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MỞ ĐẦU 

Công ty Cổ phần ô tô Sông Hàn được thành lập từ năm 2010, 

là đại lý 3S đầu tiên của HYUNDAI ở thành phố Đà Nẵng. Qua 10 

năm hoạt động, công ty đã đạt được những kết quả nhất định trong 

việc giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ sửa chữa cho người dân 

thành phố, cũng như đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn dịch vụ hàng đầu 

của Huyndai toàn cầu với khu trưng bày sản phẩm lớn, khu bảo 

dưỡng xe, chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày 

càng nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô được thành lập và phát 

triển, việc cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cạnh tranh, bên cạnh 

đó công tác phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh của Công ty Cổ phần ô tô Sông Hàn trong những năm qua vẫn 

còn một số hạn chế, việc phân tích chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời, 

chính xác thông tin để cho các nhà quản lý đưa ra quyết định. Nhận 

thức được tầm quan trọng của phân tích doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh nên tôi đã lựa chọn đề tài này với bối cảnh 

là Công ty Cô Phần Ô Tô Sông Hàn để phân tích để góp phần hoàn 

thiện và nâng cao hiệu quả công tác phân tích doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 

 Tìn   ìn  n   ên  ứu l ên qu n đến đề tà  

Đề tài Phân Tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp đã được rất nhiều tác giả tham gia nghiên 

cứu như:  

- Luận văn thạc sỹ Nguyễn Huyền Trang: Hoàn thiện công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình (năm 2015, Học viện tài 
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chính).  

- Luận văn thạc sỹ Trương Thị Mai Anh: Hoàn thiện kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh hoạt động giao 

nhận tại công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam (năm 

2011, Học viện tài chính).  

- Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Ngọc: Hoàn thiện kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 

Thông Tin Viễn Thông Điện Lực (năm 2008, Học viện tài chính).  

Nhìn chung những đề tài trên đã hệ thống hóa những vấn đề 

cơ bản của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh. Nhưng việc nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Sông Hàn thì vẫn chưa có tác giả 

nào thực hiện. Vì vậy, trong luận văn này tôi đi vào nghiên cứu kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 

Từ đó đưa ra những kiến nghị mang tính ứng dụng, góp phần vào 

việc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả của 

Công ty Cổ Phần Ô Tô Sông Hàn nói riêng và các doanh nghiệp 

thương mại nói chung. 

 Mụ  t êu n   ên  ứu 

Bài luận văn sẽ hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp thương mại, từ đó tìm hiểu về nguồn Doanh thu và Chi phí 

phát sinh trong công ty cũng như các nhân tố tác động trực tiếp, gián 

tiếp đến doanh thu, chi phí trong kỳ kế toán cụ thể (năm 2017-2019). 

Thông qua đó, bài luận đánh giá thực trạng mà công ty đang gặp 

phải, phân tích ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm 
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hoàn thiện phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần ô tô Sông Hàn dưới góc độ kế toán tài 

chính và kế toán quản trị. 

 Đố  tƣợn  và p ạm v  n   ên  ứu 

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài thông qua các lý luận chung 

về Doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh, đi sâu vào 

tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần ô tô Sông Hàn từ 

đó rút ra ưu nhược điểm và tìm biện pháp khắc phục. . 

Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Bài luận nghiên cứu và đánh giá 

doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh Tại Công ty cổ phần ô tô 

Sông Hàn. Phân tích các nguồn thu, chi dựa trên phân khúc địa lý 

theo các vùng miền nghiên cứu.  

- Phạm vi thời gian: Các số liệu phục vụ đánh giá thực trạng 

được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2017 - 2019.  

Do đặc thù của đơn vị là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động 

trong lĩnh vực thương mại, hiện tại chưa có ứng dụng kế toán quản 

trị và trong tương lai gần khả năng ứng dụng là không khả thi vì vậy 

đề tài chỉ tập trung vào kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty từ góc độ kế toán tài chính. 

 P ƣơn  p áp n   ên  ứu 

 Phương pháp thu thập số liệu  

- Dữ liệu thứ cấp: Thu thập dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo 

tổng hợp hàng năm của Công ty cổ phần ô tô Sông Hàn và thông tin 

từ báo, tạp chí và từ nguồn internet để phục vụ thêm cho việc phân 
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tích. Dữ liệu đưa ra tình hình thưc tế ở trong Doanh nghiệp, giúp 

người đọc có cái nhìn đa chiều về tình hình kinh tế biến động của 

Công ty qua số liệu dẫn chứng hàng năm.  
 

- Dữ liệu sơ cấp: Tiến hành phỏng vấn sâu Tổng Giám đốc, 

Giám đốc tài chính, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc dịch vụ phụ 

tùng, Kế toán trưởng, các Kế toán viên của Công ty cổ phần ô tô 

Sông Hàn. Từ đó giúp người đọc hiểu được quy mô và tình hình 

quản trị của các nhà Lãnh đạo trong công ty. Mục đích của việc 

phỏng vấn nhằm thu thập các thông tin sơ cấp về kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần ô tô Sông 

Hàn.  

 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 

- Phương pháp xử lý số liệu: tổng hợp xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel, tiến hành thống kê để làm cơ sở cho việc so sánh, 

phân tích và rút ra kết luận thực tiễn. 

- Phương pháp phân tích số liệu: Phương pháp tổng kết thực 

tiễn; Phương pháp so sánh; Phương pháp thống kê mô tả; phương 

pháp phân tích các nhân tố; Phương pháp phân tổ thống kê.... 

 Ý n  ĩ    o   ọ  và t ự  t ễn  ủ  đề tà : 

- Về măt lý luận: Bài luận văn phân tích và làm sáng tỏ cơ 

sở lý luận kế toán về Doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại các 

doanh nghiệp, cụ thể bao gồm: Doanh nghiệp thương mại, sản xuất 

và dịch vụ. 

- Về mặt thực tiễn: Trên cơ sở phân tích lý luận thực tế về 

tình trạng doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty Cổ Phần Ô Tô Sông Hàn, đề tài sẽ phân tích rõ những ưu, nhược 
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điểm về những khía cạnh này của công ty, từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Sông Hàn. 

 Cấu trú  luận văn 

C ƣơn  1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về phân tích doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

C ƣơn  2: Thực trạng phân tích doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần ô tô Sông Hàn và ưu nhược 

điểm của quá trình phân tích doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh.  

C ƣơn  3: Các giải pháp phân tích doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần ô tô Sông Hàn 

 Tổn  qu n tà  l ệu n   ên  ứu 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH 

DOANH 

1.1. TỔNG QUAN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 1.1.1. Doanh thu 

1.1.1.1. Định nghĩa doanh thu 

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 

thì doanh thu được định nghĩa là lợi ích kinh tế thu được làm tăng 

vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của 

các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát 

sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá 

trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu 

tiền hay sẽ thu được tiền 

1.1.1.2. Phân loại doanh thu:  

Phân loại theo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao 

gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu hoạt động 

tài chính; Thu nhập khác. 

1.1.1.3. Điều kiện ghi nhận Doanh thu 

Khi Doanh nghiệp phát sinh giao dịch bán hàng hóa/dịch vụ 

cho khách hàng, bộ phận kế toán sẽ theo dõi và tổng hợp, kiểm tra 

những chứng tư liên quan để ghi nhận doanh thu phát sinh trong 

doanh nghiệp vào phần mềm kế toán.  

1.1.1.4. Các khoản Giảm trừ doanh thu 

- Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp giảm cho 

khách hàng do mua một mặt hàng với quy mô lớn. 

- Hàng bán bị trả lại: là số hàng hóa bị khách hàng trả lại 
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cho người bán do một số nguyên nhân như hàng kém chất lượng, 

hàng lỗi, hàng vận chuyển chậm… 

- Giảm giá hàng bán: là khoản doanh nghiệp giảm trừ cho 

khách hàng do tình trạng hàng hóa không tốt như hàng lỗi, kém chất 

lượng… 

1.1.2. Chi phí 

1.1.2.1. Định nghĩa  

1.1.2.2. Phân loại chi phí:  

Các khoản chi phí trong công ty được chia thành 5 loại và 

chúng được phân loại dựa tương ứng với các nguồn tạo ra doanh thu, 

hay nói cách khác, mỗi khoản chi phí phát sinh đều liên quan đến 

mỗi khoản doanh thu. Theo thông tư 200 năm 2014 về chính sách kế 

toán, các khoản chi phí bao gồm: 

- Giá vốn hàng bán 

- Chi phí tài chính 

- Chi phí bán hàng  

- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Chi phí khác 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 1.1.3. Kết quả  oạt độn  kinh doanh 

Trong Giáo trình Nguyên lý kế toán của đồng tác giả Trần 

Quý Liên, Trần Văn Thuận và Phạm Thành Long (2015) có định 

nghĩa: “Kết quả kinh doanh là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi 

phí phát sinh trong kỳ để tạo ra khoản doanh thu đó”. Vào cuối kỳ, 

kế toán sẽ tổng hợp và kết chuyển các bút toán doanh thu cũng như 

chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp 

trong kỳ kế toán. 

1.1.4. K á  n ệm p ân tí    o n  t u,     p í và xá  địn   ết 
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quả   n   o n  

Từ khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh của tác giả 

Trịnh Văn Sơn (2005) trong Giáo trình phân tích hoạt động kinh 

doanh: “Phân tích hoạt động kinh doanh (PTKD) là quá trình nghiên 

cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh 

doanh; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp (DN), 

trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN” 

1.1.5. P ƣơn  p áp p ân tí   

1.1.5.1. Phương pháp so sánh  

1.1.5.2. Phương pháp loại trừ  

1.1.5.3. Phương pháp hồi quy - tương quan 

1.1.6. T ến trìn  p ân tí   

Bước 1: Công tác chuẩn bị phân tích  

Bước 2: Tiến hành phân tích doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh  

Bước 3: Kết thúc phân tích  

1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Phân tích doanh thu và yếu tố tá  độn  đến  o n  t u 

1.2.1.1. Phân tích doanh thu  

Khi phân tích về doanh thu, nhà Quản lý thường phân tích 

nguồn doanh thu phát sinh chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn của công 

ty: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, dữ liệu kế toán được tập 

hợp từ tài khoải 511. Nhà Quản lý thường phân tích doanh thu theo 

từng cơ sở khác nhau phụ thuôc vào mục đích quản lý và mục đích ra 

quyết định của Ban Lãnh Đạo.  

 Phân tích tốc độ tăng doanh thu qua các năm  
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 Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm mặt hàng và 

những mặt hàng chủ yếu 

 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng 

 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh 

toán 

 Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, theo quý 

 Phân tích doanh thu bán hàng theo địa lý 

1.2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng 

 Nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh 

 Đối thủ cạnh tranh 

 Tập quán dân cư và mức độ bình quân dân cư 

 Mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường 

 Nhân tố môi trường tự nhiên 

 Thời tiết, khí hậu, mùa vụ 

 Nhân tố tài nguyên thiên nhiên 

 Nhân tố vị trí địa lý 

 Mối trường chính trị pháp luật 

 Các yếu tố cơ sở hạ tầng 

1.2.2. Phân tích chi phí và yếu tố tá  độn  đến     p í 

1.2.2.1. Phân tích chi phí 

 Phân tích chung chi phí kinh doanh trong mối quan hệ với 

doanh thu 

 Phân tích chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động 

-  Chi phí mua hàng 

-  Chi phí bán hàng 

-  Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Phân tích chi phí theo cách ứng xử của chi phí  

1.2.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 
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 Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí nguyên vật liệu 

 Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí nhân công 

 Các nhân tố tổ chức quản lý tài chính, quản lý sản xuất 

trong DN 

1.2.3. Phân tích kết quả kinh doanh  

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÂN TÍCH DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.3.1. Thông tin bên trong DN 

1.3.2. Trìn  độ nhân viên phân tích 

1.3.3. N ận t ứ  về p ân tí   tà    ín   ủ    ủ DN 

1.3.4. Hệ t ốn   á    ỉ t êu trung bình ngành 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH DT, CP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÔNG HÀN 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÔNG HÀN 

2.1.1. T ôn  t n tổn  quát về Côn  ty Cổ P ần Ô Tô Sôn  Hàn 

2.1.2. Đặ  đ ểm  ủ  n àn  n  ề   n   o n  

2.1.3. Đặ  đ ểm về  ơ  ấu tổ   ứ  tạ  Côn  ty  ổ p ần Đà Nẵn  

2.1.4. Tổ   ứ  bộ máy  ế toán tron   ôn  ty. 

 

Hình 2.2. Cơ cấu tổ chức kế toán 

2.2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY  

2.2.1. Phân tích doanh thu tạ  Côn  ty CP Ô tô Sôn  Hàn 

2.2.1.1. Phân tích doanh thu của Công ty theo thành phần 

Bản  2.1. Tìn   ìn   o n  t u t  o t àn  p ần  ủ  Côn  ty  

 Đ T: Triệu đồng 

C ỉ t êu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1. Doanh thu bán hàng và CCDV 16.701.516 19.123.206 18.638.486 

2. Doanh thu hoạt động tài chính 137.214 227.504 280.138 

3. Thu nhập khác 94.644 53.036 666.846 

TỔNG 16.933.374  19.403.746  19.585.470 
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2.2.1.2. Phân tích doanh thu của công ty theo mặt hàng. 

Bản  2.2. Tìn   ìn   o n  t u t  o mặt  àn   ủ  Côn  ty  

 Đ T: Triệu đồng 

(Nguồn: Công ty CP   tô  ông Hàn) 

C ỉ t êu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1. Doanh thu bán xe ô tô 10.701.516 12.123.206 12.338.486 

2. Doanh thu sửa chữa, bán 

hàng phụ tùng 
3.967.980 4.127.504 4.367.138 

3. Doanh vận tải hàng hóa 1.186.000 2.113.036 1.666.846 

4. Doanh thu khác  846.020 759.460 266.016 

TỔNG 16.701.516 19.123.206 18.638.486 

2.2.1.3. Phân tích doanh thu của công ty theo địa lý 

Bản  2.3. Do n  t u bán  àn  t  o vị trí đị  lý 

Đ T: Triệu đồng 

(Nguồn: Công ty CP   tô  ông Hàn) 

C ỉ t êu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1. Quận Ngũ Hành Sơn 7.567.980 9.127.504 9.367.138 

2. Quận Hải Châu 4.186.000 6.113.036 5.666.846 

3. Quận Liên Chiểu  2.846.020 3.759.460 2.266.016 

4. Các quận khác 2.202.516 1.123.206 1.338.486 

TỔNG 16.701.516 19.123.206 18.638.486 

2.2.1.4. Phân tích doanh thu của công ty theo lứa tuổi khách hàng 

Giống với việc phân tích doanh thu theo vị trí địa lý thì nhà 

Quản lý cũng phân tích doanh thu theo khách hàng. Điều này phục 

vụ cho quá trình ra chiến lược kinh doanh. Việc phân tích doanh thu 
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theo lứa tuổi khách hàng sẽ giúp nhà Quản tri xác định được khách 

hàng mục tiêu của doanh nghiệp, nguồn thu từ việc bán hàng từ 

khách hàng nào là nhiều nhất. 

Bản  2.4. Doanh thu bán  àn  t  o độ tuổ    á    àn   

Đ T: Triệu đồng 

(Nguồn: Công ty CP   tô  ông Hàn) 

C ỉ t êu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1. Tuổi từ 20-30 3.567.980 4.127.504 3.367.138 

2. Tuổi từ 30-40 6.186.000 8.113.036 8.666.846 

3. Tuổi từ 40-50  4.846.020 5.759.460 5.266.016 

4. Tuổi > 50 tuổi 2.101.516 1.123.206 1.338.486 

TỔNG 16.701.516 19.123.206 18.638.486 

 

2.2.1.5. Phân tích doanh thu của công ty và đối thủ cạnh tranh 

Bản  2.5. Do n  t u bán  àn  so vớ  đố  t ủ  ạn  tr n   

Đ T: Triệu đồng 

(Nguồn: Công ty CP   tô  ông Hàn) 

C ỉ t êu 
Năm 

2017 

Năm 

2018 
Năm 2019 

1. Cty Ô Tô Sông Hàn 7.567.980 9.127.504 9.367.138 

2. Cty Mazda 4.186.000 5.113.036 8.666.846 

3. Cty Mitsubishi   3.846.020 6.759.460 8.266.016 

Nhìn vào bảng số liệu phân tích, nhìn chung doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ qua các năm từ 2017-2019 của công ty Cổ Phần 

Ô Tô Sông Hàn cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Trong bài phân 

tích này, doanh nghiệp lấy công ty Mazda và công ty Mitsubishi làm 
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đối thủ cạnh tranh.  

Bản  2.6. C ín  sá     á  ủ   ôn  ty so vớ  đổ  t ủ  ạn  tr n  

Đ T: Triệu đồng 

(Nguồn: Công ty CP   tô  ông Hàn) 

C ỉ t êu Năm 2017 

1. Cty Ô Tô Sông Hàn 414-1.365 

2. Cty Mazda 479-1.259 

3. Cty Mitsubishi   375-1.175 

 

2.2.1.6. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu dự toán so với thực 

tế của Công ty 

Hàng năm, công ty luôn lập ra dự án về khoản mục doanh 

thu mong muốn đạt được trong năm tới để xây dựng bộ máy tổ chức 

hoàn chỉnh nhằm đạt được các dự toán như đã lập. Nguồn doanh thu 

mang lại chủ yếu trong doanh nghiệp đên từ doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ nên hàng kỳ, kế toán Quản trị sẽ phân tích và đánh 

giá việc xây dựng Dự toán bán hàng và cung cấp dịch vụ cần thực 

hiện trong năm 2017, 2018, 2019.  

Bản  2.7. Bản  so sánh Doanh thu t ự  tế và Do n  t u  ự toán 

Trên là bảng so sánh về Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ theo dự toán và doanh thu thực tế phát sinh tại doanh nghiệp 

trong 3 năm: 2017, 2018, 2019. Doanh nghiệp sẽ lập doanh thu dự 

toán trong các tháng, quý cụ thể để xác định tổng doanh thu trong 

từng năm cụ thể. Doanh thu được lập dựa trên cung cầu thị trường dự 

toán trong các năm tới và dựa trên bảng phân tích chi phí cụ thể cũng 

như số lượng hàng hóa, dịch vụ mà công ty mong muốn sẽ đạt được 

trong năm.  
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2.2.2. P ân tí    á  n ân tố ản   ƣởn  đến  o n  t u 

 Khi phân tích các nhân tố tác động đến thị trường ô tô, nhà 

quản trị quan tâm nhiều đến các yếu tố bên trong và bên ngoài tác 

động đến doanh thu công ty. Có thể thấy doanh thu công ty phụ 

thuộc vào số lượng hàng hóa dịch vụ bán ra và giá cả. Đây là hai yếu 

tố tác động trực tiếp đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp.   

 Cầu thị trường và thu nhập trung bình của người dân 

 Nhân tố thời tiết, khí hậu và mùa vụ.  

 Mối quan hệ uy tín của doanh nghiệp trên thị trường  

 Chính sách kinh tế vĩ mô 

=> Những yếu tố về cung cầu thị trường, thời tiết khí hậu, mức 

độ uy tín của doanh nghiệp và chính sách kinh tế vĩ mô có tác động 

rất đáng kể đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty 

Cổ Phần Ô Tô Sông Hàn. Một trong những yếu tố trên thuận lợi sẽ 

tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và ngược lại, nếu một 

trong những nhân tố trên có tác động xấu thì tình hình kinh doanh 

của doanh nghiệp bi bị ảnh hưởng.  

  ố lượng hàng bán ra và đơn giá bán 

Bản  2.8. Số lƣợn  và   á bán trun  bìn  t  o lĩn  vự   oạt độn  

 ủ  Côn  ty năm 2017 và năm 2018 

Nhìn vào bảng phân tích ta có thể thấy được tác động của giá 

và số lượng hàng bán ra ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu bán hàng 

đặc biệt là chính sách giá. Khi giữ nguyên mức giá bán ở năm 2017 

và 2018, ta có thể thấy, nếu mức giá được giữ nguyên, công ty áp 

dụng chính sách bình ổn giá bán, chỉ biến động về số lượng hàng bán 

ra thì doanh thu của năm 2018 sẽ cao hơn so với doanh thu năm 2017 

là 8% đối với mặt hàng kinh doanh ô tô. Tuy nhiên đối với doanh thu 
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bán phụ tùng, nếu chính sách giá vẫn giữ nguyên như năm 2017 thì 

sẽ có sự tụt giảm về doanh thu bán phụ tùng do số lượng hàng ở năm 

2019 bán ra quá ít so với năm 2017. Tương tự, khi áp dụng chính 

sách giữ nguyên giá bán, doanh thu do vận tải hàng hóa bán ra và các 

mặt hàng, dịch vụ khác cũng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

2.2.2. Phân tích chi phí tạ  Côn  ty Cổ p ần Ô tô Sôn  Hàn 

2.2.2.1. Phân tích chung chi phí kinh doanh  

Khi phân tích chi phí, công ty sử dụng phương pháp so sánh 

dựa vào nguồn chi phí thực tế phát sinh trong những năm trước.Chi 

phí xác định được mức độ biến động của chi phí, đánh giá tỷ suất chi 

phí, mức độ tăng giảm tỷ suất chi phí, mức độ tiết kiệm (lãng phí). 

Chi tiết tại phụ lục 03 

Bản  2.9. P ân tí       p í  oạt độn    n   o n  

Đ T: Triệu đồng 

(Nguồn: Công ty CP   tô  ông Hàn) 

 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Chi phí NVL 10.459.546 12.764.545 13.565.668 

Chi phí nhân 

công 

2.179.546 2.246.544 2.854.232 

Chi phí sản xuất 

chung 

1.586.566 1.856.689 1.985.555 

Tổng chi phí 14.225.658 16.867.778 18.405455 

Khi nhìn vào bảng phân tích chi phí qua 3 năm: 2017, 2018, 

2019 nhà quản lý có thể nhận thấy mức chi phí cao nhất ở năm 2019 

tương ứng với tổng doanh thu năm 2019 là 19.585.471, doanh thu 

tăng thì nguồn chi phí tương ứng tăng. Nhìn vào bảng Phân tích chi 

phí ta dễ dàng nhận thấy chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn so với tổng 

chi phí trong năm, chi phí này tương ứng với số lượng hàng hóa và 
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dịch vụ được bán ra, khi được nhà Quản lý phân tích chi phí NVL 

tương ứng tính trên 1 đơn vị hàng hóa dịch vụ thì nhìn chung chi phí 

này không biến động nhiều. Như với mọi ngành nghề kinh doanh 

khác, chi phí đâu vào nguyên vật liệu luôn chiếm tỷ trọng đáng kể 

trong tổng chi phí phát sinh trong doanh nghiệp, chiếm khoản 70%-

75%. Chi phí nhân công thì chiếm tỷ trọng thấp hơn, nhìn chung 

chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng chi phí, mức giao động từ 

10%-15%. Về chi phí sản xuất chung,  

2.2.2.2. Phân tích chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động 

Bản  2.10. P ân tí       p í   n   o n  t  o   ứ  năn   oạt độn  

 Đ T: Triệu đồng 

(Nguồn: Công ty CP   tô  ông Hàn) 

 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Chi phí bán 

hàng 

10.459.546 12.764.545 13.565.668 

Chi phí tài 

chính 

2.179.546 2.246.544 3.854.232 

C   p í Quản 

lý DN 

1.586.566 1.856.689 2.985.555 

Tổn      p í 14.225.658 16.867.778 20.405455 

Khi phân tích về tổng chi phí theo chức năng hoạt động, biến 

động chi phí từ 2017-2019 theo xu hướng tăng dần và tổng chi phí 

tăng cao vào năm 2019, chi phí biến động theo tổng doanh thu được 

tạo ra. Doanh thu từ 2017 đến 2018 tăng 18.57%, từ năm 2018 đến 

2019 tăng 15%. Trong 3 loại chi phí thì chi phí bán hàng chiếm tỷ 

trọng lớn, chiếm từ 65% đến 75% tổng chi phí. Có thể thấy chi phí 

Quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể và tăng mạnh nhất vào năm 

2019, khi phân tích về chi phí hoạt động kinh doanh ở trên, ta thấy 
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chi phí về nhân công tăng đáng kể vào năm 2019, nên có thể thấy 

một phần nguyên nhân giải thích cho sự gia tăng của chi phí Quản lý 

DN vào năm 2019 là do sự gia tăng kệ cơ cấu tổ chức, gia tăng đội 

ngũ nhân viên quản lý. Tuy nhiên như phân tích ở trên, chi phí Nhân 

công và chi phí Quản lý tăng nhưng Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ của năm 2019 lại giảm sút so với năm 2018. Điều này càng 

thấy rõ sự tăng trưởng vê quy mô nhân sự không đạt được hiệu quả.  

2.2.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 

Sự gia tăng giá thành của ô tô cũng như các linh kiện phụ 

tùng thay thế là một trong những yếu tố làm tăng trưởng chi phí của 

doanh nghiệp. Hiện nay mẫu mã ô tô càng ngày được cải tiến kéo 

theo đó là những kinh kiện phụ tùng thay thế cũng gia tăng đáng kể. 

Trong 3 năm 2017, 2018 và 2019, nền kinh tế thắt chặt với thị trường 

ô tô hơn, điều này tác động mạnh đến giá vốn hàng hóa nguyên vật 

liệu sản xuất, chi phí đầu vào tăng làm tăng chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp, dẫn đến tăng giá vốn hàng bán.  

2.2.3. P ân tí    ết quả   n   o n  

2.2.3.1. Phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty  

Bản  2.11. Tìn   ìn  t ự    ện  ế  oạ   lợ  n uận qu  3 năm 

2017-2019 

 ĐVT: Triệu đồng 

(Nguồn: Công ty CP Ô tô Sông Hàn) 

Năm 
Lợ  n uận  ế toán s u t uế 

Kế  oạ   T ự    ện 

2017 2.453.222 2.714.789 

2018 3.134.643 3.717.867 

2019 4.427.000 4.435.000 
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2.2.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 

Lợi nhuận công ty = Tổng doanh thu - Tổng chi phí 

Như đã phân tích ở trên, lợi nhuận công ty bị ảnh hưởng bới 

yếu tố doanh thu và chi phí công ty phát sinh trong kỳ kế toán. Và 

hai nhân tố này đã được phân tích ở trên, các nhân tố ảnh hưởng trực 

tiếp gián tiếp đến Doanh thu và chi phí phát sinh trong doanh nghiệp 

đêu góp phần ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ kế toán. Những 

nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng và chi phí phát 

sinh trong doanh nghiệp đều tác động đến lợi nhuận của công ty 

trong kỳ kế toán đó. Ngoài ra, lợi nhuận công ty còn bị ảnh hưởng 

bởi một vài yếu tố như sau: 

2.2.3.4. Phân tích các t  số về khả năng sinh lời 

Ngoài việc phân tích doanh thu, chi phí và kết quả kinh 

doanh thì các tỷ số về khả năng sinh lời cũng được nhà quản lý và 

chủ đầu tư quan tâm. Như đã phân tích ở trên, ba chỉ số về khả năng 

sinh lời được quan tâm là ROE, ROA, ROS.   

ROA là tỷ số lợi nhuận trên tài sản đo lường mức sinh lợi 

của một một công ty so với chính tài sản của nó. Dựa vào tỷ số này, 

nhà Quản lý và nhà đầu tư sẽ biết một công ty sử dụng tài sản để 

kiếm lời hiệu quả như thế nào. ROE là chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn 

chủ sở hữu, đo lường số lợi nhuận đươc tạo trên 1 đồng vốn chủ sở 

hữa. ROS là chỉ số lợi nhuận trên doanh thu, thể hiện số lợi nhuận 

được tạo ra trên 1 đồng doanh nghiêp. 

Dưới đây là bảng thống kê về 3 chỉ số ROA, ROE, ROS qua 3 

năm của Công ty Cổ Phần Ô Tô Đà Nẵng.  

2.2.3.5. Phân tích về điểm hòa vốn 

Doanh nghiệp có nguồn thu từ việc bán hàng và cung cấp dịch 

vụ xe ô tô là chủ yếu, nên khi phân tích về điểm hòa vốn thì số lượng 
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xe ô tô được bán ra có đủ để bù đắp chi phí phát sinh hay không là 

điều mà các nhà quản lý quan tâm. Dưới đây là bảng phân tích chi 

phí dựa trên 1 chiếc xe ô tô được bán ra: 

Mức giá bán công ty Cổ Phần Ô Tô Sông Hàn đưa ra trung bình 

cho 1 chiếc xe là 1.600.000.000. Giả sử, số lượng ô tô bán ra trong 

năm là Q, thì tổng doanh thu năm của công ty sẽ được xác định dựa 

theo công thức: 

Doanh thu = 1.600.000.000 x Q 

Tại điểm hòa vốn, doanh thu công ty sẽ cân bằng với giá vốn 

hàng bán sẽ đủ lớn để bù đắp được khoản chi phí phát sinh trong 

công ty. Tại điểm cân bằng ta có: Doanh thu = Chi phí. Do đó, 

1.600.000.000 x Q = 15.100.000.000 + 1.064.000.000 x Q 

=> Q = 28,17 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

2.3.1. T àn  tựu 

2.3.2. Ƣu đ ểm 

2.3.2.1. Ưu điểm vê bộ máy tổ chức hệ thống kế toán.  

2.3.2.2. Ưu điểm cách tổ chức chừng từ kế toán 

2.3.2.3. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh 

2.3.3. N ƣợ  đ ểm  

2.3.3.1. Nhược điểm về tổ chức doanh thu 

2.3.3.2. Nhược điểm về tổ chức chi phí 

2.3.3.3. Nhược điểm về tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 

2.3.4. N uyên n ân  ủ   ạn   ế 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÔNG HÀN 

3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

Ô TÔ SÔNG HÀN 

3.1.1. Mụ  t êu    ến lƣợ :  

3.1.2. C  ến lƣợ  p át tr ển 

3.2. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÔNG HÀN ĐẾN NĂM 2022 

3.3. GIẢI PHÁP 

3.3.1. G ả  pháp hoàn t  ện  ôn  tá  tổ   ứ  p ân tí   

Với thực trạng hiện nay của Công ty Cổ phần Ô tô Sông Hàn, 

tác giả đề xuất quy trình phân tích gồm 3 bước như sau: 

 Bước 1: Chu n bị, lập kế hoạch phân tích 

Bước 2: Tiến hành phân tích 

Bước 3:  ập báo cáo phân tích 

3.3.2. G ả  p áp  oàn t  ện p ƣơn  p áp p ân tí   

Hiện nay, Công ty CP Ô tô Sông Hàn chỉ sử dụng phương 

pháp so sánh và phương pháp tỷ lệ. Các phương pháp này chưa đánh 

giá hết được các khía cạnh phân tích doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh của Công ty, tác giả đề xuất các doanh nghiệp nên sử 

dụng thêm phương pháp phân tích sau: 

* Phương pháp phân tích so sánh 

* Phương pháp phân tích thống kê mô tả 

* Phương pháp phân tích dự toán 

* Phương pháp phân tích đề xuất 
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3.3.3. G ả  p áp  oàn t  ện nộ   un  phân tích  

Để cải thiện điểm yếu của công ty trong việc tổ chức doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh, tôi đề xuất một số giải pháp 

sau: 

 Hoàn thiện nội dung phân tích doanh thu 

 Hoàn thiện nội dung phân tích chi phí 

 Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh 

 Chính sách, chiến lược công ty 

Doanh nghiệp chưa có những chính sách và phương án cũng 

như chiến lược đúng đắn cho từng tháng/quý và giai đoạn cụ thể. 

Chính sách và chiến lược công ty góp phần ảnh hưởng lớn đến quá 

trịnh vận hành của bộ máy nhân viên trong doanh nghiệp. Khi công 

ty đưa ra chính sách đúng đắn và phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể 

đảm bảo doanh nghiệp sẽ đi đúng hướng và đạt được mục đích đề ra.  

 Học vấn và trình độ của người lãnh đạo 

 Chính sách vốn 

 Mối quan hệ xã hội và truyền thông 

 Giới tính của nhà lãnh đạo 

 Chính sách đãi ngộ nhân viên 

 Quy trình kiểm soát nội bộ 

3.3.4. Đ ều   ện t ự    ện  á    ả  p áp  

Để thực hiện các giải pháp đã đặt ra về tổ chức doanh thu, chi 

phí và kết quả hoạt động kinh doanh như đã đặt ra, thì cần tuân thủ 

một số điều kiện sau: 

 Bản thân các nhà lãnh đạo của Công ty cần phải nhận thức 

được tầm quan trọng của phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh đối với hoạt động quản lý.  

 Tổ chức một bộ phận chuyên trách về phân tích doanh thu, 
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chi phí và xác định kết quả kinh doanh chịu trách nhiệm thu thập, xử 

lý, phân tích và lập các báo cáo phân tích một cách chuyên nghiệp.  

 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phân 

tích để có hiểu biết đầy đủ và toàn diện về phân tích tài chính cũng 

như phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp. 

 Đảm bảo hoạt động phân tích doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh diễn ra đều đặn và trở thành “thói quen” đối 

với Công ty. 

 Ban Giám đốc phân công trách nhiệm cho các phòng ban 

chức năng trong việc phối hợp thực hiện phân tích. 

 

KẾT LUẬN 

 

Kết quả kinh doanh luôn là vấn đề được các doanh nghiệp 

quan tâm hàng đầu. Tại các doanh nghiệp Việt Nam, mặc dù việc 

phân tích doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh để đánh giá kết 

quả kinh doanh của doanh nghiệp đã được chú trọng nâng cao, 

nhưng hoạt động thực tiễn vẫn còn phát sinh một số tồn tại hạn chế 

nhất định.  

Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, 

các lý luận chung và quá trình đi sâu vào thực tiễn tại Công ty Cổ 

phần Ô tô Sông Hàn, đề tài: “Phân tích doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh  tại Công ty Cổ phần Ô tô Sông Hàn” đã tập trung 

giải quyết được các vấn đề sau: 

- Hệ thống hóa và làm rõ lý luận chung về doanh thu, chi phí 

và kết quả kinh doanh, từ đó nêu rõ các đặc điểm và phương pháp 

trong phân tích doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh . 
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- Khảo sát, thu thập thực trạng phân tích doanh thu, chi phí 

và kết quả kinh doanh  tại Công ty Cổ phần Ô tô Sông Hàn. Đánh 

giá, nhận xét, chỉ ra các hạn chế còn tồn tại trong công tác phân tích 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh  tại Công ty. 

- Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh  tại Công ty Cổ phần Ô tô 

Sông Hàn. Đưa ra kiến nghị đối với Nhà nước và Công ty Cổ phần Ô 

tô Sông Hàn nhằm nâng cao hiệu quả phân tích doanh thu, chi phí và 

kết quả kinh doanh . 

Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng các kết quả nghiên 

cứu được trình bày trong luận văn mới chỉ là những đóng góp rất nhỏ 

trong một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp như phân tích doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh  của doanh nghiệp.  


