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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Trong giai đoạn thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, 

mỗi doanh nghiệp có quy mô dù lớn hay nhỏ muốn tiến hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh đều cần phải có những biện pháp dự phòng 
nhằm lường trước những biến động không thuận lợi trong quá trình 
sản xuất kinh doanh của mình. Trong hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, ngân quỹ đóng một vai trò rất quan trọng vì nó là nhân 
tố không thể thiếu trong hai quá trình: mua các yếu tố đầu vào và bán 
các sản phẩm đầu ra trong mọi loại hình doanh nghiệp. Mặt khác, nó 
là nhân tố quyết định trực tiếp đến khả năng thanh toán của doanh 
nghiệp tại mọi thời điểm. Việc lập dự toán ngân quỹ nhằm giúp 
doanh nghiệp có thể kiểm soát được dòng tiền vào và ra của doanh 
nghiệp trong một kỳ, đáp ứng các nhu cầu thanh toán thường xuyên, 
nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp. 

Dự toán ngân quỹ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hoạt động 
của doanh nghiệp. Nếu không có các dự toán ngân quỹ có thể xảy ra 
tình trạng dư thừa dòng tiền, dòng tiền thu lớn, hoặc tình trạng thiếu 
hụt tiền do tăng trưởng quá nhanh hoặc phát triển sản phẩm mới. 
Hiện nay, hầu như các doanh nghiệp thường sử dụng những phương 
pháp dự toán ngân quỹ đơn giản và không chuyên nghiệp. Do đó, 
kiểm soát và dự toán ngân quỹ thường là khâu yếu nhất trong hệ 
thống quản lý ngân quỹ, ngay cả việc rà soát cũng chỉ tiến hành hàng 
quý, thậm chí hàng năm và có thể là không làm gì. Điều này sẽ làm 
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cho các nhà quản trị không nhìn thấy được những nguy cơ đe dọa sự 
ổn định của doanh nghiệp mình. 

Nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài hiện nay vẫn chưa thấy được giá trị của dự 
toán ngân quỹ nên thường hạn chế chi phí và nhân lực cho công việc 
này, họ chưa thực sự đầu tư vào khâu dự báo này dẫn đến công tác 
quản lý ngân quỹ tại các doanh nghiệp chưa có hiệu quả cao nếu 
không muốn nói là rất thấp. Chi nhánh công ty TNHH Uni-President 
Việt Nam tại Quảng Nam cũng không phải là một ngoại lệ của vấn 
đề này, mặc dù đã có những dự toán về dòng chi và dòng thu của đơn 
vị mình nhưng công tác này chưa thực sự được quan tâm, công tác 
dự toán ngân quỹ mới chỉ dừng lại ở việc dự toán riêng lẻ của từng 
bộ phận, chưa có một quy trình dự toán thống nhất nào cho toàn hệ 
thống công ty. Điều này dẫn đến công tác kiểm soát dòng tiền của 
công ty gặp nhiều khó khăn như chưa chủ động được nguồn nguyên 
liệu mua vào, không chủ động được số lượng hàng hóa cần sản xuất, 
hay như dòng tiền thu nhiều hơn chi tại công ty lại không có kế 
hoạch đầu tư kịp thời gây nên sự lãng phí của dòng tiền. 

Vì vậy việc nghiên cứu và tìm ra phương pháp dự toán ngân 
quỹ tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại các doanh nghiệp Việt 
Nam và các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và tại chi nhánh 
công ty TNHH Uni-President Việt Nam nói riêng là một nhu cầu cấp 
bách cần làm hiện nay. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn đề này nên  
tôi đã chọn đề tài “Dự toán ngân quỹ tại chi nhánh công ty TNHH 
Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam” làm luận văn tốt nghiệp. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn hướng đến các mục tiêu sau: 
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• Hệ thống hóa các nguyên tắc chung để lập dự toán ngân 
quỹ trong doanh nghiệp.  

• Đánh giá thực trạng công tác lập dự toán ngân quỹ tại chi 
nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam, qua 
đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán ngân 
quỹ tại đơn vị. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là quy trình và cách thức lập dự toán ngân 
quỹ tại CN công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam. 

Phạm vi nghiên cứu: 
Về không gian: Nghiên cứu tại chi nhánh công ty TNHH Uni-

President Việt Nam tại Quảng Nam. 
Về mặt thời gian: thời gian nghiên cứu được giới hạn trong 

năm 2013. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh 
giữa thực tiễn và lý luận trong công tác lập dự toán tại chi nhánh 
công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam, từ đó đề 
xuất hướng hoàn thiện lập dự toán ngân quỹ cho công ty. 

Nguồn số liệu thu thập gồm có: 
Nguồn số liệu sơ cấp: Là những số liệu, bảng biểu được thu 

thập từ bộ phận kế toán, bộ phận kinh doanh của công ty liên quan 
đến công tác lập dự toán. Các thông tin định tính thông qua phỏng 
vấn kế toán trưởng, giám đốc các bộ phận tại đơn vị liên quan khâu 
mua và bán hàng cũng là cơ sở để giải thích qui trình lập dự toán 
ngân quỹ tại đơn vị. 
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Nguồn dữ liệu thứ cấp: Là các quy định hiện hành về công tác 
lập dự toán ngân quỹ tại đơn vị. 

 
5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 
chương: 

Chương 1 : Một số vấn đề lý luận về dự toán ngân quỹ trong 
doanh nghiệp 

Chương 2 : Thực tế công tác lập dự toán ngân quỹ tại CN 
công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam 

Chương 3 : Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân quỹ tại CN 
công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong các chức năng của kế toán quản trị, lập dự toán là một 
chức năng quan trọng không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp,  nó 
giúp nhà quản trị có thể kiểm soát được dòng tiền của doanh nghiệp. 
Dự toán ngân quỹ giúp cho doanh nghiệp có thể kiểm soát được 
dòng tiền chặt chẽ hơn, chủ động được khả năng thanh khoản của 
mình. Dự toán ngân quỹ còn giúp nhà quản trị của doanh nghiệp đưa 
ra các quyết định chi tiêu của mình, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn 
đến sự sống còn của công ty. Mặc dù có ảnh hưởng rất lớn đến quá 
trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhưng đến nay vẫn 
chưa có bất kỳ nghiên cứu nào đi sâu vào nghiên cứu quá trình lập 
dự toán ngân quỹ tại các doanh nghiệp nói chung và tại chi nhánh 
công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam nói riêng.  

Qua việc nghiên cứu, tham khảo các giáo trình, các luận văn, 
tạp chí về kế toán quản trị và đặc biệt là về dự toán ngân quỹ tác giả 
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đã kế thừa và vận dụng những nội dung phù hợp của các giáo trình, 
luận văn để phát triển riêng cho đề tài của mình nhằm đi sâu hơn vào 
nghiên cứu lĩnh vực dự toán ngân quỹ, đưa ra những vấn đề thực tiễn 
và giải pháp hoàn thiện quá trình lập dự toán ngân quỹ tại chi nhánh 
công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam. Ngoài ra, 
tác giả đã tập trung nghiên cứu vấn đề dự toán ngân quỹ trong nội 
dung kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp có các lĩnh vực 
sản xuất, hoạt động khác nhau. Điển hình như: 

Nghiên cứu của Trần Anh Tuấn về “Kế toán quản trị chi phí 
tại công ty cổ phần tập đoàn Khải Vy” (2013), nghiên cứu của Đinh 
Tuyết Diệu (2011) về “kế toán quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ 
phần thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn”, các tác giả đã đánh giá 
được thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tại doanh 
nghiệp và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện như : phân loại chi 
phí sản xuất theo cách ứng xử, lập dự toán linh hoạt, xác định lại đối 
tượng hạch toán chi phí sản xuất và hoàn thiện phương pháp phân bổ 
chi phí sản xuất chung. Các nghiên cứu đã chỉ ra được những vấn đề 
về công tác lập dự toán chi phí sản xuất (dự toán chi phí mua nguyên 
vật liệu, nhân công trực tiếp, chi trả bằng tiền khác…) hay nói cách 
khác đó là những dự toán về luồng tiền ra của doanh nghiệp. 

Cũng giống hai tác giả trên, nghiên cứu của tác giả Đào Minh 
Tâm (2009) nghiên cứu về “Kế toán quản trị chi phí và ứng dụng của 
nó trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam” cũng đã có 
những lý luận và thực tiễn về dự toán chi phí sản xuất, tác giả đã xây 
dựng được các giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán tại các 
doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh đến công tác lập dự toán linh hoạt 
nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng cho chức năng hoạch định, 
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kiểm soát và dự báo của nhà quản trị, hoàn thiện công tác lập báo cáo 
trách nhiệm của bộ phận chức năng và kiểm soát chi phí theo các 
trung tâm chi phí. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực 
sản xuất mà ở lĩnh vực dược phẩm và dịch vụ hàng không kế toán 
quản trị cũng có một vai trò rất quan trọng, nghiên cứu của tác giả 
Phạm Thị Thủy (2007) với luận án “ Xây dựng mô hình kế toán quản 
trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam”, 
tác giả Trương Thị Trinh Nữ (2011) nghiên cứu “hoàn thiện quản trị 
chi phí tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng”. Các tác 
giả này đi sâu vào hoàn thiện và xây dựng mô hình kế toán quản trị 
chi phí cho các doanh nghiệp dược phẩm và công ty dịch vụ hàng 
không sân bay Đà Nẵng. 

Hay như nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Cúc (2011)“Hoàn 
thiện công tác lập dự toán tại Viễn Thông Quảng Nam”, tác giả Hà 
Thị Hồng Nga (2012) “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị 
tại cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng”, tác giả Đoàn Thị Tuyết 
Sương (2013) “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH 
Hoàng Phát”, các luận án này đã đi sâu vào phân tích tình hình lập 
dự toán tại doanh nghiệp. Đặc biệt chú trọng đến công tác lập dự 
toán chi phí sản xuất và các báo cáo tài chính nhằm hoàn thiện hệ 
thống quản trị chi phí của doanh nghiệp. Các nghiên cứu này không 
đi sâu vào nghiên cứu lập dự toán ngân quỹ mà tập trung nghiên cứu 
các dự toán về chi phí sản xuất, dự toán doanh thu… 

Với chuyên đề “dự báo tài chính của doanh nghiệp” của T.S 
Bạch Đức Hiền đã đưa ra những lý luận về dự báo doanh thu, một 
trong những cơ sở quan trọng để tiến hành dự toán doanh thu, dự 
toán dòng tiền vào của doanh nghiệp. Chuyên đề này chỉ nghiên cứu 
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về quá trình dự báo chứ chưa thể hiện được vai trò của dự toán doanh 
thu trong doanh nghiệp. 

Qua các nghiên cứu trên ta có thể thấy rằng, ở tất cả các lĩnh 
vực sản xuất, dịch vụ, thương mại… kế toán quản trị đóng một vài 
trò rất lớn, và việc dự toán chi phí sản xuất, dự toán dòng tiền của 
doanh nghiệp đều được các tác giả quan tâm và áp dụng vào doanh 
nghiệp mình nghiên cứu. Hầu hết các nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc 
lập dự toán chi phí sản xuất của doanh nghiệp chứ chưa đi sâu vào 
lập dự toán ngân quỹ trong đó lập dự toán dòng tiền vào và dòng tiền 
ra của doanh nghiệp một cách cụ thể. 
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CHƯƠNG 1 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỰ TOÁN NGÂN QUỸ 

TRONG DOANH NGHIỆP 
 

1.1. DỰ TOÁN NGÂN QUỸ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ 
TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Khái quát về dự toán ngân quỹ 
Dự toán ngân quỹ là một công cụ quan trọng nhất để theo dõi 

và kiểm soát dòng tiền của công ty.  
Dự toán ngân quỹ có thể thực hiện dự toán hàng tháng, hàng 

quý hoặc hàng năm, khi cần thiết có thể lập hàng ngày, hàng tuần. 
1.1.2. Mục tiêu của dự toán ngân quỹ 
Hai mục tiêu chính của dự toán ngân quỹ đó là chính xác và 

hữu dụng 
1.1.3. Tầm quan trọng của dự toán ngân quỹ đối với hoạt 

động của doanh nghiệp 
Công tác lập dự toán ngân quỹ là một công cụ hoạch định 

quan trọng, nó đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh 
doanh của mỗi công ty, nó ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của 
công ty vì qua đó nó thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán 
bằng tiền của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu chi tiêu. 
1.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA DỰ TOÁN NGÂN QUỸ VỚI DỰ 
TOÁN TỔNG THỂ CỦA DOANH NGHIỆP  

1.2.1. Nội dung và ý nghĩa của dự toán tổng thể doanh nghiệp 
a. Nội dung của dự toán tổng thể doanh nghiệp 
Dự toán tổng thể là tổ hợp của nhiều dự toán của mọi hoạt 

động của doanh nghiệp, có liên hệ với nhau trong một thời kỳ nào đó.  
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Dự toán tổng thể có thể lập cho nhiều thời kỳ như hàng tháng, 
quý, năm. 

Dự toán tổng thể bao gồm hai phần chính: Dự toán hoạt động 
và dự toán tài chính. 

b. Ý nghĩa của dự toán tổng thể doanh nghiệp 
- Cung cấp cho nhà quản lý các mục tiêu hoạt động thực tiễn, 

trên cơ sở đó kết quả thực tế sẽ được so sánh và đánh giá. 
- Là phương tiện để phối hợp các bộ phận trong doanh nghiệp 

và giúp các nhà quản lý biết rõ cách thức các hoạt động trong doanh 
nghiệp đan kết với nhau. 

- Là phương thức truyền thông để các nhà quản lý trao đổi các 
vấn đề liên quan đến mục tiêu, quan điểm và kết quả đạt được. 

1.2.2. Mối quan hệ giữa dự toán ngân quỹ với dự toán tổng 
thể của doanh nghiệp 

Dự toán ngân quỹ có mối quan hệ chặt chẽ với dự toán tổng 
thể của doanh nghiệp. Nó tác động qua lại lẫn nhau và nó là phần 
không thể thiếu của dự toán tổng thể của doanh nghiệp. 
1.3. QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN NGÂN QUỸ CỦA DOANH 
NGHIỆP 

1.3.1. Dự toán dòng tiền vào 
a. Dự toán doanh thu 
Dự toán doanh thu chính là cơ sở để dự toán dòng tiền vào 

của doanh nghiệp trong một thời kỳ dự toán.  
Doanh thu dự toán của doanh nghiệp thể hiện qua công thức : 

Dự toán 
= 

Dự toán sản 
X 

Đơn giá bán 

doanh thu phẩm tiêu thụ theo dự toán 
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Để lập dự toán doanh thu doanh nghiệp cần phải xem xét 
nhiều nhân tố ảnh hưởng như : 

- Tình hình tiêu thụ ở các kỳ trước 
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm 
- Chính sách giá cả sản phẩm, khả năng mở rộng thị trường 

tiêu thụ 
- Chính sách quảng cáo, khuyến mãi 
- Xu hướng thế mạnh của ngành, lĩnh vực đơn vị hoạt động 
- Tình hình các đối thủ cạnh tranh 
- Thu nhập của người tiêu dùng 
- Các chính sách , chế độ của nhà nước 
b. Dự toán tiền thu bán hàng 
c. Dự toán các dòng tiền vào khác 
Ngoài dòng tiền từ bán hàng, dòng tiền vào còn phát sinh từ 

hoạt động tài chính và các hoạt động khác. 
d. Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền vào của doanh 

nghiệp 
Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền vào của doanh nghiệp 

gồm có: 
- Chính sách bán hàng 
- Chính sách tín dụng 
- Khả năng quản lý công nợ của doanh nghiệp 
1.3.2. Dự toán dòng tiền ra 
a. Dự toán các loại tiền chi 
Dự toán tiền chi mua nguyên liệu, vật liệu  
Dự toán tiền chi trả lương 
Dự toán tiền chi cho dịch vụ mua ngoài 
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Dự toán chi phí khác bằng tiền 
Dự toán tiền chi đầu tư  
b. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự toán tiền chi 
Chính sách bán hàng và thời hạn thanh toán của nhà cung ứng  
Chính sách và thời hạn trả lương 
1.3.3. Dự toán ngân quỹ ròng và các chính sách tài trợ của 

doanh nghiệp 
a. Dự toán ngân quỹ ròng 

Ngân quỹ  
ròng cuối 

kỳ 
= 

Tiền tồn 
 đầu kỳ 

+ 

Dòng tiền 
thu  

vào trong 
kỳ 

- 

Dòng 
tiền chi  
ra trong 

kỳ 
Khi tính được ngân quỹ ròng tồn cuối kỳ, ta tính được ngân 

quỹ ròng thừa (thiếu) dựa vào công thức : 
Ngân quỹ     Ngân quỹ     Tồn quỹ  

  ròng   =    ròng   -   an toàn  
 thừa (thiếu)     cuối kỳ      
 Tồn quỹ an toàn là mức ngân quỹ tồn cuối kỳ đảm bảo khả 

năng hoạt động của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. 
Mức tồn quỹ an toàn này phụ thuộc vào từng doanh nghiệp. Tùy tình 
hình kinh doanh của mình, doanh nghiệp sẽ xác định mức tồn quỹ an 
toàn để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh. 

b. Các chính sách tài trợ của doanh nghiệp 
Khi tiến hành lập dự toán ngân quỹ, tùy vào ngân quỹ ròng âm 

hay dương bao nhiêu để doanh nghiệp lập ra các kế hoạch xử lý. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Dự toán ngân quỹ là một khâu quan trọng trong công tác quản lý 

của mỗi doanh nghiệp và có mối liên hệ mật thiết với dự toán tổng thể 
của công ty. Việc dự toán ngân quỹ giúp cho nhà quản trị có thể đưa ra 
được những chính sách kịp thời, hợp lý trong việc huy động vốn hoặc 
vay vốn. Việc dự toán ngân quỹ giúp cho doanh nghiệp chủ động được 
khả năng thanh toán của mình, nếu nhất thời doanh nghiệp không đảm 
bảo được khả năng thanh toán thì hoạt động sản xuất kinh doanh thường 
ngày sẽ bị gián đoạn, doanh nghiệp sẽ không thực hiện được các hợp 
đồng đã ký kết, gây ra sự tổn hại rất lớn đến uy tín và sự tồn tại của 
doanh nghiệp. Chính vì vậy, để đảm bảo khả năng thanh toán của mình 
tại mọi thời điểm doanh nghiệp không thể không quan tâm đến ngân 
quỹ. Dự toán giúp doanh nghiệp lường trước được những biến cố không 
hay xảy ra, hoặc lập kế hoạch đầu tư, chi tiêu khi tình hình kinh doanh 
thuận lợi. Mặt khác, mục tiêu cơ bản của các nhà quản trị doanh nghiệp 
không phải là tối đa hóa khối lượng tiền mặt mà là cố gắng duy trì lượng 
tiền mặt thấp nhất có thể được trong khi vẫn đảm bảo các hoạt động của 
doanh nghiệp có hiệu quả.  
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CHƯƠNG 2 
THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN QUỸ TẠI CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM  
TẠI QUẢNG NAM 

 
2.1. SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-
PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
Chi nhánh công ty TNHH Uni- President Việt Nam tại Quảng 

Nam được thành lập vào ngày 29/01/2010 tại Khu công nghiệp Điện 
Nam- Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với 3 hạng mục: 
ngành thức ăn gia súc thủy sản, ngành bột mì và ngành thực phẩm. 
Với số vốn đầu tư 140 triệu USD và thời gian hoạt động là 46 năm. 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 
  a. Chức năng của công ty 

b. Nhiệm vụ của công ty 
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty 
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty  
a. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 
c. Hình thức sổ sách kế toán áp dụng tại công ty 

2.2.  THỰC TẾ CÔNG TÁC DỰ TOÁN NGÂN QUỸ TẠI CHI 
NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM TẠI 
QUẢNG NAM  

2.2.1. Trình tự lập dự toán tại chi nhánh công ty TNHH 
Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam 
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Hình 2.4. Sơ đồ mô hình dự toán tại đơn vị 

 Chức năng phản hồi 
 Chức năng phối hợp 

2.2.2. Dự toán dòng tiền vào của chi nhánh 
a. Đặc điểm các dòng tiền thu 
Chính sách bán hàng của bộ phận kinh doanh Bột Mì 
Chính sách bán hàng của bộ phận kinh doanh thức ăn thủy sản 
b. Dự toán doanh thu 
Dự toán doanh thu của bộ phận kinh doanh bột mì (KDBM) 
Dự toán doanh thu của bộ phận kinh doanh thức ăn thủy sản  
c. Dự toán tiền thu từ bán hàng 
d. Dự toán dòng tiền vào khác tại công ty 
2.2.3. Dự toán dòng tiền ra của chi nhánh 
a. Dự toán chi nguyên vật liệu 
Dự toán chi nguyên vật liệu của bộ phận sản xuất bột mì  
Dự toán chi nguyên vật liệu của bộ phận sản xuất thức ăn thủy sản 
b. Dự toán chi trả lương 
c. Dự toán chi phí dịch vụ mua ngoài 

Tổng giám đốc 

Giám đốc BP quản lý 

Giám đốc  
BP KD 

Giám đốc  
BP SX 

Giám đốc  
BP Công vụ 
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d. Dự toán chi phí khác bằng tiền  
e.  Các nhân tố ảnh hưởng đến dự toán dòng tiền chi 
2.2.4. Quan điểm của nhà quản lý về công tác lập dự toán 

ngân quỹ tại chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam 
tại Quảng Nam 

Nhà quản trị công ty chỉ dừng lại ở việc lập dự toán dòng tiền 
thu và chi, không sử dụng các dự toán này để lập dự toán ngân quỹ 
ròng đó là do: hiện tại công ty chưa có áp lực về thanh toán. Nguồn 
chi chủ yếu của công ty là chi trả tiền mua nguyên vật liệu mà khoản 
nợ phải trả này là trả cho tổng công ty nên áp lực thanh toán giảm 
xuống rất lớn. Khi tổng công ty thấy tiền dư tại quỹ của chi nhánh 
lớn thì sẽ yêu cầu chuyển tiền trả nợ cho tổng công ty.  Mặt khác, khi 
tiền mặt tại quỹ thấp thì chi nhánh sẽ nhận được sự cấp vốn từ tổng 
công ty. Do vậy, việc lập dự toán ngân quỹ ròng không còn quan 
trọng đối với chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại 
Quảng Nam. Với sự cung ứng nguyên vật liệu và cấp vốn từ tổng 
công ty nên chi nhánh không cần phải tính toán ngân quỹ ròng để 
đưa ra các chính sách huy động vốn. Họ chỉ cần làm tốt công tác lập 
dự toán dòng tiền vào và dòng tiền ra. 
2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN QUỸ TẠI 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM 
TẠI QUẢNG NAM  

2.3.1. Những kết quả đạt được 
- Đã có những công tác lập dự toán sản lượng tiêu thụ cho 

tháng tiếp theo. 
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- Cuối tháng, bộ phận kinh doanh lập bảng hối thu nhằm giúp 
công ty quản lý được các khoản nợ đến hạn, gần quá hạn hoặc quá 
hạn của mình nhằm đưa ra các quyết định thu hồi kịp thời tránh 
những mất mát không đáng có. 

- Xây dựng được các chính sách bán hàng và bán chịu chặt chẽ, 
hợp lý 

- Tất cả các bộ phận đều lập dự toán chi phí cho các nguồn chi 
của mình.  

2.3.2. Những hạn chế trong công tác lập dự toán ngân quỹ 
của công ty 

Thứ nhất: Về sự phối hợp trong công tác lập dự toán: Chưa có 
sự phối hợp giữa các bộ phận trong công ty 

Thứ hai: Về nội dung của dự toán 
- Các nhà quản trị chỉ quan tâm đến việc xây dựng dự toán 

chứ chưa quan tâm đến việc theo dõi, đánh giá dự toán, điều chỉnh 
dự toán.  

- Dự toán tại đơn vị chỉ là ước tính các chỉ tiêu theo kế hoạch 
chứ chưa coi đó là cơ sở để các bộ phận cam kết thực hiện 

- Dự toán tại đơn vị chỉ là ước tính các chỉ tiêu theo kế hoạch 
chứ chưa coi đó là cơ sở để các bộ phận cam kết thực hiện 

Thứ ba: Về tính hợp lý của dự toán 
- Một số dự toán của đơn vị xây dựng chưa khoa học, chưa có 

mục tiêu đặt ra cụ thể. 
- Do chưa có sự phân công dự toán một cách cụ thể cho từng 

bộ phận nên một số dự toán vẫn mang tính chất đối phó không thực 
sự mang lại hiệu quả.  

Thứ tư: Về tính hữu dụng của công tác lập dự toán 
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- Việc lập dự toán chưa thực sự mang lại hiệu quả cho công ty 
vì thực tế các nhà quản lý không so sánh chi phí phát sinh thực tế và 
chi phí đã dự toán để đưa ra các chính sách phù hợp. 

- Việc dự toán sản lượng tiêu thụ theo tháng của bộ phận kinh 
doanh bột mì chưa mang lại hiệu quả.  

2.3.3. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế 
trong công tác lập dự toán ngân quỹ của công ty 

Về sự phối hợp: Hiện nay công ty chưa có một quy định chung 
về công tác lập dự toán ngân quỹ nên dẫn đến việc chưa có sự thống 
nhất giữa các bộ phận. Sự phối hợp không đồng bộ giữa các bộ phận 
liên quan đã làm cho nhà quản lý không thể thấy được hiệu quả của 
công tác lập dự toán. Các dự toán chỉ dừng lại ở các bộ phận, chưa 
có sự kết nối, phối hợp với nhau để tạo nên một dự toán ngân quỹ 
hoàn chỉnh. 

Về nội dung, tính hợp lý, hữu dụng của dự toán: Việc phụ 
thuộc vào sự cung ứng nguyên vật liệu của tổng công ty Bình Dương 
của bộ phận sản xuất bột mì dẫn đến việc bộ phận này không thể lập 
dự toán tồn kho nguyên vật liệu an toàn. Việc phụ thuộc thời gian 
chuyển nguyên vật liệu về kho làm cho bộ phận sản xuất bột mì 
không thể chủ động được nguồn nguyên liệu của mình, ảnh hưởng 
xấu đến quá trình hoạt động sản xuất, nhất là khi có đơn đặt hàng lớn 
và đột xuất. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Công tác lập dự toán tại Chi nhánh công ty TNHH Uni-

President Việt Nam đã được công ty chú trọng và thực hiện. Tuy 
nhiên, công ty chưa có một quy trình dự toán thống nhất mà nó mới 
chỉ dừng lại ở từng bộ phận, tách rời nhau làm cho việc dự toán mất 
đi tính hiệu quả của nó. Có dự toán được lập theo tuần, dự toán lập 
theo tháng, có dự toán lại được lập cho 1 năm nên việc tổng hợp gây 
mất thời gian và khó khăn cho nhà quản trị.  

Nhìn chung, ngành thủy sản của công ty đã có thể chủ động 
được các nguồn chi của mình, có thể chủ động được số lượng sản 
xuất nhờ dự toán được số lượng nguyên vật liệu tồn kho an toàn, cần 
thiết trong sản xuất, đưa lại hiệu quả cao cho ngành thủy sản. Mặt 
khác, việc bám sát thị trường chặt chẽ, đưa ra các chính sách phù hợp 
với từng giai đoạn, từng khách hàng đã làm cho công ty xây dựng 
được thương hiệu của mình trên thị trường miền Trung nói riêng và 
cả nước nói chung. Riêng ngành bột mì  còn thể hiện nhiều yếu điểm, 
mà chủ yếu đó là chưa chủ động được vấn đề nguyên liệu sản xuất 
điều này gây ra không ít khó khăn ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ 
của bộ phận kinh doanh. Mặc dù mới thâm nhập thị trường nhưng 
ngành kinh doanh bột mì lại không có những chính sách bám sát thị 
trường, các sản lượng tiêu thụ dự toán chưa đưa lại được hiệu quả 
khi hàng thừa nhiều phải đưa đi tái chế, điều này cho thấy sự không 
hợp lý trong các dự toán của ngành sản xuất bột mì, dẫn đến ngành 
bột mì vẫn chưa thực sự có chỗ đứng đối với thị trường miền Trung 
và miền Bắc. Công ty cần có các quy định chung nhằm thống nhất 
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được các dự toán của hai ngành, nhằm làm cho dự toán ngân quỹ 
thực sự đưa lại hiệu quả vốn có của nó. 

CHƯƠNG 3 
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN QUỸ  TẠI 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM 

TẠI QUẢNG NAM 
3.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP 
DỰ TOÁN NGÂN QUỸ TẠI CN  CÔNG TY TNHH UNI-
PRESIDENT VIỆT NAM TẠI QUẢNG NAM  
3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN NGÂN QUỸ 
TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT 
NAM TẠI QUẢNG NAM  

3.2.1. Hoàn thiện các dự toán cơ sở 
a. Hoàn thiện công tác lập dự toán doanh thu 
- Nhà quản lý của công ty nên yêu cầu các giám đốc ngành 

Bột Mì thay đổi cách lập dự toán theo tháng như hiện nay sang dự 
toán theo tuần hoặc theo đơn đặt hàng sẽ giúp dự toán tiền thu chính 
xác hơn.  

- Cuối tháng, nhà quản lý nên tập hợp theo tháng để so sánh 
với doanh thu thực tế phát sinh. Đồng thời, nhà quản lý còn sử dụng 
nó để lập ra ngân quỹ ròng. 

b. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí 
Hoàn thiện công tác lập dự toán mua nguyên vật liệu: 
-  Giám đốc bộ phận bột mì nên lập dự toán tồn kho an toàn 

cho hoạt động sản xuất của mình, cần theo dõi và tính toán thời hạn 
đặt hàng thích hợp, nên có kế hoạch đặt hàng trước 60 ngày đối hàng 
nhập khẩu và 30 ngày đối với hàng trong nước. 
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- Công ty nên tìm kiếm nhiều nhà cung ứng bên ngoài hơn là 
phục thuộc vào tổng công ty, tìm những nhà cung ứng gần, có chất 
lượng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và giá cả phù hợp để giảm 
chi phí vận chuyển từ Bình Dương về Quảng Nam.  

Hoàn thiện công tác lập dự toán chi trả lương:  
Công ty nên thực hiện dự toán theo quý để đánh giá chính xác 

hơn lượng tiền lương chi trả thực tế.  
Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí dịch vụ mua ngoài, 

chi bằng tiền khác:   
Công ty nên có các chính sách sử dụng nguồn quỹ nhàn rỗi 

như đầu tư ngắn hạn, vì mức tồn quỹ của công ty thường rất lớn, tiền 
gửi ngân hàng tại tài khoản luôn ở mức cao, công ty nên gửi tiết 
kiệm để thu được khoản tiền lãi.  

3.2.2. Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân quỹ tại công ty 
a. Hoàn thiện mô hình lập dự toán 
Mặc dù công ty đã có những bước lập dự toán cơ sở để tiến 

hành lập dự toán ngân quỹ, tuy nhiên các dự toán của công ty mới 
chỉ dừng lại việc dự toán trong từng bộ phận, chưa có một kế hoạch 
dự toán ngân quỹ đồng bộ của toàn công ty. Do vậy, nhà quản trị 
công ty nên xây dựng một dự toán ngân quỹ đồng bộ và phân chia 
trách nhiệm cho từng bộ phận. 

 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hình 3.1. Sơ đồ mô hình dự toán tại đơn vị 
 Chức năng phản hồi 
 Chức năng phối hợp 

b. Quản trị dòng tiền thu 
Tăng cường việc giám sát và nghiên cứu thị trường 
Quản lý khoản phải thu 
Phân loại khách hàng 
Nghiên cứu và xây dựng chính sách hoa hồng cho đại lý, nhân viên thị 

trường 
c. Tăng cường công tác kiểm soát dòng chi 
Công ty nên lập bảng dự toán ngân quỹ hàng tháng, hàng quý: 

nhằm theo dõi kịp thời các khoản thu chi phát sinh đồng thời dự toán 
được số tiền cần huy động hay đầu tư trong kỳ. 

Công ty nên có một biểu đồ thể hiện hiệu suất sản xuất của hai nhà 
máy và của công ty. Những bảng xếp hạng so sánh hiệu quả giữa hai nhà 

Tổng giám đốc 

Giám đốc BP quản lý 

Giám đốc BP 
kinh doanh 

Giám đốc 
BP Sản Xuất 

Giám đốc BP 
Công vụ 
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máy sản xuất nên đưa vào cuộc họp đầu tháng để  giám đốc các bộ phận 
cạnh tranh nội bộ giữa các dây chuyền sản xuất và các phòng ban để giảm 
một số khoản chi phí. Sự cạnh tranh nội bộ giữa hai nhà máy và các 
phòng ban có thể giúp công ty giảm được các chi phí không cần thiết, 
nâng cao hiệu quả hoạt động.  

d. Hoàn thiện hệ thống đánh giá trách nhiệm của cấp quản 
lý trong việc lập dự toán ngân quỹ 

Tăng cường xây dựng bộ máy nhân sự cho việc quản lý ngân quỹ 
Tăng cường nguồn thông tin cung cấp cho nhà quản lý 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân quỹ tại chi nhánh công 

ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam vô cùng cấp bách 
và cần thiết. Để các báo cáo dự toán ngân quỹ chính xác và hữu dụng 
thì công tác lập dự toán ngân quỹ phải được thực hiện từ cấp dưới 
chuyển lên cấp trên và được thực hiện ở tất cả các bộ phận của công 
ty. Trên cơ sở đánh giá thực trạng của công ty, tác giả đã đưa ra 
những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập dự toán ngân quỹ tại chi 
nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam, tác 
giả đưa ra những hướng nhằm cụ thể hóa  công tác dự toán của từng 
bộ phận nhằm tạo ra một kế hoạch dự toán ngân quỹ đồng bộ của 
toàn công ty, từ những số liệu dự toán đồng nhất, nhà quản trị sẽ có 
những quyết định chính xác hơn trong việc kiểm soát nguồn ngân 
quỹ của mình. Mặt khác, công ty nên có các chính sách hướng đến 
kiểm soát các dòng chi, tăng cường dòng thu để phục vụ dòng tiền 
cho công ty nói riêng và cả tập đoàn nói chung.  
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KẾT LUẬN  
 

Dự toán ngân quỹ là một chức năng quan trọng của quá trình 
quản trị doanh nghiệp. Nhà quản trị muốn quản lý được dòng tiền 
của mình thì phải dự toán được nguồn ngân quỹ chính xác, dự toán 
dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp mình, xác định được 
các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra từ 
đó phân tích và đưa ra những chính sách phù hợp cho các quyết định 
đầu tư hoặc bổ sung khi thặng dư hoặc thâm hụt ngân quỹ. 

Qua quá trình nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực trạng dự toán 
ngân quỹ tại chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng 
Nam, tác giả đã hoàn thành luận văn với đề tài: “Dự toán ngân quỹ tại 
chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam”. 
Luận văn đã góp phần giải quyết được những vấn đề sau: 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dự toán ngân quỹ. Những vần 
đề lý luận cơ bản này là cơ sở để xem xét, đánh giá thực trạng dự 
toán ngân quỹ của chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam 
tại Quảng Nam. 

Luận văn đã tìm hiểu thực trạng lập dự toán ngân quỹ tại chi 
nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam. Đánh 
giá được những kết quả công ty đã đạt được, những hạn chế còn tồn 
tại và nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại đó.  

Luận văn đã khẳng định sự cần thiết phải hoàn thiện công tác 
lập dự toán ngân quỹ tại chi nhánh công ty TNHH Uni-President 
Việt Nam tại Quảng Nam. Từ đó đưa ra những đề xuất nhằm hoàn 
thiện công tác lập dự toán ngân quỹ góp phần giúp công ty đưa ra 
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được các chính sách hợp lý đạt được hiệu quả trong công tác lập dự 
toán ngân quỹ cũng như trong công tác kiểm  soát dòng tiền. 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả không tránh khỏi những 
thiếu sót, hạn chế khi nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng tại chi nhánh 
công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam, mong nhận 
được ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và những ai quan tâm đến vấn 
đề này. 

 
 
 
 
 
 

 
 


