hoàn thiện công 

tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng 

Trị.

4. Phương pháp nghiên cứu

         Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở cho các nghiên cứu.

Đồng thời, luận văn cũng đã sử dụng các phương pháp cụ thể 

như: phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp hồi quy, 

phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp quy nạp diễn dịch và 

các phương pháp khác.
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5. Bố cục đề tài

         Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích 

hiệu quả sử dụng vốn trong CTCP; Chương 2: Thực trạng công tác 

phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị; 

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

quả sử dụng vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Việc phân tích hoạt động kinh doanh nói chung và phân tích 

hiệu quả sử dụng vốn nói riêng đã được rất nhiều tác giả Việt Nam 

nghiên cứu. 

Tác giả Tống Kim Uyên đã nghiên cứu về “Phân tích vốn và hiệu quả 

sử dụng vốn tại công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) 

sau cổ phần. Đề tài “ Phân tích cấu trúc vốn trong các doanh nghiệp 

thuộc ngành công nghiệp dệt may tại Thành phố Đà Nẵng” của tác 

giả Nguyễn Thị Thu Hà. Đề tài “ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại 

Công ty cổ phần kim khí Miền Trung” của tác giả Phạm Thị Cẩm Tú.

Tác giả Phạm Thị Kim Liên với đề tài “Phân tích hiệu quả tài chính 

tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng”. Đề 

tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần công nghệ 

phẩm Đà Nẵng” của tác giả Võ Thị Thanh Thủy. Tác giả Bùi Văn 

Lâm với đề tài  “Phân tích tình hình tài  chính tại  công ty cổ phần 

Vinaconex 25” .Trong các công trình này,  các tác giả đã hệ thống 

các nội dung cơ bản của  phân tích hiệu quả sử dụng vốn và đế xuất 

giải pháp ứng dụng phân tích vốn vào các ngành cụ thể theo phạm vi 

nghiên cứu của đề tài.  Mặc dù vậy,  tất cả các công trình nghiên cứu 

về phân tích hiệu quả sử dụng vốn đã công bố đều chưa nghiên cứu 

sâu về phân tích vốn cho từng công ty cụ thể trong từng ngành,  phù 
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hợp với đặc điểm kinh doanh từng công ty.  Hơn nữa,  trong xu thế 

hội nhập,  để cạnh tranh hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đã từng 

bước đào tạo cán bộ làm phân tích vốn riêng cho từng công ty,  song 

việc vận dụng phân tích vốn chỉ dừng lại ở khâu lập kế hoạch,  phân 

tích một cách chung chung.  Ở đây,  luận văn tập trung nghiên cứu 

thực tế phân tích hiểu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần gỗ MDF 

Quảng Trị, đi sâu nghiên cứu một cách độc lập, toàn diện, nhiều câu 

hỏi còn bỏ ngõ.

CHƯƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

1.1. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

1.1.1.  Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần

Để làm rõ khái niệm hiệu quả sử dụng vốn ta đi tìm hiểu các 

khái niệm liên quan như hiệu quả, hiệu quả kinh doanh.

Theo cách hiểu thông thường, hiệu quả là mối tương quan 

giữa đầu vào và đầu ra của một quá trình kinh tế – kỹ thuật nhằm đạt 

được những mục đích xác định.

Hiệu quả kỹ thuật là mối tương quan giữa đầu vào của các 

yếu tố sản xuất khan hiếm và sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ...) ở đầu 

ra. Mối tương quan này có thể đo lường theo hiện vật.

Hiệu quả kinh doanh là mối tương quan giữa đầu vào và đầu 

ra của quá trình kinh doanh (hàng hoá, dịch vụ). Mối tương quan này 

được đo lường bằng thước đo tiền tệ. 

Hiệu quả kinh doanh là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử 

dụng các yếu  tố đầu vào (các nguồn nhân tài,  vật lực) của doanh 

nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với 

tổng chi phí tiết kiệm nhất.

3



Khái  niệm hiệu  quả  kinh  doanh  được  dùng làm một  tiêu 

chuẩn để xem xét các tài nguyên được phân phối ở mức độ tốt như 

thế nào.

1.1.2. Mục tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong CTCP 

Phân tích hiệu quả kinh doanh là việc đánh giá khả năng đạt 

được kết quả, khả năng sinh lãi của công ty bởi mục đích cuối cùng 

của hoạt động kinh doanh là đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển tài 

sản công ty. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, đảm bảo khả năng 

sinh lãi, bảo tồn và phát triển vốn, CTCP phải sử dụng và phát triển 

tiềm năng kinh tế của mình. Nếu công ty không đảm bảo được các 

mục tiêu này thì tương lai sẽ không chắc chắn, giá trị công ty sẽ bị 

giảm và chủ sở hữu có nguy cơ bị mất vốn.

1.2.  NỘI  DUNG  PHÂN  TÍCH  HIỆU  QUẢ  SỬ  DỤNG  VỐN 

TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Hiệu quả sử dụng vốn được đánh giá thông qua việc phân tích các chỉ 

tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

1.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản

Phân tích hiệu quả sử dụng TS chính là đánh giá khả năng sinh 

lời TS thông qua chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA). 

Tỷ suất sinh lời của 

tài sản (ROA)
=

Lợi nhuận trước thuế
x  100 

Tổng TS bình quân
ROA phản ánh cứ một đồng TS đầu tư tạo ra được bao nhiêu 

đồng LNTT. Hệ số ROA càng cao phản ánh sự sắp xếp, phân bổ và 

quản lý tài sản càng hợp lý và hiệu quả.
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Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời tài sản

1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sỡ hữu

Thứ nhất, phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu

Tiêu chuẩn phổ biến để các nhà quản lý và các nhà đầu tư đánh 

giá hiệu quả sử dụng vốn CSH là tỷ suất sinh lời của vốn CSH (ROE)

Tỷ suất sinh lời của 

vốn CSH (ROE)
=

Lợi nhuận sau thuế
x  100 

Vốn CSH bình quân 
ROE là nhân tố cơ bản đóng vai trò quyết định đến tốc độ phát 

triển của vốn CSH bởi khả năng sinh lời vốn CSH càng cao thì chủ 

sở hữu càng để lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư và đây là điều 

kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư. Tuy nhiên, giá trị ROE quá cao 

cũng không phải là một điều hoàn toàn tốt bởi nó thường gắn liền với 

việc sử dụng vốn vay cao dẫn đến tính tự chủ tài chính thấp, điều này 

sẽ làm tăng rủi ro của DN. Nên mục tiêu của các nhà quản trị là duy 

trì một giá trị ROE ổn định với mức rủi ro chấp nhận được.

Khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn CSH cần làm rõ mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố đến ROE như tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 

thuần, hiệu suất sử dụng tài sản, hiệu ứng đòn bẩy tài chính, khả năng 
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thanh toán lãi vay. Để từ đó nhà phân tích sẽ tìm hiểu các nguyên 

nhân và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.       

Đối với CTCP cần phần tích thêm chỉ tiêu “tỷ suất sinh lời của 

vốn cổ phần” và “ lãi cơ bản trên cổ phiếu”

Tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần: là hệ số thể hiện mối quan hệ 

giữa lợi nhuận với vốn cổ đông. Tỷ số này đánh giá mức độ tạo ra thu 

nhập ròng cho các chủ nhân của công ty cổ phần.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): là phần lợi nhuận mà công ty 

phân bổ cho mỗi CPPT đang được lưu hành trên thị trường. Đây là 

một trong những chỉ tiêu cơ bản để lựa chọn cổ phiếu tốt và cùng là 

thông số tài chính phổ biến được các nhà đầu tư trên thị trường chứng 

khoán thường sử dụng để quyết định đầu tư mua, bán cổ phiếu.

1.3.  CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH 

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN  CỦA CTCP

Các phương pháp thường được sử dụng trong phân tích hiệu quả 

sử dụng vốn như: Phương pháp so sánh; phương pháp thay thế liên 

hoàn; phương pháp hồi quy, phương pháp tỷ lệ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Vốn không chỉ thể hiện khả năng tài chính mà còn là yếu tố xác 

định vị thế, năng lực cạnh tranh của CTCP trên thị trường. Do đó, đòi 

hỏi các nhà quản lý phải sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cao nhất, 

hiệu quả này được thể hiện ở khả năng sinh lời của công ty, đây cũng 

là vấn đề mà các nhà đầu tư và các cổ đông đặc biệt quan tâm. Vì thế, 

phân tích hiệu quả sử dụng vốn của CTCP càng trở nên cần thiết và 

có ý nghĩa bởi nó đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng quan tâm 

đến tình hình tài chính công ty.

Chương 1 tác giả đã trình bày các hình thức huy động vốn của 

CTCP và các vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong 
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doanh nghiệp nói chung và CTCP nói riêng, như: các chỉ tiêu về phân 

tích hiệu quả sử dụng tài sản; hiệu quả sử dụng vốn; các phương pháp 

phân tích chủ yếu.

Trên cơ sở chương 1 để chương 2 tiến hành thu thập số liệu 

và đánh giá thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn 

tại Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU 

QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

2.1. TỔNG QUAN VỀ CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 

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

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 

2.1.4. Đặc điểm cơ chế quản lý tài chính của công ty 

2.1.5. Đặc điểm về cơ cấu tài chính của công ty

a) Đặc điểm về cơ cấu nguồn vốn

Nguồn vốn của Công ty ngày càng tăng.  Nguồn vốn  năm 2011 

tăng so với năm 2010 là 37.971.942 ngàn đồng, đó là do vốn CSH 

tăng 48.830.695 ngàn đồng.

Năm 2010 nợ phải trả chiếm tỷ trọng 17,2% còn năm 2011 chiếm 

tỷ trọng 13,49%. Tỷ số này giảm phản ánh mức độ phục thuộc của 

công ty vào chủ nợ thấp, tính tự chủ trong tài chính của công ty cao, 

khả năng tiếp cận các khoản vay nợ càng cao. Đặc biệt, nợ phải trả 

giảm là do nợ ngắn hạn tăng 17,19% còn nợ dài hạn giảm 17.906%, 

chính điều thể hiện các khoản có khả năng thanh toán của công ty 

cao. Vốn CSH năm 2011 tăng 13,49% so với  năm 2010 và tỷ trọng 

lại tăng từ 82,79% lên 86,46%. Chỉ tiêu này có xu hướng tăng trên 
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mức trung bình chứng tỏ khả năng tự bảo đảm và mức độ độc lập về 

mặt tài chính cao.

b) Đặc điểm về cơ cấu tài sản

Tổng  TS  cuối  năm  tăng  hơn  so  với  đầu  năm  2011  là: 

37.971.942.020 đồng, tỷ lệ tăng 8,69%, trong đó TS ngắn hạn tăng tỷ 

lệ tăng 79,51%; TS dài hạn giảm tỷ lệ giảm 12,38% chỉ có giá trị của 

tài sản dài hạn khác là tăng. Chứng tỏ quy mô về tài sản phục vụ cho 

hoạt động SXKD của công ty được mở rộng. Chủ yếu do: tiền và các 

khoản tương đương tiền tăng 85%, đây là dấu hiệu tốt thể hiện tiền 

mặt tại công ty dồi dào.Các khoản phải thu ngắn hạn cuối năm giảm 

20,63% đây là dấu hiệu tốt trong công tác quản lý công nợ. Hàng tồn 

kho cuối năm tăng so với đầu năm tăng  184,72% chủ yếu là do hàng 

hóa tăng bởi trong thời gian này có sự biến động tăng thường xuyên 

về giá của các mặt hàng . TSCĐ giảm với trên 44.883.087.079 đồng 

do trong năm công ty xây dựng cơ sở khác. Tài sản dài hạn khác tăng 

3.214.734.866 đồng.

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ 

DỤNG VỐN CỦA CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Qua khảo sát thực tế cho thấy, công ty chưa phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn riêng mà chỉ phân tích một số chỉ tiêu về  hiệu quả hoạt 

động kinh doanh nói chung. 
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Bảng 2.5. Phân tích hiệu quả kinh doanh

Đvt: 1.000đồng

Số tiền
Tỷ lệ
(%)

1. Doanh thu bán hàng và CCDV 262.315.628 344.845.893 82.530.265 31,46

2. Doanh thu và thu nhập 262.192.904 343.455.802 81.262.898 30,99

3. Lợi nhuận thuần SXKD 31.728.548 58.674.246 26.945.698 84,93

4. Vốn chủ sở hữu bình quân 347.336.237 386.321.194 38.984.957 11,22

5. Tổng tài sản bình quân 439.216.113 456.072.529 16.856.416 3,84

6. Tổng lợi nhuận trước thuế 31.627.289 58.116.971 26.489.682 83,76

7. Lợi nhuận sau thuế 30.821.877 53.711.752 22.889.875 74,27

8. Tỷ suất lợi nhuận trên DT
                   (8) = (6) / (2)

12,06 16,92 4,86 40,28

9. Tỷ suất lợi nhuận trên DTT  
                    (9) = (3) / (1) 

12,10 17,01 4,92 40,67

10. Tỷ suất sinh lời của TS
         (ROA)   (10) = (6) / (5)

7,20 12,74 5,54 76,96

11. Tỷ suất sinh lời vốn CSH 
           (ROE)   (11) = (7) / (4)

8,87 13,90 5,03 56,68

Chênh lệch
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011

Nguồn: CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị

Qua bảng 2.5 cho thấy: Tỷ suất sinh lời trên doanh thu năm 2011 

(16,92%) cao hơn năm 2010 (12,06%) là 4,86% có nghĩa: nếu trong 

năm 2010, cứ 100 đồng doanh thu và thu nhập chỉ tạo ra 12,06 đồng 

LNTT thì năm 2011 là 16,92 đồng. Đây là một dấu hiệu lạc quan, thể 

hiện nổ lực của công ty trong việc tăng doanh thu. Tuy nhiên, LNTT; 

doanh thu và thu nhập ở đây bao gồm của ba hoạt động nên việc gộp 

chung cả ba hoạt động để tính chung khả năng sinh lời thì chưa thật 

chính xác bởi mỗi hoạt động đều có khả năng sinh lời riêng và không 

giống nhau, như: khả năng sinh lời của hoạt động tài chính phản ánh 
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mức độ huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn; khả năng sinh lời của 

hoạt động khác thì không đảm bảo cho một sự tích lũy và phát triển 

ổn định; còn khả năng sinh lời từ hoạt động SXKD tạo ra khả năng 

sinh lời chính của đơn vị. Để đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD thì 

công ty đã phân tích qua chỉ tiêu “tỷ suất lợi nhuận trên DTT”.

Từ chỉ tiêu “tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần” có thể thấy, 

khả năng sinh lời từ hoạt động SXKD cao hơn rõ rệt. Nếu trong năm 

2010, cứ 100 đồng doanh thu thuần tạo ra 12,1 đồng lợi nhuận thuần 

thì vào năm 2011 con số này đã tăng lên 17,01 đồng. Đây là một dấu 

hiệu tốt đó là nhờ vào nổ lực tăng doanh thu của công ty. Tuy nhiên, 

bên cạnh các mặt tích cực đó thì tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí 

quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh (chi phí bán hàng tăng 

58,4% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 70,18% trong khi tỷ lệ 

tăng doanh thu thuần chỉ 30,99%) nên đã tác động không nhỏ đến 

khả năng sinh lời  của hoạt  động SXKD. Công ty cần rà soát  các 

khoản chi phí để có biện pháp quản lý chi phí tốt hơn. 

Về khả năng sinh lời của tài sản (ROA) năm 2011 cũng tăng lên 

đáng kể so với năm 2010. Nếu trong năm 2010 cứ 100 đồng đầu tư 

tài sản chỉ tạo ra 7,2 đồng LNTT thì năm 2011 tăng lên 12,74 đồng. 

Đây là một dấu hiệu tốt.  Tuy nhiên, công ty chưa phân tích các chỉ 

tiêu liên quan đến khả năng sinh lời của tài sản như hiệu suất sử dụng 

TSNH thông qua phân tích số vòng quay hàng tồn kho, số ngày thu 

hồi các khoản phải thu và hiệu suất sử dụng TSCĐ nên chưa xác định 

được nhân tố nào tác động làm tăng khả năng sinh lời của tài sản.

Mặt khác, công ty phân tích chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn CSH để 

đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính. Từ bảng phân tích ta thấy, 

hiệu quả hoạt động tài chính  năm 2011 tăng đáng kể so với năm 

trước, đó là một dấu hiệu tích tực. Nếu trong năm 2011, cứ 100 đồng 

vốn CSH tạo ra đến 13,9 đồng LNST còn năm 2010 chỉ tạo ra được 
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8,87 đồng, như thế năm sau tăng 56,68% so với năm trước tương ứng 

với số tiền tăng 5,03 đồng trên 100 đồng vốn CSH đầu tư vào công 

ty. Từ kết quả phân tích ở trên cho thấy hiệu quả kinh doanh là một 

nhân tố tác động làm tăng tỷ suất sinh lời của vốn CSH. Tuy nhiên, 

để có cái nhìn tổng quát về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh 

lời vốn chủ sở hữu thì công ty cần làm rõ mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố khác như: đòn bẩy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản, tỷ suất 

tự tài trợ và khả năng thanh toán lãi vay.

Việc gia tăng khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu không chỉ làm 

tăng giá trị của công ty mà còn tạo tiền đề thu hút nguồn vốn mới và 

tích lũy vốn cho phát triển kinh doanh, đặc biệt là đã niêm yết trên thị 

trường chứng khoán như CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Như vậy,  qua  kết  quả  phân  tích  trên  cho  thấy hiệu  quả  kinh 

doanh của công ty tăng và đó là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, các chỉ 

tiêu dùng để phân tích ở đây chỉ là các chỉ tiêu cơ bản của một doanh 

nghiệp nói chung, chưa phân tích các chỉ tiêu mang tính đặc thù của 

CTCP. Hơn nữa, khi phân tích chưa nêu rõ các nhân tố ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu đang phân tích để từ đó có cơ sở khoa học trong việc 

đưa ra các biện pháp hợp lý.

2.3.  ĐÁNH  GIÁ  THỰC  TRẠNG  CÔNG  TÁC  PHÂN  TÍCH 

HIỆU  QUẢ  SỬ  DỤNG  VỐN  TẠI  CTCP  GỖ  MDF  VRG 

QUẢNG TRỊ

Thứ nhất, về tổ chức phân tích:  Công ty chưa  được thực hiện 

thường xuyên và luôn bị động theo yêu cầu cấp trên.

Thứ hai, về nội dung phân tích:  Chưa tổ chức phân tích riêng 

hiệu quả sử dụng vốn chỉ mới phân tích chung hiệu quả kinh doanh

Thứ ba, về phương pháp phân tích:  Chủ yếu sử dụng phương 

pháp so sánh và chỉ số, chưa sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn 

để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CTCP gỗ MDF Quảng Trị là một trong những CTCP hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Cùng với xu 

hướng phát triển của các CTCP là công ty đã niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế của mình trên 

thị trường trong nước và quốc tế. 

Thực hiện phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh đặc biệt 

là hiệu quả sử dụng vốn là một phần quan trọng trong việc cung cấp 

thông tin về hiệu quả của công ty cho các cổ đông, các nhà đầu tư, 

Ban gám đốc, Hội đồng quản trị... Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế về 

công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP gỗ MDF VRG 

Quảng Trị cho thấy, công ty chỉ mới dừng lại ở việc phân tích một số 

chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh nói chung, như: tỷ suất lợi 

nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên DTT, tỷ suất sinh lời của 

tài sản, tỷ suất sinh lời của vốn CSH; chứ chưa tổ chức phân tích cụ 

thể về hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. Hơn nữa, công ty cũng chưa 

phân tích các chỉ tiêu hiệu quả mang tính đặc thù của CTCP.

Mặt khác, với việc sử dụng các phương pháp phân tích đơn 

giản như phương pháp so sánh, phương pháp cơ cấu, phương pháp 

chỉ số để tiến hành phân tích nên kết quả phân tích không tránh khỏi 

những hạn chế. Các đánh giá về kết quả phân tích còn mang nhiều 

tính chủ quan của người phân tích bởi chỉ căn cứ vào số liệu tính toán 

để đưa ra các nhận định về hiệu quả hoạt động công ty.

Chính vì những tồn tại trên về tình hình phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn của CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị nên cần thiết phải 

hoàn thiện công tác phân tích này nhằm đáp ứng yêu cầu của các đối 

tượng quan tâm cũng như đảm bảo hiệu quả hoạt động công ty trong 

thời gian đến.
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CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

3.1. YÊU CẦU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU 

QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ

Thứ nhất, phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về con người, về 

phương tiện, về tài liệu...để phân tích tài chính nói chung và hiệu quả 

sử dụng vốn nói riêng được thường xuyên và giao cho một bộ phận 

chuyên trách thực hiện công việc này.

Thứ hai, xây dựng một hệ thống chỉ tiêu phải bảo đảm tính chính 

xác, đầy đủ, và phù hợp nhằm đáp ứng được yêu cầu đánh giá hiệu 

quả sử dụng vốn của CTCP. 

Thứ ba, tài liệu dùng để phân tích phải đảm bảo lượng thông tin 

cần thiết, đầy đủ, chính xác, phù hợp nội dung và phạm vi phân tích.

Thứ tư, phương pháp phân tích phải kết hợp sử dụng các phương 

pháp phân tích truyền thống với phương pháp phân tích hiện đại.

Thứ năm, từ hệ thống chỉ tiêu đã được xây dựng để có được nội 

dung phân tích nhằm đáp ứng được yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu 

quả sử dụng vốn của công ty. 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CTCP GỖ MDF 

VRG QUẢNG TRỊ

3.2.1. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn 

3.2.2. Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn tại công ty

a) Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử  

dụng tài sản

ROA chịu tác động của tỷ suất lợi nhuận trên DT và hiệu suất sử 

dụng TS
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Bảng 3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản

Chỉ tiêu Đvt
Năm 
2010

Năm 
2011

Chênh 
lệch

Số vòng quay  bình quân TSNH Vòng 3,26 2,45 -0,81

Số vòng quay  hàng tồn kho Vòng 9 7 -2

Số ngày  một vòng quay  HTK Ngày \vòng 39 48 9

Số vòng quay  nợ phải thu Vòng 10,9 21,9 11,0

Số ngày  một vòng quay  NPT Ngày \vòng 33 22 -11

Hiệu suất sử dụng TSCĐ Lần 0,58 0,74 0,17

Tỷ  suất sinh lời của TS (ROA) % 7,20 12,74 5,54

Tỷ  suất sinh lời kinh tế của TS % 8,13 13,34 5,21

(Nguồn:Các chỉ tiêu được tính toán từ số liệu của CTCP gỗ MDF 

Quảng Trị)

Theo bảng 3.1, ROA năm 2011 cao hơn năm 2010 là 5,54% có 

nghĩa là 100 đồng đầu tư vào tài sản năm 2011 tạo ra LNTT nhiều 

hơn năm trước là 5,54 đồng, đó là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, khả 

năng sinh lời TS tăng là do tỷ suất lợi nhuận trên DT hay do hiệu suất 

sử dụng TS?

Bảng 3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TS

Đvt: 1.000 đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch

Doanh thu và thu nhập 262.192.904 343.455.802 81.262.898

Tổng tài sản bình quân 439.216.113 456.072.529 16.856.416

Hiệu suất sử dụng tài sản       0,60 0,75 0,16

Tỷ suất lợi nhuận trên DT       12,06 16,92 4,86

Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA)       7,20 12,74 5,54

(Nguồn:Các chỉ tiêu được tính toán từ số liệu của CTCP gỗ MDF 

Quảng Trị)

Cụ thể: Đối tượng phân tích:    ∆ROA = 12,74  -  7,2  =  + 5,54

Ảnh hưởng của nhân tố hiệu suất sử dụng tài sản

  ∆ROA = 12,06 x (0,75 - 0,6)  = 2,4 
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Ảnh hưởng của nhân tố tỷ suất sinh lời trên doanh thu

  ∆ROA  = 0,75  x  (16,92 – 12,06)  =  3,7

  Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng:  ∆ROA = 2,4 + 3,7 = 6,1

  Từ phân tích cho thấy, ROA tăng 6,1 do tỷ suất sinh lời trên DT 

đóng phần làm tăng 3,7 còn hiệu suất sử dụng TS chỉ làm tăng 2,4. 

Tỷ suất lợi nhuận trên DT tăng do nhờ vào nổ lực mở rộng thị trường 

làm tăng doanh thu. Hiệu suất sử dụng TS tăng do hiệu suất sử dụng 

TSNH và TSCĐ đều tăng. 

      Hiệu suất sử dụng TSNH tăng được thể hiện qua tốc độ luân 

chuyển TSNH. Số vòng quay bình quân TSNH năm 2011 so với năm 

2010 giảm 0,81 vòng/ngày . Hiệu suất sử dụng TSNH tăng nhờ vào 

nổ lực tăng doanh thu còn hiệu quả quản lý TSNH chưa tốt đã ảnh 

hưởng tiêu cực đến tốc độ lưu chuyển TSNH và tiết kiệm vốn.

Hiệu quả quản lý TSNH thể hiện qua tốc độ luân chuyển hàng 

tồn kho và nợ phải thu. Số vòng quay HTK năm 2011 (7 vòng) giảm 

so với năm 2010 (9 vòng) là 2 vòng dẫn đến số ngày của một vòng 

quay HTK tăng từ 39 lên 48 ngày, điều này làm giảm tốc độ luân 

chuyển HTK. Khả năng thu hồi nợ của công ty có xu hướng tăng dần, 

nếu năm 2010 khoản nợ phải thu bình quân khoảng 33 ngày thu hồi 

được thì năm 2011 chỉ cần mất 22 ngày chứng tỏ tốc độ thu hồi nợ 

phải thu tăng và góp phần làm tăng hiệu quả quản lý TSNH. Công ty 

cần xem xét vấn đề về dự trữ HTK đã hợp lý chưa để có biện pháp 

thích hợp nhằm tăng tốc độ lưu chuyển HTK góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý TSNH.

Hiệu quả sử dụng TSCĐ năm 2011 cao hơn năm 2010 là 0,17 

lần. Tốc độ tăng DTT năm 2011 (30,99%) cao hơn phần tăng về đầu 

tư TSCĐ (22,2%) nên hiệu quả sử dụng TSCĐ tăng lên. Việc đầu tư 

tại công ty hứa hẹn một tiềm lực kinh tế lớn hiện tại và tương lai.
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Công ty có tỷ trọng nợ phải trả khoảng 13,54%, thể hiện một cấu 

trúc vốn mang tính rủi ro thấp. Nếu loại trừ ảnh hưởng của cấu trúc 

vốn thì khả năng sinh lời kinh tế TS (RE) năm 2011 (13,34%) tốt hơn 

năm 2010 (8,13%). Điều này  chứng tỏ sự tiến triển về hiệu quả kinh 

doanh của công ty trong thời gian qua.

b) Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử 

dụng nguồn vốn

Thứ nhất, hoàn thiện phân tích hiệu quả sử dụng vốn CSH

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn CSH chính là phân tích tỷ suất 

sinh lời vốn CSH (ROE). Thực tế tại Công ty có đề cập đến phân tích 

hiệu quả hoạt động tài chính thông qua chỉ tiêu ROE. Tuy nhiên, chỉ 

tiêu này mới chỉ tính toán đơn giản chưa xác định các nhân tố ảnh 

hưởng đến ROE nên việc đánh giá chưa được chính xác.

Bảng 3.3. Phân tích nhân tố ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn CSH

ĐVT: 1.000 đồng

Số tuyệt 
đối

Số tương 
đối(%)

1. LNTT và lãi vay 35.688.809 60.836.995 25.148.186 70,47

2. Chi phí lãi vay 4.061.520 2.720.024 -1.341.496 -33,03

3. Nợ phải trả 75.180.712 64.321.958 -10.858.754 -14,44

4. Tổng nguồn vốn 437.086.558 475.058.500 37.971.942 8,69

5. Khả năng thanh toán 
    lãi vay  (5) = (1) / (2)

8,79 22,37 13,58 154,54

6. Tỷ suất sinh lời tài sản 
   (ROA) (%)  (Bảng 3.1)

7,2 12,74 5,54 76,94

7. Tỷ suất sinh lời kinh tế 
   của TS (RE) (%) (Bảng 3.1)

8,13 13,34 5,21 64,08

8. Tỷ suất nợ (%)
      (8) = (3) / (4)

17,20 13,54 -3,66 -21,28

9. Tỷ suất sinh lời của vốn 
    CSH (ROE)  (%) (Bảng 2.5)

8,87 13,9 5,03 56,71

Chênh lệch
Chỉ tiêu

Năm 2010 Năm 2011

(Nguồn:Các chỉ tiêu được tính toán từ số liệu CTCP gỗ MDF Quảng Trị)

Từ kết quả bảng 3.3 cho thấy,  khả năng sinh lời của vốn CSH 

năm 2011 tăng 56,71 % so với năm 2010. Do các nhân tố: Khả năng 
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sinh lời TS được thể hiện qua chỉ tiêu ROA và RE tăng rõ rệt qua hai 

năm. Đồng thời, tỷ  suất nợ (bảng 3.3) năm 2010 là 17,2% và năm 

2011 giảm xuống  13,54% có nghĩa là, trong năm 2011 toàn bộ tài 

sản của công ty được tài trợ bằng nguồn vốn vay là 13,54% và vốn 

CSH 86,46%. Tỷ suất nợ giảm góp phần làm tăng khả năng sinh lời 

vốn CSH. Điều đó chứng tỏ tính tự chủ của công ty tăng lên.

Như vậy, hiệu quả sử dụng vốn CSH tăng lên là do công ty đã 

tăng khả năng sinh lời TS và việc sử dụng hợp lý đòn bẩy tài chính. 

Hơn nữa, khả năng thanh toán lãi vay tăng 66,97% chứng tỏ sự gia 

tăng về hiệu quả sử dụng vốn CSH của công ty.

Bên cạnh việc phân tích chỉ tiêu ROE được áp dụng hầu hết các loại 

hình DN thì đối với CTCP cần phân tích thêm các chỉ tiêu mang tính 

đặc thù, như: Tỷ suất sinh lời của vốn cổ đông; lãi cơ bản trên CP.

Bảng 3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cổ phần

ĐVT: 1.000 đồng

Số tuyệt đối Số tương 
đối (%)

1. Số lượng CPPT      34.445.997 34.445.997 0 0,00

2. Vốn cổ phần BQ 344.459.970 344.459.970 0 0,00

3. Cổ tức trả mỗi CPPT 100,0 450,0 350,0 350,00

4. Lợi nhuận sau thuế 30.821.877,9 53.711.752,2 22.889.874,3 74,3

5.Tỷ suất sinh lời của 
vốn cổ phần (ROCE) 
    (%)  (5) = (4) / (2)

8,95 15,59 9,88 110,42

6. Lãi cơ bản trên CP 
    (EPS) (6) = (4) / (1)

0,895 1,559 0,665 74,27

Chênh lệch
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011

 
(Nguồn:Các chỉ tiêu được tính toán từ số liệu CTCP gỗ MDF Quảng Trị)

Từ bảng 3.4 cho thấy: Tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần năm 2011 

tăng rõ rệt so với năm 2010 là 110,42%. Năm 2010 có 100 đồng vốn 

cổ phần đầu tư vào công ty thu được 8,95 đồng lợi nhuận; năm 2011 
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tăng lên 15,59 đồng. Do đó, thu nhập của mỗi CP cũng tăng lên từ 

895  đồng lên 1.559 đồng..

Mặt khác, năm 2011 tỷ suất sinh lời của vốn cổ phần (ROCE) là 

15,59%, tỷ suất sinh lời vốn CSH (ROE) 13,9%, như thế ROCE cao 

hơn ROE chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả vốn vay nên đã tạo ra tỷ 

suất sinh lời của vốn CSH lớn hơn lãi suất phải trả cho chủ nợ. 

Nhìn chung, hiệu quả sử dụng vốn cổ phần của công ty cao và 

tăng đáng kể so với năm 2010, đây là một dấu hiệu tốt về tình hình sử 

dụng vốn cổ phần, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư.

Thứ hai, phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay

Từ bảng 2.2 cho thấy tỷ suất nợ của Công ty chiếm trên 60% và 

có xu hướng tăng có nghĩa là tỷ suất tự tài trợ có xu hướng giảm tức 

là tính tự chủ tài chính đang giảm. Vì thế việc quản lý, sử dụng vốn 

vay có hiệu quả vốn vay và đảm bảo khả năng thanh toán đặc biệt là 

khả năng thanh toán lãi vay là việc cần thiết và đóng vai trò quyết 

định trong việc ổn định hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, 

cần phải phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng thanh toán.

Bảng 3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay

ĐVT: 1.000 đồng

Số tiền Tỷ lệ

1. Lợi nhuận sau thuế 30.821.877 53.711.752 22.889.875 74,3

2. Chi phí lãi vay 4.061.520 2.720.024 -1.341.496 -33,0

3. LNST và lãi vay 34.883.397 56.431.776 21.548.379 61,8

4. Tổng vốn vay BQ 76.158.247.365 48.537.434.600 -27.620.812.765 -36,3
5. Hiệu quả sử dụng 
   vốn vay (5) = (1) / (4) 0,04 0,11 0,07 173,4

6. Khả năng thanh toán
   lãi vay  (6)= (3) / (2) 8,59 20,75 12,16 141,6

Chỉ tiêu
Chênh lệchNăm  2011

(1000đ)
Năm 2010

(1000đ)

(Nguồn:Các chỉ tiêu được tính toán từ số liệu của CTCP gỗ MDF 

Quảng Trị)
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Qua bảng trên cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vay của Công ty 

cao và có xu hướng tăng dần. Nếu năm 2010 cứ 1 đồng vốn vay tạo 

ra được 0, 04 đồng LNTT thì năm 2011 tăng lên 0, 11 đồng, đây là 

một dấu hiệu rất tốt. Hiệu quả sử dụng vốn vay tăng cao là do tốc độ 

tăng lợi nhuận đến 74, 3% còn vốn vay bình quân thì lại giảm 36, 

3%. Mặt khác, khả năng thanh toán lãi vay cũng rất tốt bởi cả hai 

năm hệ số này lớn hơn 1 càng chứng tỏ việc sử dụng vốn vay rất hiệu 

quả của công ty.

Tuy nhiên, các khoản vay của công ty đều là vay ngắn hạn 

nên đây lại là một sức ép về khả năng thanh toán ngắn hạn và là 

yếu tố dẫn đến rủi ro phá sản đối với công ty. Để đánh giá khả 

năng thanh toán các khoản vay ngắn hạn này công ty cần phân 

tích thêm các chỉ tiêu như: khả năng thanh toán hiện hành, khả 

năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tức thời. Các chỉ 

tiêu này chỉ được xem xét trong trạng thái tĩnh nên công ty cần 

sử dụng thêm các chỉ tiêu như: Số vòng quay các khoản phải 

thu, số vòng quay hàng tồn kho. 

Bảng 3.6. Bảng phân tích khả năng thanh toán

Đvt: đồng

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch

Khả năng thanh toán hiện hành    2,60 2,80 0,20

Khả năng thanh toán nhanh   2,16 2,04 -0,12

Khả năng thanh toán tức thời  1,55 1,73 0,18

Số vòng quay nợ phải thu   10,9 21,9 11,0

Số ngày một vòng quay NPT 33 22 -11

Số vòng quay hàng tồn kho   9 7 -2

Số ngày một vòng quay HTK 39 48 9

(Nguồn:Các chỉ tiêu được tính toán từ số liệu của CTCP gỗ MDF Quảng Trị)
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Qua phân tích nhận thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn có 

xung hướng tăng. Nếu năm 2010, một đồng nợ ngắn hạn được đảm 

bảo bởi 2,6 đồng TSNH thì con số này vào cuối năm 2011 tăng lên 

2,8 đồng, nhưng hệ số khả năng thanh toán hiện hành của hai năm 

lớn hơn 1 chứng tỏ khả năng chi trả của công ty vẫn được đảm bảo. 

Nếu loại trừ yếu tố hàng tồn kho thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

năm 2010, năm 2011 đều lớn 1 chứng tỏ khả năng chi trả của công ty 

vẫn được đảm bảo. Nếu chỉ dùng tiền để thanh toán thì khả năng 

thanh toán nợ ngắn hạn vẫn đảm bảo.

Mặt khác, tốc độ luân chuyển nợ phải thu năm 2011 cao hơn năm 

2010 (10,9 vòng) là 11 vòng góp phần làm cho một vòng quay nợ 

phải thu giảm 11 ngày. Bên cạnh đó, tốc độ luân chuyển HTK giảm 

nhưng 2 ngày. Như vậy, rủi ro mất khả năng thanh toán của công ty 

thấp và thể hiện tình hình tài chính đảm bảo thanh toán các khoản nợ.

3.2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty từ khi thành lập 

công ty cổ phần đến nay:

Nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty ban đầu xây dựng 

nhà máy hoàn toàn bằng vốn vay 100%, đến tháng 10 năm 2005 

thành lập công ty cổ phần với vốn điều lệ 80 tỷ chiếm 17% trong 

tổng tài sản của công ty. Qua đầu năm 2006 tình hình tài chính công 

ty gặp nhiều khó khăm do vốn vay chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài 

sản, lãi suất vay vốn cao nên công ty tăng vốn điều lệ lên 51% trong 

tổng tài  sản.  Tình  hình  tài  chính trong năm 2007 tuy có  khá lên 

nhưng kinh doanh chưa đạt hiệu quả cao vì vậy Công ty tiếp tục huy 

động vốn thông qua bán cổ phiếu làm tăng vốn chủ sở hữu lên 65% 

trong cơ cấu tổng tài sản. Từ đó bức tranh tài chính của Công ty sáng 

lên, tạo đà cho Công ty phát triển và tăng trưởng mạnh qua các năm 
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theo 3.7  từ chổ thua lỗ 32,7 tỷ đồng vào năm 2006 đến lợi nhuận 

53,7 tỷ đồng năm 2011.

Tình hình sử dụng tài sản cố định của Công ty tăng qua các 

năm do Công ty chú trọng đầu tư vào tài sản cố định để ngày một 

hoàn thiện hơn. Ngược lại mức độ hao mòn tăng nhanh hơn điều này 

có nghĩa Công ty khai thác tài sản cố định ngày càng hiệu quả và hao 

mòn luỹ kế tài sản cố định ngày càng cao hơn (khấu hao ngày càng 

tăng) tính đến 31 tháng 12 năm 2011 công ty đã khấu hao được hết 

40,23% nguyên giá tài sản cố định đạt 185,7 tỷ đồng.

3.2.4. Hoàn thiện công tác tổ chức phân tích hiệu quả sử dụng 

vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị

a) Bổ sung vào quy chế hoạt động tài chính công ty các nội dung về  

phân tích hiệu quả sử dụng vốn

b) Phân công bộ phận chuyên trách làm công tác phân tích tài chính  

tại công ty 

c) Tổ chức công tác phân tích tài chính tại công ty
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ kết quả khảo sát thực tế về công tác phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị ở chương 2, chương 3 

tác giả đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác này tại công ty, 

như: 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại 

công ty, gồm: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản; phân tích hiệu quả 

sử dụng nguồn vốn.

- Hoàn thiện nội dung và phương pháp  phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn tại công ty bao gồm:  phân tích hiệu quả sử dụng tài sản; 

phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong đó phân tích hiệu quả sử 

dụng vốn CSH và phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay. 

- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty từ khi thành lập 

công ty cổ phần đến nay

- Kiện toàn công tác tổ chức phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại 

công ty như bổ sung vào quy chế quản lý tài chính công ty các nội 

dung về phân tích hiệu quả sử dụng vốn; phân công bộ phận chuyên 

trách làm công tác phân tích tài chính; tố chức công tác phân tích tài 

chính tại công ty.
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KẾT LUẬN

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh như hiện nay thì 

các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội và thách thức không 

nhỏ. Vấn đề đặt ra không chỉ là sự tồn tại mà còn phải phát triển, phát 

triển trong sự cạnh tranh gay gắt. Vốn kinh doanh là một trong các 

yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của 

mọi doanh nghiệp. Việc quản lý và sử dụng vốn luôn giữ một vai trò 

quan trọng trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Một công cụ đắc lực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động là 

công tác phân tích, trong đó đặc biệt là phân tích hiệu quả sử dụng 

vốn bởi khi nói đến một công ty hoạt động có hiệu quả thì điều đầu 

tiên người ta quan tâm đến đó là hiệu quả sử dụng vốn như thế nào. 

Làm tốt công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp cho các nhà 

quản lý có những thông tin đáng tin cậy trong việc lựa chọn và đưa ra 

các quyết định kinh doanh có hiệu quả.

Qua nghiên cứu lý luận phân tích hiệu quả sử dụng vốn và tìm 

hiểu thực tế công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP gỗ 

MDF VRG Quảng Trị, tác giả đã hoàn thành luận văn cao học với đề 

tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng  

Trị”. Với sự nổ lực của bản thân trong nghiên cứu những vấn đề lý 

luận cũng như đi sâu tìm hiểu thực tế, cùng với sự giúp đỡ tận tình 

của giáo viên hướng dẫn GS.TS. Trương Bá Thanh luận văn cơ bản 

đã giải quyết được một số vấn đề sau:

Thứ nhất, trình bày các hình thức huy động vốn của CTCP và các 

vấn đề cơ bản về phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong các CTCP .

Thứ hai, tìm hiểu thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử dụng 

vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị và đưa ra những đánh giá về 

công tác này tại công ty.

23



Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tiễn về 

phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị, 

luận văn đã đưa ra được phương hướng và giải pháp hoàn thiện trên 

các phương diện, như: phương pháp phân tích và nội dung phân tích 

hiệu quả sử dụng vốn.

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

nâng cao chất lượng công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại 

CTCP gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song 

do trình độ còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi các khiếm 

khuyết, tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô 

giáo và đồng nghiệp để có kiến thức toàn diện về đề tài đã nghiên 

cứu.
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