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LỜI MỞ ĐẦU

         Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển, đòi 
hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải 
được thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt 
động kinh doanh trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu và 

lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu phương án hoạt động kinh doanh. 

         Phân tích hoạt động kinh doanh là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào tạo 
ngành Quản trị kinh doanh. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giáo viên 
và sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn cuốn sách “Phân tích hoạt động kinh doanh” phù hợp 

với nền kinh tế thị trường. Với kinh nghiệm giảng dạy được tích luỹ qua nhiều năm, cộng với sự

nỗ lực nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, cuốn sách có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp 
ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Sách “Phân tích hoạt động kinh doanh” là tài liệu chính thức sử
dụng giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh; đồng 

thời cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung cuốn sách gồm           
7 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Trong đó có một chương khái quát những vấn đề mang tính lý luận về phân tích hoạt động 
kinh doanh. Các chương còn lại trình bày cách thức phân tích hoạt động kinh doanh doanh 
nghiệp.         

         Trong lần biên soạn này, tác giả có kế thừa một số nội dung cơ bản của cuốn sách “Phân tích 
hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông” do nhà xuất bản GTVT xuất bản năm 
1999  mà tác giả là chủ biên; sách “Phân tích hoạt động kinh doanh” do nhà xuất bản Thống kê 
xuất bản năm 2004 của tác giả và có những sửa đổi, bổ sung quan trọng hướng tới yêu cầu bảo 

đảm tính Việt Nam, cơ bản và hiện đại.

         Tác giả chân thành cảm ơn các đồng nghiệp  đã giúp đỡ trong quá trình biên soạn cuốn sách 
này. Tác giả mong muốn nhận được góp ý của các đồng nghiệp, anh chị em sinh viên và bạn đọc 

để tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuốn sách.

                                                                                         Hà Nội tháng 5 năm 2007

                                                                                                    Tác giả
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CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ  PHÂN TÍCH 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

GIỚI THIỆU

Mục đích, yêu cầu

- Mục đích: Trang bị cho người học một số cơ sở lý luận phân tích hoạt động kinh doanh

như khái niệm, loại hình phân tích, tổ chức phân tích, quy trình phân tích, chỉ
tiêu, nhân tố và các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh. 

- Yêu cầu: Người học biết vận dụng những kiến thức được trang bị để tiến hành phân tích 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung chính

- Khái niệm và loại hình phân tích hoạt động kinh doanh.

- Quy trình và tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh

- Chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh (khái niệm, hệ thống chỉ tiêu, chi tiết hoá chỉ tiêu 
và mối liên hệ giữa các chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh

- Nhân tố trong phân tích hoạt động kinh doanh

- Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh

NỘI DUNG

1.1. KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.1.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh: 

         Trong xã hội tồn tại nhiều hoạt động như hoạt động chính trị, văn hoá, kinh tế, quân 

sự...Hoạt động kinh tế là hoạt động chủ yếu, nó có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của
các hoạt động khác. Tiêu thức để phân biệt các hoạt động là căn cứ vào công dụng sản phẩm dịch 
vụ tạo ra và theo tính chất mục đích của hoạt động đó.

         Hoạt động kinh tế là những hoạt động có ý thức nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ đem 
lại lợi ích kinh tế nhất định.

         Hoạt động kinh doanh là hoạt động kinh tế, khi việc tổ chức thực hiện hoạt động đó nhằm 
mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

         Trong hoạt động kinh doanh, con người luôn hướng tới mục tiêu đạt được kết quả và hiệu 
quả cao nhất. Muốn vậy, phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ và toàn diện các hiện tượng, các quá 

trình và yếu tố xảy ra trong hoạt động. Để làm được những vấn đề đó không thể không sử dụng 
công cụ phân tích.

         Phân tích hiểu theo nghĩa chung nhất là sự chia nhỏ sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ
hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành của sự vật hiện tượng đó. Trong lĩnh vực tự nhiên, việc chia 
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nhỏ này được tiến hành với những vật thể bằng các phương tiện cụ thể. Ví dụ: phân tích các chất 

hoá học bằng những phản ứng hoá học, phân tích các loại vi sinh vật bằng kính hiển vi... Trái lại,
trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, các hiện tượng cần phân tích chỉ tồn tại bằng những khái niệm trừu 
tượng. Do đó, việc phân tích phải thực hiện bằng những phương pháp trừu tượng. Các Mác đã chỉ
ra rằng "Khi phân tích các hình thái kinh tế - xã hội thì không thể sử dụng hoặc kính hiển vi, hoặc 

những phản ứng hoá học. Lực lượng của trừu tượng phải thay thế bằng cái này hoặc cái kia"

         Phân tích hoạt động kinh doanh là việc phân chia các hiện tượng, các quá trình và các kết 
quả hoạt động kinh doanh thành nhiều bộ phận cấu thành, trên cơ sở đó, dùng các phương pháp 
liên hệ, so sánh, đối chiếu và tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy luật và xu hướng phát triển của

các hiện tượng nghiên cứu. Phân tích hoạt động kinh doanh  luôn gắn liền với mọi hoạt động kinh 
doanh của của doanh nghiệp như những hoạt động tự giác và có ý thức cao của con người. Tuy 
nhiên trong điều kiện kinh doanh với quy mô và trình độ khác nhau, công việc phân tích cũng tiến 
hành khác nhau.

         Phân tích hoạt động kinh doanh có đồng thời với các hoạt động kinh doanh của con người. 
Nhưng lúc ban đầu nó chỉ là những phép cộng trừ đơn giản và được tiến hành ngay trong công tác 

hạch toán. Khi hoạt động kinh doanh phát triển, yêu cầu quản lý kinh doanh ngày càng cao và 
phức tạp thì phân tích hoạt động kinh doanh cũng ngày càng phát triển để đáp ứng yêu cầu đó. Từ

chỗ đơn giản chỉ là phân tích lỗ lãi của từng thương vụ, sau phát triển phân tích các yếu tố hoạt 
động kinh doanh và lỗ lãi của từng đơn vị, bộ phận hoạt động kinh doanh, đến nay việc phân tích 
hoạt động kinh doanh còn được thực hiện không chỉ phạm vi doanh nghiệp, mà đã mở rộng đến 
vùng kinh tế, toàn bộ nền kinh tế..

         Như vậy phân tích hoạt động kinh doanh đã hình thành như một hoạt động độc lập với hệ
thống lý luận độc lập và trở thành một môn khoa học độc lập. Hoạt động kinh doanh luôn được 
tiến hành thường xuyên liên tục rất phong phú và phức tạp. Muốn thấy được một cách đầy đủ sự
phát triển của các hiện tượng, quá trình kinh doanh, từ đó thấy được thực chất hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, phải đi sâu nghiên cứu kết quả và mối quan hệ qua lại của các số liệu, tài 

liệu bằng những phương pháp khoa học. Đó là những phương pháp nhận biết các hoạt động thực 
tế, các hiện tượng, các quá trình trong mối liên hệ trực tiếp với nhận thức và sự tiếp nhận chủ
động của con người, trên cơ sở đó đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tìm nguyên nhân, đề
ra những giải pháp và biện pháp khai thác có hiệu quả mọi năng lực hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp.

1.1.2. Đối tượng  phân tích hoạt động kinh doanh:

         Trong điều kiện kinh doanh chưa phát triển, thông tin cho quản lý chưa nhiều, chưa phức tạp 
nên công tác phân tích được tiến hành chỉ là các phép tính cộng trừ đơn giản. Nền kinh tế ngày 

càng phát triển, những đòi hỏi về quản lý kinh tế quốc dân không ngừng tăng lên. Để đáp ứng nhu 
cầu của quản lý kinh doanh ngày càng cao, phức tạp, phân tích hoạt động kinh doanh được hình 
thành và ngày càng phát triển với hệ thống lý luận độc lập.

         Phân tích hoạt động kinh doanh là kết quả của quá trình hoạt động kinh doanh  được biểu 

hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế cụ thể, với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng. 

        Kết quả hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng phân tích có thể là kết quả riêng biệt của từng 
khâu, từng giai đoạn của quá trình hoạt động kinh doanh như: Kết quả của khâu chuẩn bị các yếu 
tố đầu vào, kết quả của việc tổ chức sản xuất, kết quả của khâu tiêu thụ sản phẩm,... hoặc có thể

là kết quả tổng hợp của cả một quá trình kinh doanh.
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         Phân tích hoạt động kinh doanh có mối liên hệ mật thiết với các môn khoa học kinh tế khác 

như: Các môn kinh tế ngành, thống kê, kế toán, tài chính, kế hoạch, định mức kinh tế - kỹ thuật... 
Khi tiến hành phân tích phải có sự liên hệ với các môn khoa học khác để nghiên cứu, phân tích 
được sâu sắc và toàn diện hơn. Nhiều vấn đề khi phân tích không thể tách rời với sự tác động qua 
lại của các môn khoa học khác.

1.1.3. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh 

        Hoạt động kinh doanh là một phạm trù rất rộng có liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống 
xã hội. Hoạt động này của các doanh nghiệp nước ta hiện nay thực hiện theo cơ chế hạch toán 
kinh doanh. Đây là một phạm trù kinh tế khách quan, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với các 

tổ chức kinh tế, giữa các tổ chức kinh tế với nhau cũng như giữa các bộ phận trong tổ chức kinh 
tế. Do vậy, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có mối quan hệ với các tổ chức kinh tế
khác nhau và với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nó được tiến hành trong sự độc lập tương đối và 
sự ràng buộc phụ thuộc hữu với môi trường xung quanh. Mặt khác, hạch toán kinh doanh là một 

phương pháp quản lý kinh tế mà yêu cầu cơ bản là các doanh nghiệp được quyền tự chủ trong 
hoạt động kinh doanh, tự trang trải chi phí và đảm bảo có lợi nhuận. Để thực hiện được điều này, 

phân tích hoạt động kinh doanh phải thường xuyên kiểm tra đánh giá mọi diễn biễn và kết quả quá 
trình hoạt động kinh doanh, tìm giả pháp khai thác tiềm năng của doanh nghiệp nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh. Như vậy nội dung chủ yếu của phân tích hoạt động kinh doanh là 
các hiện tượng, các quá trình kinh doanh đã hoặc sẽ xẩy ra trong các đơn vị, bộ phận và doanh 
nghiệp dưới sự tác động của các nhân tố chủ quan và khách quan. Các hiện tượng, các quá trình 
kinh doanh được thể hiện bằng một kết quả hoạt động kinh doanh cụ thể được biểu hiện bằng các 

chỉ tiêu.

         Kết quả hoạt động kinh doanh có thể là kết quả của từng khâu riêng biệt, cũng có thể là kết 
quả tổng hợp của quá trình hoạt động kinh doanh. Khi phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 
phải hướng vào kết quả thực hiện các định hướng, mục tiêu và phương án đặt ra.

         Trong phân tích, kết quả hoạt động kinh doanh được biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu hiện 

vật, hiện vật quy ước và chỉ tiêu  giá trị. Đó là sự xác định về nội dung và phạm vi của kết quả
hoạt động kinh doanh. Nội dung chủ yếu của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là phân tích 
sản lượng, doanh thu hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên việc phân tích này phải luôn luôn đặt trong 
mối quan hệ với các yếu tố của quá trình hoạt động kinh doanh như lao động, vật tư, tiến vốn...

         Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ dừng lại ở việc đánh giá kết quả hoạt động kinh 

doanh thông qua các chỉ tiếu kết quả, mà còn phải đi sâu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết 
quả hoạt động kinh doanh. Thông qua việc phân tích đánh giá được kết quả đạt được, điều kiện 
hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và từng bộ

phận, từng khía cạnh, từng đơn vị nói riêng.

         Để thực hiện được các nội dung trên, phân tích hoạt động kinh doanh cần phải xác định các 
đặc trưng về mặt lượng của các giai đoạn, các quá trình kinh doanh (số lượng, kết cấu, mối quan 
hệ, tỷ lệ...) nhằm xác định xu hướng và nhịp độ phát triển, xác định những nguyên nhân ảnh

hưởng đến sự biến động của quá trình kinh doanh, tính chất và trình độ chặt chẽ  của mối liên hệ
giữa kết quả kinh doanh với các điều kiện (yếu tố) kinh doanh.

1.1.4 Vai trò và yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh

1. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh
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         Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quả lý kinh tế có hiệu quả các hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong điều kiện 
nền kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầu là phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hoạt 
động kinh doanh có hiệu quả mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh  tranh vừa có điều 
kiện tích luỹ và mở rộng hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm 

tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, 
đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến và kết quả hoạt động kinh doanh, những mặt mạnh, mặt 
yếu của doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường kinh doanh và tìm mọi biện pháp để
không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Việc tiến hành phân tích một cách toàn 

diện mọi mặt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là hết sức cần thiết và có vị trí hết sức quan 
trọng.

         Phân tích hoạt động kinh doanh có vai trò trong việc đánh giá, xem xét việc thực hiện các 
chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Xem xét việc thực hiện các mục tiêu 

hoạt động kinh doanh, những tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc 
phục nhằm tận dụng một cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp. Kết quả phân tích hoạt động 

kinh doanh là những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lược phát triển 
và phương án hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả

         Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, nó có vai trò và tác dụng đối với doanh nghiệp trong chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh 
của mình. Thông qua việc phân tích từng hiện tượng, tứng khía cạnh của quá trình hoạt động kinh 
doanh, phân tích giúp doanh nghiệp điều hành từng mặt hoạt động cụ thể với sự tham gia cụ thể

của từng bộ phận chức năng của doanh nghiệp. Phân tích cũng là công cụ quan trọng để liên kết 
mọi hoạt động của các bộ phận cho hoạt động chung của doanh nghiệp được nhịp nhàng và đạt 
hiệu quả cao.

         Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ được thực hiện trong mỗi kỳ kinh doanh, mà nó 
còn được thực hiện trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Vì vậy phân tích hoạt động kinh 

doanh sẽ giúp các nhà đầu tư quyết định hướng đầu tư và các dự án đầu tư. Các nhà đầu tư thường 
quan tâm đến việc điều hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý cũng như khả năng 
thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh doanh sẽ đáp ứng 
những đòi hỏi này của các nhà đầu tư.

         Tóm lại phân tích hoạt động kinh doanh là điều hết sức cần thiết và có vai trò quan trọng đối 

với mọi doanh nghiệp. Nó gắn liền với hoạt động kinh doanh, loà cơ sở của nhiều quyết định quan 
trọng và chỉ ra phương hướng phát triển của các doanh nghiệp.

2. Yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh

         Muốn công tác phân tích hoạt động kinh doanh mang ý nghĩa thiết thực, làm cơ sở tham 
mưu cho các nhà quản lý đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, 
thì công tác phân tích hoạt động kinh doanh phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

         - Tính đầy đủ: Nội dung và kết quả phân tích phụ thuộc rất nhiều vào sự đầy đủ nguồn tài 

liệu phục vụ cho công tác phân tích. Tính đầy đủ còn thể hiện phải tính toán tất cả các chỉ tiêu cần 
thiết thì mới đánh giá đúng đối tượng cần phân tích.

         - Tính chính xác: Chất lượng của công tác phân tích phụ thuộc rất nhiều vào tính chính xác 
về nguồn số liệu khai thác; phụ thuộc vào sự chính xác lựa chọn phương pháp phân tích, chỉ tiêu 

dùng để phân tích.
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         - Tính kịp thời: Sau mỗi chu kỳ hoạt động kinh doanh phải kịp thời tổ chức phân tích đánh 

giá tình hình hoạt động, kết quả và hiệu quả đạt được, để nắm bắt những mặt mạnh, những tồn tại 
trong hoạt động kinh doanh, thông qua đó đề xuất những giải pháp cho thời kỳ hoạt động kinh 
doanh tiếp theo có kết quả và hiệu quả cao hơn.

         Để đạt được các yêu cầu trên đây, cần tổ chức tốt công tác phân tích hoạt động kinh doanh 

phù hợp với loại hình, điều kiện, quy mô hoạt động kinh doanh và trình độ quản lý của doanh 
nghiệp. Tổ chức công tác phân tích  phải thực hiện tốt các khâu:

+ Chuẩn bị cho quá trình phân tích

+ Tiến hành phân tích

+ Tổng hợp, đánh giá công tác phân tích

         Các khâu này có những nội dung, vị trí riêng nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau, do 
đó cần tổ chức tốt từng bước để không ảnh hưởng đến quá trình phân tích chung

1.2. LOẠI HÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

- Theo thời điểm phân tích:

+ Phân tích trước kinh doanh: là phân tích khi chưa tiến hành kinh doanh như phân tích dự
án, phân tích kế hoạch... Tài liệu sử dụng phân tích là các bản luận chứng, bản thuyết trình về
hiệu quả dự án, các bản kế hoạch. Mục đích của phân tích này nhằm dự báo, dự đoán cho các mục 
tiêu có thể đạt được trong tương lai, để cung cấp thông tin cho công tác xây dựng kế hoạch.

+ Phân tích hiện hành: là phân tích đồng thời với quá trình kinh doanh nhằm xác minh tính 
đúng đắn của phương án kinh doanh, của dự án đầu tư, của công tác kế hoạch, đồng thời điều 
chỉnh kịp thời những bất hợp lý trong phương án kinh doanh, trong dự án đầu tư và trong kế

hoạch của doanh nghiệp .

+ Phân tích sau kinh doanh: là phân tích kết quả hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá hiệu 
quả của phương án kinh doanh, dự án đầu tư, của việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của doanh 
nghiệp, xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

- Theo thời hạn phân tích: 

       + Phân tích nghiệp vụ (hàng ngày): nhằm đánh giá sơ bộ kết quả kinh doanh theo tiến độ

thực hiện, phục vụ kịp thời cho lãnh đạo nghiệp vụ kinh doanh .

+ Phân tích định kỳ (quyết toán): là phân tích theo thời hạn ấn định trước không phụ thuộc
vào thời hạn và tiến độ kinh doanh nhằm đánh giá chất lượng kinh doanh trong từng thời gian cụ
thể.

- Theo nội dung phân tích gồm :

       + Phân tích chuyên đề: là phân tích vào một bộ phận hay một khía cạnh nào đó của kết quả
kinh doanh như phân tích sử dụng lao động, vốn, tài sản, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả của công 
tác quản lý . . .nhằm làm rõ tiềm năng, thực chất của hoạt động kinh doanh để cải tiến và hoàn 

thiện từng bộ phận, tứng khía cạnh đó.

       + Phân tích toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh: là phân tích, đánh giá tất cả mọi mặt 
của kết quả trong mối liên hệ nhân quả giữa chúnãnhem xét mối quan hệ và tác động ảnh hưởng 
của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích.
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- Theo phạm vi phân tích có :

+ Phân tích điển hình: là phân tích chỉ giới hạn phạm vi ở những bộ phận đặc trưng như bộ
phận tiên tiến, bộ phận lạc hậu, bộ phận trọng yếu, ...

+ Phân tích tổng thể: là phân tích kết quả kinh doanh trên phạm vi toàn bộ, bao gồm các bộ
phận tiên tiến, bộ phận lạc hậu trong mối quan hệ với các bộ phận còn lại.

- Theo lĩnh vực và cấp quản lý:

+ Phân tích bên ngoài: là phân tích nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý cấp trên hoặc các ngành
chuyên môn có liên quan như ngân hàng, tài chính, kế hoạch,...

+ Phân tích bên trong: là phân tích chi tiết theo yêu cầu của quản lý kinh doanh  doanh 

nghiệp.

1.3. CƠ SỞ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

         Là duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lê Nin và kinh tế chính trị Mác-
Lê Nin. Những đặc điểm chủ yếu về cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh là:

1) Nghiên cứu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh được đặt trong mối quan hệ qua 

lại chặt chẽ của các hiện tượng, các quá trình kinh tế. Chủ nghĩa duy vật biện chứng của Mác đã
chỉ rõ mọi hiện tượng trong xã hội đều có liên quan chặt chẽ với nhau. Trong phân tích tất cả các 
chỉ tiêu phải được nghiên cứu trong mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau, không được tách rời
nhau. Mọi chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều chịu ảnh hưởng của 

những nhân tố xã hội, tự nhiên, kỹ thuật, tổ chức, quản lý... Vì vậy khi phân tích cần xem xét, 
nghiên cứu kỹ những ảnh hưởng của các nhân tố trên. Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ
quan tâm chú trọng về mặt kinh tế, mà còn phải chú trọng tới kinh tế - kỹ thuật, vì các nhân tố kĩ

thuật có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả kinh doanh, ảnh hưởng rất nhiều tới việc tổ chức sản xuất, 

ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới lao động.

2) Nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh của đơn vị phải chú ý xem xét mâu thuẫn 
nội tại, có các biện pháp giải quyết những mâu thuẫn đó. 

         Khi phân tích cần phát hiện những mâu thuẫn nội tại trong các hiện tượng, các quá trình 
kinh doanh. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp giải quyết các mâu thuẫn đó. Có như vậy mới có

thể cải tiến được công tác tổ chức quản lý kinh doanh . 

         Với đặc điểm thứ hai về cơ sở lý luận phân tích hoạt động kinh doanh là phải nghiên cứu
những tình huống mâu thuẫn nội tại của các hiện tượng, quá trình kinh tế, kịp thời khắc phục, giải 
quyết mâu thuẫn đó để thúc đẩy sự phát triển của các hiện tượng, quá trình kinh tế của doanh 

nghiệp. 

         Việc giải quyết các mâu thuẫn sẽ cải tiến công tác quản lý kinh doanh nhằm đáp ứng tình 
hình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế quốc dân nói chung.

3) Nghiên cứu phân tích hoạt động kinh doanh phải được tiến  hành trong quá trình phát 

triển tất yếu của các hiện tượng, các quá trình kinh tế. Khi nghiên cứu quá trình tăng trưởng, phát 

triển của doanh nghiệp "Doanh thu, lợi nhuận, sản lượng dịch vụ . . . " cho thấy sự phát triển đó
cũng như sự phát triển của nền kinh tế quốc dân không phải chỉ tăng đơn thuần về số lượng, tốc 
độ tăng trưởng mà còn tái sản xuất mở rộng từ thấp đến cao. Sự phát triển không ngừng này 

không chỉ ở một ngành nào đó mà là trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển này diễn ra 



9

như một quy luật của sự phát triển xã hội trên cơ sở các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật giá

trị, quy luật cung – cầu và quy luật cạnh tranh... 

         Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là phải nghiên cứu các quy luật kinh tế cơ
bản trong chiến lược phát triển kinh tế nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng của Đảng và
Nhà nước. Trong phân tích phải tính đến yêu cầu của quy luật giá trị. Phân tích hoạt động kinh 

doanh đánh giá cao tình hình tiết kiệm lao phí lao động sống và lao động quá khứ để hạ giá thành
sản phẩm dịch vụ, tăng sản lượng sản phẩm, tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng mức tích luỹ vốn. 
Bên cạnh đó phân tích kinh doanh còn phải tính đến yêu cầu của quy luật này phù hợp với mức 
độ phát triển của nền sản xuất xã hội.

         Chẳng hạn phân tích sử dụng lao động phải xem xét, nghiên cứu mối quan hệ giữa tốc độ
tăng năng suất lao động và tốc độ tăng tiền lương. Thường thì tốc độ tăng tiền lương phải chậm 
hơn tốc độ tăng năng suất lao động. 

         Với đặc điểm thứ ba của cơ sở lý luận phân tích là nghiên cứu các hiện tượng, quá trình kinh 

doanh trong sự phát triển tất yếu của những hiện tượng đó, đồng thời có tính đến yêu cầu của các 
quy luật kính tế cơ bản mới bảo đảm tính khách quan khoa học của phân tích hoạt động kinh 

doanh. 

1 4. NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

         Để trở thành một công cụ của công tác quản lý hoạt động kinh doanh, là cơ sở cho việc ra 

quyết định kinh doanh đúng đắn, phân tích hoạt động kinh doanh có những nhiệm vụ sau:

1.4.1. Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế:

Nhiệm vụ trước tiên của phân tích là đánh giá và kiểm tra khái quát giữa kết quả kinh doanh 

đạt được so với mục tiêu kế hoạch, dự toán, định mức. . . đã đặt ra để khẳng định tính đúng đắn và

khoa học của chỉ tiêu đã xây dựng trên một số mặt chủ yếu của quá trình hoạt động kinh doanh 

Ngoài quá trình đánh giá trên, phân tích cần xem xét đánh giá tình hình chấp hành các quy 
định, thể lệ thanh toán, trên cơ sở pháp lý,luật pháp trong nước và quốc tế.

       Thông qua quá trình kiểm tra, đánh giá, ta có được cơ sở định hướng để nghiên cứu sâu hơn ở
các bước tiếp theo, làm rõ các vấn đề cần quan tâm.

1.4.2. Xác định các nhân tố ảnh hưởng của các chỉ tiêu và tìm các nguyên nhân gây nên ảnh 
hưởng của các nhân tố đó:

         Biến động của các chỉ tiêu là do ảnh hưởng trực tiếp của các nhân tố tác động tới chỉ tiêu 
gây nên. Cho nên phải xác định, lượng hoá được mức độ ảnh  hưởng của từng nhân tố tới chỉ tiêu 

và những nguyên nhân tác động vào nhân tố đó. Chẳng hạn khi nghiên cứu chỉ tiêu doanh thu 
kinh doanh, các nhân tố làm cho doanh thu thay đổi như: sản lượng dịch vụ, chính sách giá thay 
đổi. Vậy các nguyên nhân ảnh hưởng tới sản lượng dịch vụ có thể là nhu cầu của khách  hàng 
tăng, có thể là do số lượng dịch vụ tăng lên, có thể là việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách 

hàng do công nghệ phát triển, có thể do daonh nghiệp đầu tư thêm trang thiết bị để mở rộng sản 

xuất... Còn nhân tố giá thay đổi, có thể là do chính sách của nhà nước, sự lựa chọn mức cước phí
của ngành trong khung nhà nước quy định thay đổi...
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1.4.3: Đề xuất giải pháp nhằm khai thác triệt để tiềm năng và khắc phục những tồn tại của 

quá trình hoạt động kinh doanh:

         Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ đánh giá kết quả không chỉ dừng lại ở việc xác 
định các nhân tố ảnh hưởng và các nguyên nhân mà trên cơ sở đó phát hiện ra các tiềm năng cần 
phải khai thác và những khâu còn yếu kém tồn tại, nhằm đề ra các giải pháp, biện pháp phát huy 

hết thế mạnh, khắc phục những tồn tại của doanh nghiệp. 

1 4.4. Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định: 

         Quá trình kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp biết được 

tiến độ thực hiện, những nguyên nhân sai lệch xảy ra, ngoài ra còn giúp cho doanh nghiệp phát 

hiện những thay đổi có thể xảy ra tiếp theo. Nếu kiểm tra và đánh giá đúng đắn sẽ giúp cho doanh 
nghiệp điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp và đề ra các giải pháp tiến hành trong tương lai.

         Định kỳ doanh nghiệp phải tiến hành kiểm tra và đánh giá hoạt động kinh doanh  trên tất cả
các góc độ, đồng thời căn cứ vào điều kiện tác động của môi trường bên ngoài hiện tại và tương 

lai để xác định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường để định hướng, để xây dựng chiến lược kinh 
doanh phù hợp. Nhiệm vụ của phân tích nhằm xem xét,dự báo, dự đoán sự phát triển của doanh 
nghiệp trong tương lai, hoạch định các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế
thị trường. 

1.5. CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH

1.5.1 Khái niệm chỉ tiêu phân tích

       Trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp dựa vào kết quả các loại hạch toán, có thể
rút ra những chỉ tiêu cần thiết để phân tích các mặt hoạt động kinh doanh. Các chỉ tiêu phân tích 
đó biểu thị đặc tính về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, về động thái của quá trình kinh doanh của 

các bộ phận, các mặt cá biệt hợp thành các qúa trình kinh doanh đó. Chỉ tiêu phân tích có thể biểu 
thị mối liên hệ qua lại của các mặt hoạt động của doanh nghiệp, cũng có thể xác định nguyên nhân 
đem lại những kết quả kinh tế nhất định. 

         Chỉ tiêu phân tích là những khái niệm nhất định phản ánh cả số lượng, mức độ, nội dụng và
hiệu qủa kinh tế của một hiện tượng kinh tế, một quá trình kinh tế toàn bộ hay từng mặt cá biệt 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung của chỉ tiêu biểu hiện bản chất kinh tế của các 

hiện tượng, các quá trình kinh tế, do đó nó luôn luôn ổn định ; còn giá trị về con số của chỉ tiêu 
biểu thị mức độ đo lường cụ thể, do đó nó luôn biến đổi theo thời gian và không gian cụ thể.

1.5.2 Hệ thống chỉ tiêu phân tích 

- Căn cứ vào nội dung kinh tế: phân chỉ tiêu phân tích thành chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất 
lượng.

         Chỉ tiêu số lượng phản ánh quy mô của kết quả hay điều kiện của quá trình kinh doanh như
doanh thu, lượng vốn,...

        Chỉ tiêu chất lượng phản ánh những đặc điểm về bản chất của quá trình đó. Có chỉ tiêu chất 
lượng phản ánh hiệu quả toàn bộ hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, có chỉ tiêu chất lượng phản 
ánh hiệu quả một khía cạnh nào đó của quá trình kinh doanh 
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         Chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng có mối quan hệ mật thiết với nhau, chính vì vậy, 

không nên phân tích một cách cô lập mà phải đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với nhau mới thu 
được kết quả toàn diện và sâu sắc. Ngoài ra cũng cần nghiên cứu phân tích các chỉ tiêu này trong 
thể thống nhất trong mối liên hệ giữa chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng

- Theo cách tính toán: Chỉ tiêu phân tích bao gồm chỉ tiêu tổng lượng, chỉ tiêu tương đối và chỉ

tiêu bình quân. 

        Chỉ tiêu tổng lượng hay chỉ tiêu tuyệt đối biểu thị bằng số tuyệt đối, được sử dụng để đánh 
giá quy mô kết quả hay điều kiện kinh doanh tại một thời gian và không gian cụ thể như doanh 
thu, lượng vốn, số lao động. 

         Chỉ tiêu tương đối là những chỉ tiêu phản ánh quan hệ so sánh bằng số tương đối giữa hai 
chỉ tiêu tổng lượng. Chỉ tiêu này có thể tính bằng tỷ lệ hoặc phần trăm (%). Nó được sử dụng để
phân tích quan hệ kinh tế giữa các bộ phận. 

           Chỉ tiêu bình quân phản ánh mức độ chung bằng số bình quân hay nói một cách khác, chỉ

tiêu bình quân phản ánh mức độ điển hình của một tổng thể nào đó . Nó được sử dụng để so sánh 
tổng thể theo các loại tiêu thức số lượng để nghiên cứu sự thay đổi về mặt thời gian, mức độ điển 

hình các loại tiêu thức số lượng của tổng thể; nghiên cứu quá trình và xu hướng phát triển của 
tổng thể

- Chỉ tiêu phân tích còn được phân ra chỉ tiêu tổng hợp và chỉ tiêu cá biệt. 

        Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh một tổng hoà nhất định của quá trình kinh doanh, tổng hoà này 
biểu thị sự tổng hợp của các quá trình kinh doanh, biểu thị kết cấu và chất lượng của những quá
trình đó.

  Chỉ tiêu cá biệt không có ảnh hưởng số lượng của quá trình kinh doanh nói trên.   Sử dụng 
các chỉ tiêu trong phân tích là để nêu ra những đặc điểm của quá trình kinh doanh, đồng thời xác 
định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động mà doanh nghiệp đạt được trong một chu kỳ
kinh doanh nhất định, khi biểu thị đặc tính của hiện tượng kinh doanh, quá trình kinh doanh, có
thể thấy kết cấu của chỉ tiêu phân  tích. Các chỉ tiêu phân tích nói rõ doanh nghiệp đã hoàn thành 

nhiệm vụ như thế nào? đạt đến mức độ nào? quá trình kinh doanh xảy ra như thế nào?..v.v...

   Cũng như các chỉ tiêu kinh tế khác, chỉ tiêu phân tích đều có đơn vị tính. Đơn vị tính có thể
là hiện vật như đơn vị tự nhiên (con,cái ); đơn vị đo lường (mét, kilôgam, tạ, tấn ); đơn vị thời 
gian( ngày, giờ). Cấu thành của đơn vị được dùng để tính chỉ tiêu phân tích cũng gồm có đơn vị

đơn và đơn vị kép. Đơn vị đơn như mét, kilôgam,..; còn đơn vị kép như Kw/h điện, máy điện 

thoại/100 dân...v.v... Trong các đơn vị trên, chỉ có đơn vị giá trị và đơn vị lao động là có tác dụng 
tổng hợp, còn các đơn vị khác không có tác dụng tổng hợp.

         Hệ thống chỉ tiêu phân tích có nhiều loại, việc sử dụng loại chỉ tiêu nào là do nội dung, yêu 

cầu và nhiệm vụ của công tác phân tích cụ thể quyết định. 

1.5.3 Chi tiết hoá chỉ tiêu phân tích 

Để phân tích hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được sâu sắc và kết quả, nếu chỉ
dựa vào các chỉ tiêu tổng hợp thì chưa đủ, cần phải có những chỉ tiêu cụ thể chi tiết. Cần phải chi 

tiết các chỉ tiêu phân tích nhằm phản ánh các mặt tốt, xấu, phản ánh kết quả đạt được theo thời 
gian, địa điểm và bộ phận cá biệt hợp thành chỉ tiêu đó. 
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Thông thường chỉ tiêu phân tích được chi tiết hoá theo thời gian thực hiện, theo địa điểm và

theo bộ phận cá biệt hợp thành các chỉ tiêu đó.

1. Chi tiết hoá chỉ tiêu  theo thời gian: tức là các chỉ tiêu năm được chi tiết thành chỉ tiêu quý
hoặc chỉ tiêu tháng . 

       Chi tiết chỉ tiêu phân tích theo thời gian có tác dụng tìm ra những chỉ tiêu lớn nhất, có thể

xác định được xu hướng của quá trình hoạt động của bộ phận kinh doanh này hoặc bộ phận kinh 
doanh khác, có thể tìm thời gian tốt nhất theo kết quả đạt được khi doanh nghiệp sử dụng khả
năng của mình. Nó cũng cho phép tìm ra sự không đều đặn của tình hình tiến triển trong quá trình 
kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra chi tiết hoá chỉ tiêu phân tích theo thời gian còn có tác 

dụng trong việc nghiên cứu sử dụng thời gian trong ngày làm việc. Bằng cách chụp ảnh bấm giờ
ngày làm việc cũng như bằng những cách điều tra khác có thể xác định thời gian người lao động 
sử dụng để sản xuất và những hao phí không sản xuất, từ đó có thể xác định được hiệu quả công 
tác ở những khoảng thời gian khác nhau trong ngày làm việc của người lao động. 

2.Chi tiết hoá chỉ tiêu phân tích theo địa điểm :

         Mỗi doanh nghiệp đều bao gồm một số khâu, một số đơn vị sản xuất nhất định. Chính vì vậy 

chỉ tiêu tổng hợp về công tác của doanh nghiệp được hình thành từ  các chỉ tiêu cá biệt về công 
tác của tất cả các khâu, các đơn vị sản xuất đó.

         Chi tiết chỉ tiêu phân tích theo địa điểm có tác dụng đối với việc nêu rõ những bộ phận, 
những đơn vị sản xuất nào tiên tiến, những lao động nào tiên tiến. Đồng thời cũng nêu ra những 
khâu, những đơn vị chậm tiến. Nhiều doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm không đảm bảo, ảnh 
hưởng đến doanh thu. Nhờ chi tiết chỉ tiêu phân tích theo địa điểm có thể xác định được các khâu,

các đơn vị có ít hoặc nhiều sản phẩm không đảm bảo chất lượng, trên cơ sở đó tìm nguyên nhân 
và biện pháp khắc phục.

        Chi tiết chỉ tiêu phân tích theo địa điểm sẽ bổ sung cho chi tiết theo thời gian. Một chỉ tiêu 
nếu được chi tiết cả thời gian và địa điểm khi phân tích sẽ cho kết quả đầy đủ và sâu sắc hơn.

3. Chi tiết chỉ tiêu phân tích theo bộ phận cá biệt hợp thành: Được sử dụng để tìm kết cấu của 

quá trình kinh tế và xác lập vai trò của các bộ phận cá biệt hợp thành chỉ tiêu tổng hợp. Chi tiết 
theo bộ phận cá biệt có tác dụng đối với việc tìm các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 
mà doanh nghiệp đã đạt được. Nó cũng có tác dụng vạch rõ mức độ hoàn thành hiện tượng kinh tế
hoặc quá trình kinh tế.

        Trong thực tế không ít doanh nghiệp hoàn thành được nhiệm vụ chung, nhưng lại không 

hoàn thành nhiệm vụ cá biệt. Ngoài ra nó còn giúp cho người làm công tác phân tích tập trung khả
năng sao cho đạt được kết quả tốt hơn. Tác dụng này rất quan trọng khi chi tiết quá trình lao động 
theo những hao phí lao động nhiều nhất nhằm tổ chức cơ giới hoá, tăng năng suất lao động...v.v...

Chi tiết hoá chỉ tiêu phân tích theo bộ phận cá biệt hợp thành còn có thể xác định được mối quan 
hệ qua lại của những chi tiêu khác nhau. Xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khác 
nhau đến hiện tượng và quá trình kinh tế.

        Tóm lại, chi tiết chỉ tiêu phân tích theo thời gian, theo địa điểm và theo bộ phận cá biệt hợp 

thành có sự bổ sung mật thiết cho nhau. Nhờ đó có thể đi sâu nghiên cứu toàn bộ quá trình kinh 
doanh, tìm ra những mối liên hệ qua lại và những mặt khác nhau của các chỉ tiêu phân tích. Chi 
tiết hoá chỉ tiêu phân tích có thể tiến hành  một cách liên tục, tức là sau khi chi tiết lần đầu các chỉ
tiêu phân tích theo chỉ tiêu cá biệt này lại có thể được chi tiết thêm nữa theo những chỉ tiêu cá biệt 
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khác. Chẳng hạn, chỉ tiêu giá thành sản phẩm dịch vụ, sau khi được chi tiết hoá theo bộ phận có

thể chi tiết theo yêú tố chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội, vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi 
khác..v.v... 

  Cũng cần chú ý là không phải khi nào cũng cần và có khả năng chi tiết một cách liên tục 
chỉ tiêu phân tích theo bộ phận cá biệt. Một số chỉ tiêu phân tích chỉ có thể chi tiết được đến một

mức độ nào đó mà thôi. Nói chung, chi tiết chỉ tiêu phân tích theo bộ phận cá biệt hợp thành quyết 
định bởi nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu của công tác phân tích hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp .

1.5.4 Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu phân tích 

        Trong phân tích hoạt động kinh doanh, mỗi chỉ tiêu đều biểu thị một khía cạnh nào đó của 
hiện tượng và quá trình kinh tế nghiên cứu. Các khía cạnh đó liên quan mật thiết với nhau, cho 
nên khi nghiên cứu một hiện tượng nào đó phải xem xét tất cả các chỉ tiêu, mối liên hệ giữa các 
chỉ tiêu đó.

         Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu thường bao gồm : liên hệ hàm số, liên hệ tương quan, liên hệ
thuận hoặc nghịch, liên hệ một hay nhiều nhân tố...

Mối liên hệ khi mà một giá trị nhất định của nhân tố ứng với một giá trị nhất định của chỉ
tiêu phân tích (chỉ tiêu kết quả) gọi là liên hệ hàm số. 

Mối liên hệ khi mà một giá trị nhất định của chỉ tiêu kết quả ứng với nhiều giá trị của nhân 
tố gọi là liên hệ tương quan. 

Cả liên hệ hàm số và tương quan đều có thể là liên hệ thuận hay liên hệ nghịch. Liên hệ
thuận là mối liên hệ khi tăng hoặc giảm chỉ tiêu nhân tố sẽ làm tăng hoặc giảm chỉ tiêu kết quả. 

Còn liên hệ nghịch thì ngược lại tức là khi tăng hoặc giảm chỉ tiêu nhân tố sẽ làm  giảm hoặc 
tăng chỉ tiêu kết quả.

Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu thường được biểu diễn dưới dạng sơ đồ hoặc công thức toán 
học. Trong sơ đồ mối liên hệ giữa các chỉ tiêu biểu thị nguyên nhân, kết quả giữa các khía cạnh 
của hiện tượng nghiên cứu. Chính vì vậy mỗi chỉ tiêu giữ một vai trò nhất định. Khi biểu thị mối 

liên hệ giữa các chỉ tiêu dưới dạng công thức cần bảo đảm các yêu cầu sau: 

       - Các chỉ tiêu nhân tố trong công thức phân tích phải xác định nguyên nhân của chỉ tiêu kết 
quả (chỉ tiêu phân tích). 

       - Giữa các chỉ tiêu nhân tố xác định chỉ tiêu kết quả (chỉ tiêu phân tích) phải không có sự

liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu có sự liên hệ chặt chẽ sẽ không đánh giá đúng nguyên nhân thay 

đổi chỉ tiêu kết quả. Trong trường hợp như vậy phải nghiên cứu một cách tỷ mỷ lựa chọn 
phương pháp luận phân tích thích hợp.

1.6. NHÂN TỐ TRONG PHÂN TÍCH

1.6.1 Khái niệm nhân tố

Trong phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khái niệm nhân tố được thường 

xuyên sử dụng để chỉ điều kiện tất yếu làm cho quá trình kinh tế nào đó có thể thực hiện đuợc. 
Nhân tố có nghĩa là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến kết quả nhất định cho hiện tượng và quá
trình kinh tế. 
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         Trong phân tích, nguyên nhân và kết quả không phải là cố định bởi vì nghiên cứu một hiện 

tượng kinh doanh, một quá trình kinh doanh nào đó thì cái này có thể là nguyên nhân nhưng khi 
nghiên cứu một qúa kinh doanh khác thì nguyên nhân đó lại trở thành kết qủa. Có khi nguyên 
nhân và kết quả hợp với nhau làm cho nguyên nhân biểu hiện thành kết quả và ngược lại.

1.6.2  Phân loại nhân tố

        Trong quá trình phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có rất nhiều nhân tố.
Việc xác định nhân tố nào là tuỳ thuộc vào đặc điểm của hiện tượng, quá trình kinh doanh. Tuy 
vậy vẫn có thể phân các nhân tố như sau : 

1. Theo nội dung kinh tế bao gồm:

     - Nhân tố thuộc điều kiện kinh doanh (lao động, vật tư, tiền vốn); các nhân tố này ảnh hưởng 
trực tiếp đến quy mô kinh doanh.

     - Nhân tố thuộc về kết quả kinh doanh, các nhân tố này thường ảnh hưởng dây chuyền từ khâu 
cung ứng đến sản xuất tiêu thụ từ đó ảnh hưởng đến tài chính.

2. Theo tính tất yếu của nhân tố bao gồm: 

      - Nhân tố chủ quan là những nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh tuỳ thuộc vào sự nỗ

lực chủ quan của chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Những nhân tố này như trình độ sử
dụng lao động, vật tư, tiền vốn, trình độ khai thác các nhân tố khách quan của doanh nghiệp (giá

thành sản phẩm, mức hao phí, thời gian lao động).

        - Nhân tố khách quan là những nhân tố phát sinh và tác động như một yêu cầu tất yếu ngoài 
sự chi phối của chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh (thuế, giá cả, lương bình quân). 

3. Theo tính chất của nhân tố bao gồm: 

       - Nhân tố số lượng là những nhân tố phản ánh quy mô, điều kiện hoạt động kinh doanh, như 
số lượng lao động, vật tư, tiến vốn, sản lượng doanh thu..

         - Nhân tố chất lượng là những nhân tố phản ánh hiệu suất hoạt động kinh doanh. 

         Việc phân tích hoạt động kinh doanh theo chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng giúp cho 
việc đánh giá phương hướng, đánh giá chất lượng và giúp cho việc xác định trình tự đánh giá các 

nhân tố khi sử dụng phương pháp loại trừ trong phân tích hoạt động kinh doanh.

4. Theo xu hướng tác động của các nhân tố phân ra: 

         - Nhân tố tích cực là những nhân tố có tác động tốt hay làm tăng độ lớn của kết quả và hiệu 
quả hoạt động kinh doanh. 

         - Nhân tố tiêu cực là những nhân tố có tác động xấu hay làm giảm quy mô của kết qủa hoạt 

động kinh doanh.

         Trong phân tích cần xác định xu hướng và mức độ ảnh hưởng tổng hợp của các nhân tố tích 
cực và tiêu cực. Nhân tố có nhiều loại như đã nêu ở trên, nhưng cần chú rằng khi phân loại phải 

tuỳ thuộc vào mối quan hệ cụ thể của nhân tố với chỉ tiêu phân tích. Chẳng hạn, có những nhân tố
trong mối quan hệ với chỉ tiêu này  là loại nhân tố này, nhưng trong mối quan hệ với chỉ tiêu khác 
trở thành nhân tố khác.
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1.7. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH CÔNG TÁC PHÂN TÍCH

Tổ chức công tác phân tích là một công việc hết sức quan trọng, nó sẽ quyết định chất lượng 

và kết quả công tác phân tích. Thông thường việc phân tích được tiến hành theo quy trình (trình 
tự) sau đây: 

1.7.1 Lập kế hoạch phân tích

Lập kế hoạch phân tích là xác định trước về nội dung, phạm vi, thời gian và cách tổ chức 

phân tích: 

Về nội dung phân tích cần xác định rõ các vấn đề cần phân tích. Có thể là toàn bộ hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp, có thể là một khía cạnh nào đó của quá trình kinh doanh. Đây là cơ 
sở để xây dựng đề cương cụ thể để tiến hành phân tích.

Về phạm vi phân tích có thể toàn doanh nghiệp hoặc một vài đơn vị bộ phận được chọn làm 
điểm để phân tích. Tùy theo yêu cầu và thực tiễn quản lý kinh doanh mà xác định nội dung và
phạm vi phân tích cho thích hợp. 

Về thời gian ấn định trong kế hoạch phân tích bao gồm thời gian chuẩn bị và thời gian tiến 

hành phân tích.

Trong kế hoạch phân tích còn phân công trách nhiệm các bộ phân trực tiếp và phục vụ công 
tác phân tích cùng các hình thức hội nghị phân tích nhằm thu thập nhiều ý kiến, đánh giá đúng 
thực trạng và phát hiện đầy đủ tiềm năng cho việc phấn đấu đạt kết quả cao trong kinh doanh.

1.7.2. Thu thập, kiểm tra và xử lý số liệu: 

Tài liệu sử dụng để làm căn cứ phân tích bao gồm văn kiện của các cấp bộ Đảng có liên quan 
đến hoạt động kinh doanh. Các nghị quyết, chỉ thị của chính quyền các cấp và cơ quan quản lý
cấp trên có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; các tài liệu kế hoạch, dự toán, 

định mức,...v..v..

Sau khi thu thập tài liệu cần tiến hành kiểm tra tính hợp pháp của tài liệu bao gồm trình tự
lập, ban hành, cấp thẩm quyền ký duyệt, nội dung và phương pháp tính và ghi các con số; cách 
đánh giá đối với chỉ tiêu giá trị. Phạm vi kiểm tra không chỉ giới hạn các tài liệu trực tiếp làm căn 
cứ phân tích mà còn cả các tài liệu khác có liên quan, đặc biệt là các tài liệu gốc. 

1.7.3. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích:

       Tuỳ theo nội dung, nguồn tài liệu thu thập được và loại hình phân tích để xác định hệ thống 
chỉ tiêu và phương pháp phân tích cho thích hợp .

1.7. 4. Viết báo cáo phân tích và tổ chức hội nghị phân tích:

         Báo cáo phân tích, thực chất là bản tổng hợp những đánh giá cơ bản cùng những tài liệu 
chọn lọc để minh hoạ rút ra từ quá trình phân tích. Khi đánh giá cần nêu rõ cả thực trạng và tiềm
năng cần khai thác. Cũng phải nêu phương hướng và biện pháp cho kỳ hoạt động kinh doanh tiếp 
theo.

         Báo cáo phân tích cần được trình bày trong hội nghị phân tích để thu thập các ý kiến đóng 
góp và thảo luận cách thức thực hiện các phương hướng và biện pháp trong kỳ kinh doanh tiếp 
theo.
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1.8. TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH

        Công tác tổ chức phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thường phụ thuộc vào công tác

sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh lại phụ thuộc vào loại 
hình sản xuất kinh doanh. Đặc điểm và điều kiện kinh doanh ở mỗi doanh nghiệp không giống 
nhau, do đó công tác tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh cũng phải đặt ra như thế nào để phù
hợp với hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh.

*Công tác phân tích hoạt động kinh doanh có thể nằm ở một bộ phận riêng biệt kiểm soát 
trực tiếp của Ban giám đốc và làm tham mưu cho giám đốc. Theo hình thức này thì quá trình phân 
tích được thực hiện toàn bộ nội dung của hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả phân tích sẽ
cung cấp thông tin thường xuyên cho lãnh đạo cấp cao. Trên cơ sở này các thông tin qua phân tích 

được truyền đạt từ trên xuống dưới theo các kênh căn cứ theo chức năng quản lý và quá trình đánh 
giá, kiểm tra, kiểm soát, điều chỉnh, chấn chỉnh đối với từng bộ phận của doanh nghiệp cũng được 
kèm theo từ ban giám đốc doanh nghiệp tới các phòng ban. 

* Công tác phân tích hoạt động kinh doanh được thực hiện ở nhiều  bộ phận riêng biệt căn 

cứ theo các chức năng của quản lý,  nhằm cung cấp và thoả mãn thông tin cho các bộ phận của
quản lý được phân quyền, trách nhiệm trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát và ra quyết định đối với 
chi phí,doanh thu trong phạm vi được giao quyền đó. Cụ thể: 

        + Đối với bộ phận được quyền kiểm soát và ra quyết định về chi phí sẽ tổ chức thực 

hiện phân tích về tình hình biến động giữa thực hiện so với định mức (hoặc kế hoạch) nhằm phát 
hiện chênh lệch của từng yếu tố chi phí, giá cả về mặt biến động lượng và giá, trên cơ sở đó tìm ra
nguyên nhân và đề ra các giải pháp.  

               + Đối với các bộ phận được phân quyền kiểm soát và ra quyết định về doanh thu thường 

gọi là trung tâm kinh doanh, trung tâm này là các bộ phận kinh doanh riêng biệt theo khu vực địa 
điểm hay một số sản phẩm, nhóm hàng nhất định, do đó họ có quyền với các bộ phận cấp dưới là
trung tâm chi phí. Ứng với trung tâm này thường là trưởng bộ phận kinh doanh hoặc giám đốc 
kinh doanh ở từng doanh nghiệp trực thuộc tổng công ty. Trung tâm này sẽ tiến hành phân tích 
báo cáo thu nhập, đi xem xét và đánh giá mối quan hệ chi phí – khối lượng - lợi nhuận là cơ sở để

đánh giá hoà vốn trong kinh doanh và việc phân tích báo cáo bộ phận.

              + Đối với trung tâm đầu tư, các nhà quản trị cấp cao nhất có quyền phụ trách toàn bộ
doanh nghiệp, họ chủ yếu quan tâm đến hiệu quả của vốn đầu tư, ngắn hạn và dài hạn. Để đáp ứng 
việc cung cấp và thoả mãn thông tin thì quá trình phân tích sẽ tiến hành phân tích các báo cáo kế

toán - tài chính, phân tích để ra quyết định dài hạn và ngắn hạn. 

           Như vậy quá trình tổ chức công tác phân tích được tiến hành tuỳ theo từng loại hình tổ
chức sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp. Nhằm đáp ứng thoả mãn  thông tin cung cấp cho 
quy trình lập kế hoạch, kiểm tra và ra quyết định, công tác tổ chức phân tích phải làm sao thoả

mãn được cao nhất nhu cầu của từng cấp chức năng quản lý.

1.9 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

1.9.1. Phương pháp so sánh đối chiếu 

       Phương pháp so sánh đối chiếu được sử dụng rộng rãi và là một trong những phương pháp 
chủ yếu dùng để phân tích hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp. Thật ra phương pháp này 

được sử dụng trong tất cả các ngành khoa học và trong cuộc sống hàng ngày. Có thể nói phương 
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pháp so sánh đối chiếu không thuộc quyền sở hữu của một ngành khoa học nào. Nhưng phương 

pháp đối chiếu đã được phát triển và đúc kết thành lý luận một cách có hệ thống trong môn phân 
tích hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp.

         Nội dung của phương pháp này là tiến hành so sánh đối chiếu các chỉ tiêu phản ánh hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp (chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh; chỉ tiêu phản 

ánh điều kiện hoạt động kinh doanh và chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh). Tuỳ theo yêu cầu, 
mục đích, tuỳ theo nguồn số liệu và tài liệu phân tích mà sử dụng số liệu chỉ tiêu phân tích khác 
nhau.

         Về hình thức phân tích: để thuận tiện cho công tác phân tích, phương pháp so sánh đối chiếu 

chủ yếu thực hiện theo hình thức bảng phân tích

Kỳ phân tích So sánh

Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực 
hiện kỳ
trước

Kế

hoạch

Thực 

hiện

Với kỳ

trước

Với kế

hoạch

I. Kết quả kinh doanh

1. Hiện vật

2. Giá trị

II. Điều kiện kinh doanh

1. Lao động

2. Tiến vốn

3. Chi phí

III. Hiệu quả kinh doanh

1. Tổng hợp

2. Chi tiết

         Tác dụng của phương pháp đối chiếu là có thể đánh giá được các chỉ tiêu số lượng và các 
chỉ tiêu chất lượng phản ánh trong hệ thống các báo biểu và trong những tài liệu hạch toán.

          Khi sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu cần giải quyết những vấn đề cơ bản như:

- Xác định số gốc để so sánh 

-  Xác định điều kiện so sánh 

-  Xác định mục tiêu so sánh. 

       Về số gốc để so sánh khi xác định phụ thuộc vào  mục đích cụ thể của phân tích. Nếu như

phân tích để nghiên cứu nhịp độ biến động tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu thì số gốc để so sánh 
là trị số của chỉ tiêu kỳ trước hoặc nếu nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong từng 
khoảng thời gian thường so sánh với cùng kỳ năm trước. 

        Về điều kiện so sánh khi xác định sẽ khác nhau theo thời gian và không gian.  Như khi so 

sánh theo thời gian cần đảm bảo tính thống nhất về nội dung kinh tế của chỉ tiêu. Thông thường 
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nội dung kinh tế của chỉ tiêu ổn định và quy định thống nhất. Cũng cần đảm bảo tính thống nhất

về phương pháp tính các chỉ tiêu. Trong hoạt động kinh doanh các chỉ tiêu có thể được tính theo 
các phương pháp khác nhau. Vì vậy khi so sánh cần lựa chọn hoặc tính lại các trị số chỉ tiêu theo 
phương pháp thống nhất. Ngoài ra cần đảm bảo tính thống nhất về đơn vị tính các chỉ tiêu cả về
số lượng, thời gian và giá trị. 

         Về mục tiêu so sánh khi xác định cần phân biệt xác định mức độ biến động tuyệt đối hay 
mức độ biến động tương đối của chỉ tiêu phân tích. 

         Mức độ biến động tuyệt đối, xác định bằng cách so sánh trị số của chỉ tiêu giữa 2 kỳ (kỳ
phân tích và kỳ lấy làm gốc) 

         Mức độ biến động tương đối là kết quả so sánh giữa kỳ phân tích với kỳ gốc dã được điều 
chỉnh theo hệ số của chỉ tiêu liên quan. 

          Phương pháp so sánh đối chiếu trong phân tích hoạt động kinh doanh bao gồm nhiều 
phương thức khác nhau. Sử dụng công thức nào là tuỳ thuộc vào mục đích và yêu cầu của công 

tác phân tích quyết định. Nói chung có những phương thức so sánh đối chiếu sau: 

a) So sánh chỉ tiêu thực hiện với chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong phân tích

Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường, mọi vận động kinh tế đều phải được xây 
dựng và hoàn thành theo nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Vì vậy muốn biết trong kỳ phân tích đã thực 

hiện nhiệm vụ và mục tiêu đề ra như thế nào, cần phải so sánh chỉ tiêu thực hiện với chỉ tiêu 
nhiệm vụ đề ra để tìm số chênh lệch bằng số tuyệt đối hoặc số tương đối. Sau khi so sánh đối 
chiếu như thế có thể nêu ra phương hướng để đi sâu phân tích tức là có thể sử dụng các phương 
pháp khác của phân tích để xác định cụ thể hơn, chi tiết hơn các nhân tố và mức độ ảnh hưởng 

của chúng đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp . 

b) So sánh chỉ tiêu thực hiện kỳ phân tích với chỉ tiêu thực hiện kỳ trước hoặc với những chỉ tiêu 
thực hiện của những kỳ trước: 

         Trong hoạt động kinh doanh không phải tất cả các chỉ tiêu đều đặt ra nhiệm vụ thực hiện, 
một số chỉ tiêu không thể đặt ra như số sản phẩm dịch vụ vi phạm chất lượng,...Tuy vậy trong kỳ

phân tích vẫn phát sinh những số thực tế. Như vậy, không thể so sánh chỉ tiêu thực tế với chỉ tiêu 
nhiệm vụ đề ra. Do đó tiến hành so sánh chỉ tiêu thực tế kỳ phân tích với chỉ tiêu thực hiện kỳ
trước để đánh giá và phân tích. 

        Ngoài ra các chỉ tiêu tuy đã so sánh số thực hiện với nhiệm vụ đề ra nhưng vẫn chưa đủ, cần 

tiến hành so sánh thực hiện của kỳ phân tích với thực hiện kỳ trước để đánh giá đầy đủ và sâu sắc. 

Việc so sánh đó nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh doanh. 

        So sánh chỉ tiêu thực hiện kỳ phân tích với chỉ tiêu thực hiện kỳ trước không chỉ hạn chế ở
một kỳ trước mà có thể là hàng loạt thời kỳ kỳ tiếp nhau một cách liên tục. Phương thức này tạo 

khả năng thu được những tài liệu chính xác hơn vì có thể loại trừ những tình hình khác nhau hoặc 
những yếu tố ngẫu nhiên có ảnh hưởng đến chỉ tiêu dùng cho một thời kỳ nào đó. Tuy nhiên, việc 
so sánh này chỉ được sử dụng khi các thời kỳ so sánh có điều kiện hoạt động tương tự nhau.

c) So sánh các chỉ tiêu giữa các đơn vị tương tự nội bộ và ngoài doanh nghiệp

        Phương thức này thường so sánh những chỉ tiêu trong kỳ phân tích giữa các bộ phận, khu 
vực kinh doanh hoặc giữa các doanh nghiệp của một ngành sản xuất
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1.9.2 Phương pháp loại trừ

1. Nguyên tắc sử dụng:

 Khi phân tích một quá trình kinh doanh thường có nhiều nhân tố ảnh hưởng và dẫn đến 
những kết quả nhất định. Cần phải biết cũng như cần phải xác định được mối liên hệ lẫn nhau 
giữa các nhân tố. Để giúp cho người làm công tác phân tích biết được nhân tố nào là quan trọng 

nhất, có tác động lớn nhất đến chỉ tiêu phân tích cần phải xác định chính xác mức độ ảnh hưởng 
của từng nhân tố.

         Khi xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, thường thấy những nhân tố cá biệt có

ảnh hưởng ở những chiều hướng đối lập nhau, không cùng một chiều. Một số nhân tố có ảnh 

hưởng tích cực, có tác dụng thúc đẩy kinh doanh. Trái lại, một số nhân tố có ảnh hưởng tiêu cực, 
kìm hãm sự phát triển kinh doanh. Cần phải xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố cả khi kinh 
doanh tốt và không tốt. Bởi vì qua việc xác định này có thể thấy rõ mức độ ảnh hưởng của một 
nhân tố tích cực nào đó không những có thể bù lại mức độ ảnh hưởng của một nhân tố tiêu cực 

khác mà có khi còn vượt cả mức độ ảnh hưởng tiêu cực của nhân tố đó để làm cho hoạt động 
kinh doanh đạt được kết quả nhất định. Như thế, rõ ràng tác động của các nhân tố tích cực cũng 
không giống nhau.

Để sử dụng phương pháp loại trừ cần biết nguyên tắc sử dụng của nó. 

Nếu giữa các chỉ tiêu nhân tố với chỉ tiêu kết quả có mối quan hệ hàm số thuận

                                                 Z = x + y + v

Giả sử một trong các nhân tố thay đổi còn các nhân tố khác cố định ta có: 

(x) = x1 – x0

              (y) = y1 – y0

(v) = v1 – v0

    = Z1 – Z0 =(x)+(y) +(v)

Trong đó: 

         Z - Chỉ tiêu kết quả (phân tích) .

         x, y, v - Chỉ tiêu nhân tố

         Z1, x1, y1, v1 - chỉ tiêu kỳ phân tích ứng với chỉ tiêu kết quả và các nhân tố. 

         Z0, x0, y0, v0 - chỉ tiêu kỳ gốc ứng với chỉ tiêu kết qủa và các nhân tố. 

(i) – Mức độ ảnh hưởng của nhân tố i đến chỉ tiêu kết quả (phân tích) (i = x, y, v)

Đối với trường hợp này trình tự đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố không làm thay đổi 
kết quả tính toán.

Nếu giữa các chỉ tiêu nhân tố với chỉ tiêu kết quả có mối liên hệ tích số:

                                             Z = x y

Để xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến chỉ tiêu kết quả có 2 phương án.

Phương án 1: Xét ảnh hưởng của nhân tố x trước y sau: 
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                                            x = x1 y0  - x0 y0  = x y0  

y = x1 y1  - x1 y0  = x1y  

      Phương án 2: Xét ảnh hưởng của nhân tố y trước x sau: 

y = x0 y1  - x0 y0  = x0 y  

x = x1 y1  - x0 y1  = xy1  

        Kết quả tính toán theo 2 phương án khác nhau và như vậy rõ ràng nó phụ thuộc vào thứ tự

đánh giá các nhân tố. Cho nên cần phải thống nhất thứ tự đánh giá dựa trên nguyên tắc nhất định. 
Thứ tự đánh giá ảnh hưởng các nhân tố được xác định trên cơ sở phương pháp chỉ số. Khi xây 
dựng chỉ số chỉ tiêu số lượng, các nhân tố chất lượng lấy giá trị kỳ gốc còn khi xây chỉ số chỉ tiêu 
chất lượng, các nhân tố số lượng lấy giá trị kỳ phân tích (báo cáo). Thứ tự xây dựng chỉ số như
vậy ứng với nguyên tắc đánh giá ảnh hưởng các nhân tố đến chỉ tiêu kết quả. Có thể khái quát 

nguyên tắc xác định thứ tự đánh giá ảnh hưởng các nhân tố đến chỉ tiêu kết quả như sau:

Nếu chỉ tiêu kết quả bị ảnh hưởng bởi hai nhân tố, một trong số đó là nhân tố số lượng, một 
là nhân tố chất lượng thì đầu tiên đánh giá nhân tố số lượng, sau đó là nhân tố chất lượng.

Nếu chỉ tiêu kết quả bị ảnh hưởng bởi nhiều tố thì phải xác định thứ tự đánh giá bằng cách 

khai triển chỉ tiêu kết quả theo các nhân tố hoặc nhóm các nhân tố. Trong đó cần chú ý:

    - Nếu trong công thức mối liên quan các chỉ tiêu có một vài nhân tố số lượng thì trước hết đánh 

giá ảnh hưởng nhân tố biểu diễn điều kiện sản xuất, sau đó đánh giá ảnh hưởng nhân tố thay đổi 
cơ cấu và cuối cùng là các nhân tố chất lượng. 

   - Công thức trung gian dùng để triển khai nhân tố cần phải có nội dung kinh tế thực sự.

2. Phương pháp thay thế liên hoàn

         Phương pháp thay thế liên hoàn được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân 
tố cá biệt đến một hiện tượng, một quá trình hoạt động kinh doanh. 

          Để đánh giá (xác định) mức độ ảnh hưởng của bất kỳ một nhân tố nào đến chỉ tiêu kết quả
(phân tích) cần phải tính 2 đại lượng giả định của chỉ tiêu phân tích đó (phép thế). Trong phép thế
thứ nhất nhân tố nào mà xem xét ảnh hưởng của nó thì lấy số liệu kỳ phân tích (thực hiện). Trong 
phép thế thứ hai lấy số liệu kỳ gốc (kế hoạch). Mức độ của các nhân tố còn lại trong 2 phép thế

phụ thuộc vào thứ tự đánh giá ảnh hưởng của chúng đến chỉ tiêu phân tích. Những nhân tố mà ảnh 
hưởng của chúng xác định trước nhân tố nghiên cứu thì lấy số liệu kỳ phân tích (thực hiện) . Còn 
các nhân tố mà ảnh hưởng của chúng xác định sau nhân tố nghiên cứu thì lấy số liệu kỳ gốc (kế
hoạch).

         Hiệu của phép thế thứ nhất với phép thế thứ hai là mức độ ảnh hưởng của nhân tố đến chỉ

tiêu phân tích.

         Ví dụ:         Z = x(1) y(2)

Để xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố thứ nhất x ta tính 2 phép thế

- Phép thế 1

                                  ZI = x1 y0

- Phép thế 2
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                                   ZII = x0 y0

- Ảnh hưởng của nhân tố x 

                              x  =  ZI - ZII = x1 y0 - x0 y0

Để xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố thứ hai y đến chỉ tiêu phân tích Z  ta cũng tính 2
phép thế

  - Phép thế 1:     ZIII = x1 y1

   - Phép thế 2:     ZIV = x1 y0

- Ảnh hưởng cửa nhân tố y 

y  =  ZIII - ZIV = x1 y1 - x1 y0

Khi sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn, phaỉ xác định chính xác thứ tự thay thế các 
nhân tố ảnh hưởng. Nếu thứ tự thay thế các nhân tố bị thay đổi tuỳ tiện thì kết quả tính toán 
không đúng, mặc dù tổng mức ảnh hưởng của các nhân tố không đối. Muốn xác định mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố một cách đúng đắn thì phải nghiên cứu nội dung kinh tế của quá trình kinh 
doanh tức là phải xác định mối liên hệ thực tế của hiện tượng được phản ánh trong trình tự thay 
thế liên hoàn.

Nói chung, khi có hai nhân tố ảnh hưởng có 2 lần thay thế, có ba nhân tố thì có 3 lần thay 

thế.v.v... tổng quát có n nhân tố thì có n lần thay thế và phải tính (n-1) phép thế.

3. Phương pháp số chênh lệch

       Phương pháp số chênh lệch là một trong những phương pháp loại trừ và thường được sử
dụng trong phân tích kinh doanh. Thông thường khi có hai nhân tố cá biệt ảnh hưởng đến một 

quá trình kinh doanh thì sử dụng phương pháp số chênh lệch vì nó đơn giản hơn phương pháp 
thay thế liên hoàn.

Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cá biệt phải tìm số chênh lệch giữa chỉ
tiêu kỳ phân tích (quyết toán) với chỉ tiêu kỳ gốc (kế hoạch). Nhân số chênh lệch của mỗi một

nhân tố với số tuyệt đối của nhân tố khác cũng tức là chỉ tiêu cá biệt. Khi xác định mức độ  ảnh 
hưởng của nhân tố chất lượng thì nhân số chênh lệch của chỉ tiêu đó với kỳ phân tích (quyết toán) 
của nhân tố số lượng. Nói một cách khác là lấy số chênh  của nhân tố thứ nhất (nhân tố số lượng) 
nhân với kỳ gốc của nhân tố thứ hai (nhân tố chất lượng) thì có mức độ ảnh hưởng của nhân tố
thứ nhất - nhân tố số lượng. Lấy số chênh lệch của nhân tố thứ hai (nhân tố chất lượng) nhân với

số kỳ phân tích của nhân tố thứ nhất (nhân tố số lượng) sẽ được mức độ ảnh hưởng của nhân tố
thứ hai.

Khi có ba nhân tố ảnh hưởng với một quá trình kinh doanh vẫn có thể sử dụng phương pháp 
số chênh lệch. .

         Để hiểu rõ nội dung của phương pháp, hãy xét 2 trường hợp sau: 

+ Có 2 nhân tố:  Z - Chỉ tiêu phân tích

               x,y – Chỉ tiêu nhân tố

                Z0 , Z1 - Chỉ tiêu phân tích kỳ gốc và kỳ phân tích

               x0,y0, x1,y1  - Chỉ tiêu nhân tố kỳ gốc và kỳ phân tích
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             iChênh lệch của chỉ tiêu i

                                     Z = x(1) y(2)

    = Z1 – Z0 = x1 y1 - x0 y0

Cùng thêm và bớt một đại lượng giả sử x1 y0 

   =  x1 y1 - x0 y0 +  x1 y0 - x1 y0

 = (x1- x0) y0  + x1(y1 - y0)

 = x y0 - x1 y

+ Có 3 nhân tố

                      Z = x(1) y(2) v(3)

    = Z1 – Z0 = x1y1v1 - x0 y0v0

Cùng thêm và bớt một đại lượng giả sử x1 y0v0

    = x1y1v1 - x0 y0v0 + x1y0v0 - x1 y0v0

                                 = (x1 - x0) y0 v 0 + x1 [(y1- y0)v0 + y1(v1 – v0)]

                                 = x y0v0 - x1 yv0 + x1y1 v

Tổng quát:

- Có bao nhân tố thì có bấy nhiêu nhóm tích số

- Mỗi nhóm tích số có một số chênh lệch của một nhân tố nhất định

- Trước số chênh lệch của nhân tố là số kỳ phân tích, sau số chênh lệch là số kỳ gốc

- Tổng giá trị các tích số bằng giá trị số chênh lệch của chỉ tiêu phân tích

         Phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch chỉ khác nhau về mặt tính 
toán, còn kết quả tính vẫn như nhau. Có thể nói phương pháp số chênh lệch là một hình thức đơn 

giản của phương pháp thay thế liên hoàn.

4 Phương pháp số gia tương đối

         Mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố cá biệt không chỉ xác định bằng số tuyệt đối khi sử
dụng phương pháp thay thế liên hoàn hoặc phương pháp số chênh lệch mà còn có thể xác định 

bằng các phương pháp tính theo số tương đối. Nói một cách khác, có thể xác định bằng số  phần 
trăm (%) giữa số kỳ phân tích với số kỳ gốc. 

         Sử dụng phương pháp số gia tương đối có thể đơn giản được công tác tính toán, vì khi dùng 
phương pháp này không cần tính chỉ tiêu tỷ trọng chỉ cần trực tiếp tính toán bằng chỉ tiêu xuất 

phát. Nội dung của phương pháp số gia tương đối như sau: 

         - Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố thứ nhất đến chỉ tiêu phân tích thì lấy tỷ lệ
phần trăm (%) thực hiện (kỳ phân tích) so với kế hoạch (kỳ gốc) của nhân tố đó trừ đi 100, nếu 
tính toán chỉ tiêu tương đối cho dưới dạng hệ số thì lấy hệ số thực hiện (ký phân tích) so với kế

hoạch (kỳ gốc) trừ đi 1.
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         - Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tối thứ hai đến chỉ tiêu phân tích ta so sánh 

phần trăm (%) hay hệ số thực hiện (kỳ phân tích) so sánh với kế hoạch (kỳ gốc) chỉ tiêu phân tích 
với nhân tố được đánh giá đầu tiên. 

         - Muốn xác định giá trị ảnh hưởng của các nhân số bằng số tuyệt đối ta nhân ảnh hưởng 
tương đối của các nhân tố với giá trị kế hoạch (kỳ gốc) của chỉ tiêu phân tích.

Ví dụ:                           Z = x(1) y(2)

Trong đó:      Z- Chỉ tiêu phân tích

x y- Nhân tố

 Khi đó:

                      x
  = Ix

% -  100  

y
 = Iz

% -  Ix
% = Ix

%( Iy
% - 100)  

x =   x
 . Z0

y = x
  . Z0

Với;                              x1

                          Ix
% =            . 100

                                x0

                             

                                       y1

                          Iy
% =            . 100 

                                y0

                                      Z1

                          Iz
% =            . 100 

                                Z0

         Tính chất cơ bản của phương pháp số gia tương đối.

     1- Nếu biết rằng nhân tố thứ nhất K trong công thức mối liên quan (M = Kn) là một chỉ tiêu 
tổng hợp tức là K = f(a, b...) và nếu biết đại lượng của nó biến đổi do tác động của nhân tố a là x%, 
nhân tố b là y%... thì đại lượng chỉ tiêu phân tích bị ảnh hưởng bởi các nhân tố có thể viết dưới 

dạng:

                                 M(a)
% = K(a)

%

                                 M(b)
% = K(b)

%

   2- Nếu nhân tố thứ hai n trong công thức mối liên quan (M = Kn) là một hàm số của các 

nhân tố khác n = (g, e...) và biết đại lượng tương đôi do tác động của các nhân tố g, e là n(g)
%; 

n(e)
% thì nhân sự thay đổi này với hệ số thực hiện kế hoạch của nhân tố thứ nhất (IK) sẽ được ảnh 

hưởng của các nhân tố g, e đến chỉ tiêu phân tích.

                                 M(g)
% = n(g)

%. IK

                                 M(e)
% = n(e)

%. IK
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                                                  K1

                                     IK  =  
                                                  K0

5.  Phương pháp điều chỉnh

         Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của bất kỳ nhân tố nào đến chỉ tiêu phân tích cần tính 

hiệu của 2 phép  thế. Để tính mỗi phép thế lấy đại lượng kỳ gốc chỉ tiêu phân tích nhân với hệ số
điều chỉnh.

Hệ số điều chỉnh là tỷ số giữa số thực hiện (kỳ phân tích) với số kế hoạch (kỳ gốc) của nhân 

tố đó. Việc chọn nhân tố để xác định hệ sồ điều chỉnh phụ thuộc vào thứ tự đánh giá của nhân tố

phân tích. Nếu xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố thứ i thì phép thứ nhất hệ số điều chỉnh 
trong công thức phân tích tính cho i các nhân tố đầu, còn trong phép thứ hai cho (i - 1) các nhân 
tố.

                        Ví dụ: Z = x(1) y(2)

  Để xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố x (thứ tự thứ nhất) ta tính 2 phép thế. Trong đó

phép thứ nhất: Z I = Z0. Ix . Phép thế thứ 2: Z II = Z0  

xZ I - Z II = Z0(Ix – 1)

  Để xác đính mức độ ảnh hưởng của nhân tố y (thứ tự thứ hai) ta tính 2 phép thế. Trong đó
phép thế thứ nhất Z III = Z0. Ix Iy = Z0. IZ Z I = Z1, phép thế thứ 2: Z IV = Z0. Ix

                                                               Ix
yZ III -    Z IV = Z1 -  Z0. Ix = Z11 -        
                                                                                     Iz

6. Phương pháp đánh giá ảnh hướng thay đổi kết cấu.

         Phương pháp này được sử dụng để phân tích chỉ tiêu phụ thuộc vào cơ cấu của hiện tượng 
nghiên cứu.

      Để xác định sự thay đổi chỉ tiêu kết quả cần phải tính đại lượng giả định (phép thế) của nó. 
Trong phép thế cơ cấu lấy số thực hiện (kỳ phân tích) còn yếu tố thành phần lấy số kế hoạch (kỳ

gốc). 

Mức độ ảnh hưởng sự thay đổi cơ cấu đến chỉ tiêu kết quả được xác định bằng hiệu số của 
đại lượng giả định đó với đại lượng chỉ tiêu kết quả kỳ kế hoạch (kỳ gốc). Còn mức độ ảnh 
hưởng của nhân tố thành phần được xác định bằng hiệu của đại lượng chỉ tiêu kết quả thực hiện

(kỳ phân tích) với đại lượng giả định đó.

Ví dụ: có 2 loại vật tư a và b tỷ trọng (cơ cấu) là , yếu tố thành phần là r

                               r = a ra + b rb

Tính đại lượng giả định (phép thê)

                               r* = a
1 ra

0 + b
1 rb

0

  Mức độ ảnh hưởng của cơ cấu: 

                r() = r* - r0  = (a
1ra

0 + b
1rb

0) – ( a
0 ra

0 + b
0 rb

0 )

                        = (a
1 - a

0) ra
0  +  ( b

1 - b
0 ) rb

0

  Mức độ ảnh hưởng của yếu tố thành phần: 
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               r(r) = r1 - r * = (a
1ra

1 + b
1rb

1) – ( a
1 ra

0 + b
1 rb

0 )

                             = a
1 (ra

1 – ra
0) –  b

1 (ra
1 - rb

0)

Muốn xác định ảnh hưởng của từng hệ số cơ cấu, lấy thay đổi cơ cấu đó nhân với hiệu số
giữa đại lượng kỳ gốc (kế hoạch) của nhân tố thành phần với đại lượng kỳ gốc (kế hoạch) chỉ tiêu 

kết quả. 

                     r(a) = (a
1 - a

0) (ra
0 - r0)

                     r(b) = ( b
1 - b

0 ) (rb
0 - r0)

Muốn xác định ảnh hưởng của từng nhân tố thành phần, lấy thay đổi nhân tố thành phần 
nhân với hệ số cơ cấu kỳ quyết toán (thực hiện) nhân tố đó. 

                     r(a) = a
1 (ra

1 – ra
0)

                     r(b) = b
1 (ra

1 - rb
0)

7. Phương pháp hệ số tỷ lệ

         Phương pháp này thường sử dụng khi chỉ tiêu tổng hợp là hàm của một chỉ tiêu tổng hợp 

trung gian đã có kết quả phân tích ảnh hưởng của nó tương ứng với từng chỉ tiêu nhân tố đã được
biết: 

                                   x(1)

                         Z  =           ,  trong đó y  = a + b + c
                                   y(2)

         Để xác định ảnh hưởng của nhân tố a, b, c đến chỉ 1 tiêu tổng hợp Z (Z(a) , Z(b) Z(c)) Cần phải 
tiến hành các bước sau:

- Xác định hệ số tỷ lệ K tức là tỷ số sự thay đổi chỉ tiêu phân tích do ảnh hưởng chỉ tiêu tổng hợp 

y (Z(y)) với sự thay đổi của chỉ tiêu y (y):

                                        Z(y)

                              K  = 
                                        y

Vì                               x                                  1        1
                         Z  =           do đó  Z(y)  =        -             x1

                                   y                                   y1      y0

         Hệ số tỷ lệ cho biết sự thay đổi của chỉ tiêu phân tích Z bao nhiêu nếu như nhân tố y tăng 
hoặc giảm một đơn vị. 

- Xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu tổng hợp trung gian

                          Z(a)  = y(a). K

                          Z(b)  = y(b) . K

                           Z(c)  = y(c) . K
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         Phương pháp này có nhược điểm là không sử dụng được khi sự thay đổi của các nhân tố a, b 

và c theo các chiều hướng khác nhau và tác động của chúng đồng thời đến y bằng hoặc gần bằng 
0. Để khắc phục nhược điểm đó biến đổi như sau: 

                                                       1        1               x1         y0 – y1

                                     Z(y)  =         -            x1 =                      
                                                       y1      y0               y0         y1

    

                     x1                                          - y
          Đặt             = Z*  Ta có  Z(y)  = Z*

                     y0                                            y1

Khi đó ta có thể xác định ảnh hưởng của các nhân tố a, b, c, đến chỉ tiêu kết quả.

                                                                    - y(a)

                                                Z(a)  = Z*

                                                                     y1

                                                                    - y(b)

                                                Z(b)  = Z*

                                                                     y1

                                                                    - y(c)

                                                Z(c)  = Z*

                                                                     y1

Phương pháp phân tích này chỉ thích ứng khi phân tích tỷ suất lợi nhuận và trích lập quỹ
khuyến khích vật chất. 

 8. Phương pháp chỉ sô

         Phương pháp này nhằm xác định chỉ tiêu tương đối biểu thị quan hệ so sánh giữa các mức 

độ của hiện tượng kinh tế nhất định .

Ví đụ: Z = x(1) y(2)

         - Tính chỉ số chỉ tiều kết  quả và các nhân tố

                                           Z1           x1y1

                                IZ  =            = 
                                          Z0                  x0y0

                                          x1y0                                                          x1y1

                                Ix  =                                    Iy  =             
                                           x0y0                                      x1y0

                  

         - Xác định ảnh hưởng các nhân tố

                             Z  = Z(x) + Z(y)

Z(x) = (x1y0 – x0y0)

Z(y) = (x1y1 – x1y0)

Z = Z1 – Z0 = (x1y1 – x0y0)
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         Trường hợp phân tích biến động chỉ tiêu bình quân ta tiến hành như sau:

         - Trước hết tính chỉ tiêu bình quân

                                          xifi                                                           fi

                                 x  =                 hay       x  = xifi        với    fi  =          
                                            fi                                                             fi

     Trong đó: xi - Các số bình quân tổ

                        fi  - Tần số

Chỉ tiêu bình quân kỳ gốc

                                             x0f0                                                              
                                  x0  =                           
                                                f0                                                                

Chỉ tiêu bình quân kỳ giả định

                                                 x0f1                                                              
                                   x01  =                           

                                               f1

Chỉ tiêu bình quân kỳ báo cáo

                                             x1f1                                                              
                                  x1  =                           

                                               f1                                                                                                                                

           - Tính các chỉ số:

                     Chỉ số cấu thành khả biến

                                          
                                         x1                x1f1         x0f0                                                                                                                 
                                Icn  =          =                     : 
                                          x0                 f1            f0

                     Chỉ số cố định kết cấu

                                        
                                         x1                  x1f1      x0f1                                                                                                                 
                                Ic  =          =                      : 
                                          x01               f1         f1

                     Chỉ số ảnh hưởng kết cấu

                                        
                                          x01               x0f1        x0f0                                                                                                                 
                                In  =          =                     : 
                                         x0             f1            f0

           - Xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố

                     Ảnh hưởng kết cấu 

                                                            x0f1         x0f0                                                                                                     
                               ( x01 -   x0) =                   -             
                                                           f1       f0
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                     Ảnh hưởng nhân tố thành phần

                                                          x1f1         x0f1                                                                                                                 
                                  (x1 -   x01)   =               -             
                                                             f1           f1

                      Tổng ảnh hưởng 

                                                          x1f1         x0f0                                                                                                                 
                                   (x1   -   x0) =              -             
                                                           f1            f0



1.9.3 Phương pháp liên hệ

         Mọi kết quả kinh doanh đều có mối liên hệ với nhau giữa các mặt, các bộ phận... Để lượng 

hoá các mối quan hệ đó, trong phân tích kinh doanh sử dụng các cách liên hệ phổ biến như liên hệ
cân đối, liên hệ trực tuyến và liên hệ phi tuyến.

         Liên hệ cân đối có cơ sở là sự cân bằng về lượng giữa 2 mặt của các yếu tố và quá trình kinh 
doanh: Giữa tổng số vốn và tổng số nguồn vốn; giữa nhu cầu và khả năng thanh toán; giữa thu với 

chi và kết quả kinh doanh...Mối liên hệ cân đối vốn có về lượng của các yếu tố... dẫn đến sự cân 
bằng cả về mức biến động (chênh lệch) về lượng giữa các mặt của các yếu tố và quá trình kinh 
doanh. 

         Liên hệ trực tuyến: là mối liên hệ theo một hướng xác định giữa các chỉ tiêu phân tích. 

Chẳng hạn, lợi nhuận có quan hệ cùng chiều với sản lượng sản phẩm dịch vụ tiêu thụ, giá bán có

quan hệ ngược chiều với giá thành... Trong mối liên hệ trực tuyến này, theo  mức phụ thuộc giữa 
các chỉ tiêu có thể phân thành 2 loại quan hệ chủ yếu:

- Liên hệ trực tiếp giữa các chỉ tiêu như giữa lợi nhuận với giá bán, giá thành... Trong những 
trường hợp này các mối liên hệ không qua một chỉ tiêu liên quan nào: giá bán tăng (hoặc giá thành 

giảm) sẽ làm lợi nhuận tăng...

- Liên hệ gián tiếp là quan hệ giữa các chỉ tiêu trong đó mức độ phụ thuộc giữa chúng được xác 
định bằng một hệ số riêng

         Liên hệ phi tuyến: là mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trong đó mức độ liên hệ không được xác 

định theo tỷ lệ và chiều hướng liên hệ luôn luôn biến đổi. Trong trường hợp này, mối liên hệ giữa 
chỉ tiêu phân tích (hàm số) với các nhân tố (biến số) thường có dạng hàm luỹ thừa. Để quy về hàm 
tuyến tính sử dụng các thuật toán như phép Loga, bảng tương quan và chương trình chuẩn tắc... 
Cũng có thể dùng vi phân hàm số của giải tích toán học để xác định ảnh hưởng của các nhân tố

đến mức biến động của chỉ tiêu phân tích.

1.9.4 Phương pháp tương quan hồi quy

1. Phương pháp tương quan đơn

         Mối liên hệ giữa chỉ tiêu nhân tố với chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp thường có quan hệ tỷ lệ thuận hoặc quan hệ tỷ lệ nghịch.

* Trường hợp tồn tại mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa chỉ tiêu nhân tố với chỉ tiêu phân tích
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         Đây là mối quan hệ theo một hướng xác định giữa chỉ tiêu nhân tố với chỉ tiêu phân tích. 

Trường hợp này sử dụng hàm hồi quy dạng  Yx   =  a  +  b.x

         Trong đó: Yx - Chỉ tiêu phân tích

                         x - Chỉ tiêu nhân tố

                         A, b – Các tham số

         Kết hợp với n lần quan sát, ta có:  S  = ∑ (Y - Yx )
2  min

         Lấy đào hàm riêng theo a và b ta có hệ phương trình chuẩn tắc xác định các tham số a, b.

                                     na     +   b ∑ x   =  ∑ y

                                   a ∑ x  +  b ∑ x 2  = ∑ xy

         Sau khi xác định được các tham số a, b đưa về công thức phân tích  Yi  =   a   +   b xi

Trong đó Yi - chỉ tiêu phân tích

                xi - Chỉ tiêu nhân tố

         Ví dụ: Một đơn vị xây dựng công thức phân tích chi phí hoạt động kinh doanh theo 2 yếu tố
định phí (chi phí cố định) và biến phí (chi phí biến đổi). Đơn vị đã thu thập n lần quan sát thực 

nghiệm với x - sản lượng sản phẩm dịch vụ; y - tổng chi phí hoạt động kinh doanh tương ứng. 
Tổng chi phí định phí của đơn vị đáp ứng trong phạm vi phù hợp từ 60.000 đến 100.000 sản phẩm 

dịch vụ mỗi năm. Sau khi tính toán, xác định các tham số a, b ta có công thức phân tích: 

                                         Y    = 900.000   + 20 x

         Căn cứ vào công thức phân tích, kết hợp với phạm vi phù hợp sản lượng sản phẩm dịch vụ
sản xuất cung cấp, có thể xây dựng kế hoạch linh hoạt phân tích chi phí hoạt động kinh doanh 

tương ứng với từng mức độ hoạt động

Sản lượng sản phẩm 
dịch vụ

Tổng định phí

(a) 103 đồng

Tổng biến phí

(bx) 103 đồng

Tổng chi phí kinh 
doanh (Y) 103 đồng

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

900.000

900.000

900.000

900.000

900.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.100.000

2.300.000

2.500.000

2.700.000

2.900.000

         Qua bảng phân tích cho thấy:

- Sản lượng sản phẩm dịch vụ tăng hoặc giảm thì tổng chi phí kinh doanh cũng tăng hoặc giảm 
theo cùng một tỷ lệ nhất định

- Nếu đơn vị cần sản xuất cung cấp sản lượng sản phẩm dịch vụ bao nhiêu thì lúc đó có thể xác 
định tổng chi phí kinh doanh tương ứng. Giả sử đơn vị dự kiến sản xuất cung cấp 85.000 sản 
phẩm dịch vụ, khi đó tổng chi phí cho hoạt động kinh doanh sẽ là  Y  = 900.000  + 20 x 850.000  
=  2.600.000 ngàn đồng
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* Trường hợp tồn tại quan hệ nghịch giữa chỉ tiêu phân tích với chỉ tiêu nhân tố: có nghĩa là chỉ

tiêu nhân tố có quan hệ thuận với đại lượng nghịch đảo của chỉ tiêu phân tích. Trong trường hợp 
này có thể sử dùng hàm tương quan hồi quy có dạng   Yx   = a   +  b/x

         Kết hợp với n lần quan sát, ta có:  S  = ∑ (Y - Yx )
2  min

         Lấy đào hàm riêng theo a và b ta có hệ phương trình chuẩn tắc xác định các tham số a, b.

                                     na     +   b ∑ 1/x   =  ∑ y

                                   a ∑ x  +  b ∑ 1/x 2  = ∑ y/x

         Sau khi xác định được các tham số a, b đưa về công thức phân tích  Yi  =   a   +   b/xi

Trong đó Yi - chỉ tiêu phân tích

                 xi - Chỉ tiêu nhân tố

2. Phương pháp tương quan bội

         Phương pháp tương quan bội được tiến hành theo trình tự sau

- Xác định các chỉ tiêu nhân tố  (x1 ,  x2  ,  ................... xn)

- Tính các chỉ tiêu cần thiết cho phân tích

+ Số bình quân: Chỉ tiêu phân tích –  Y

                           Các chỉ tiêu nhân tố - xi

+ Phương sai:     Chỉ tiêu phân tích – Y

                           Các chỉ tiêu nhân tố - xi

+ Độ lệch chuẩn: Chỉ tiêu phân tích – Y

                            Các chỉ tiêu nhân tố - xi

+ Hệ số biến thiên: Chỉ tiêu phân tích – Y

                             Các chỉ tiêu nhân tố - xi

         Kết quả tính toán lập thành bảng

Chỉ tiêu Số bình quân Phương sai Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên

Y Y δ2
y δy Vy

x1
1x δ2

x1 δx1 Vx1

x2
2x δ2

x2 δx2 Vx2

........................... .......................... ............................. ............................. .............................

......................... ......................... ............................ ............................ ............................

xk
nx δ2

xk δxk Vxk
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         Qua bảng kết quả tính toán cho thấy nếu nhân tôa nào biến động lớn nhất sẽ tác động mạnh 

mẽ nhất đến chỉ tiêu phân tích.

- Tính hệ số tương quan cặp:

                                                                xi xj   -   xi      xj   

                                          r xixj    =  
                                                                    δxi δxj  

- Lập ma trận hệ số tương quan cặp

Y x1 x2 .............. xi ........... xk

Y 1
x1 r x1y    1
x2 r x2y    r x2x1   1

.............. ................ ................ .............. .............. ............. ............... .............
xi r xiy    r xix1    r xix2    1

................ ................. .............. .............. ............ .............. ................. ...........
xk r xky    r xkx1    r xkx2   r xkxi    1

         Qua bảng, loại bỏ những nhân tố x không có ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích Y. Ngoài ra 
cũng loại bỏ một trong hai nhân tố x mà có mối liên hệ tương quan không chặt chẽ với nahu, chỉ
cần phân tích một nhân tố là đủ.

- Lập hệ phương trình chuẩn để xác định các tham số

             na0             + a1 ∑x1      +  a2 ∑x2      +  a3 ∑x3   + .............................. +  ak ∑xk     =   ∑y

             a0∑x1       + a1 ∑x2
1    +  a2 ∑x1x2   +  a3 ∑x1x3   + ........................... +  ak ∑x1xk   = ∑x1y  

             a0∑x2       + a1 ∑x1x2  +  a2 ∑x2
2    +  a3 ∑x2x3   + ............................ +  ak ∑x2xk  =   ∑x2y  

                  ...............................................................................................................

             a0∑xk       + a1 ∑x1xk  +  a2 ∑x2xk   +  a3 ∑x3xk   + ............................ +  ak ∑x2 
k     =   ∑x1y  

        Giải hệ phương trình tìm các tham số và lập phương trình phân tích mối quan hệ giữa chỉ tiêu 
phân tích Y với các chỉ tiêu nhân tố xi  ( i = 1,2 ...k)

                         Y       = a0  + a1x1 +  a2x2  + ........................+  akxk

             Trong đó: Y  - chỉ tiêu phân tích

                              a0 - Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khác ngoài nhân tố đang xét

                             ai  (i = 1,2 ...k) - Mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích

       Nếu a > 0 là ảnh hưởng thuận

                a < 0  là ảnh hưởng nghịch

                |a|  càng gần 1 thì ảnh hưởng của các chỉ tiêu nhân tố đến chỉ tiêu phân tích càng lớn

- Tính hệ số tương quan bội
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         Hệ số tương quan bội phản ánh mức độ ảnh hưởng tổng hợp của các nhân tôa từ x1 đến xk đến 
chỉ tiêu phân tích Y

- Tính các hệ số xác định riêng phần và xác định chung

Hệ số xác định riêng phần:

                                                         ai ( yxi   - y  xi )
                                          ki   =                                       (i  = 1,2 ....k)
                                                                δ2

y         

Hệ số xác định chung:       Ki    =   ∑ki        (i  = 1,2 ....k)

- Tính các hệ số co giãn

                                                               xi

                                            Ei   =  ai

                                                               Y
         Chỉ tiêu này phản ánh mức độ biến động của từng nhân tố đến chỉo tiêu phân tích nếu có 
1 % tăng lên.

TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Phân tích là việc phân chia các hiện tượng, các quá trình và các kết quả hoạt động kinh doanh 
thành nhiều bộ phận cấu thành, trên cơ sở đó, dùng các phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu và 
tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy luật và xu hướng phát triển của các hiện tượng nghiên cứu.

2. Phân tích hoạt động kinh doanh bao gồm:

- Theo thời điểm phân tích:

+ Phân tích trước

+ Phân tích hiện hành

+ Phân tích sau

- Theo thời hạn phân tích: 

       + Phân tích nghiệp vụ (hàng ngày)

       + Phân tích định kỳ (quyết toán)

- Theo nội dung phân tích gồm :

       + Phân tích chuyên đề

       + Phân tích toàn diện 

- Theo phạm vi phân tích có 
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+ Phân tích điển hình 

+ Phân tích tổng thể

- Theo lĩnh vực và cấp quản lý

+ Phân tích bên ngoài

+ Phân tích bên trong

3.Phân tích hoạt động kinh doanh có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp

         - Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quả lý kinh tế có hiệu quả các hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp. 

         - Phân tích hoạt động kinh doanh có vai trò trong việc đánh giá, xem xét việc thực hiện các 
chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

         - Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, nó có vai trò và tác dụng đối với doanh nghiệp trong chỉ đạo mọi hoạt động kinh doanh 

của mình. 

         - Phân tích hoạt động kinh doanh sẽ giúp các nhà đầu tư quyết định hướng đầu tư và các dự

án đầu tư. 

4. Phân tích hoạt động kinh doanh được tiến hành theo quy trình (trình tự) sau đây: 

- Lập kế hoạch phân tích tức là xác định trước về nội dung, phạm vi, thời gian và cách tổ
chức phân tích

- Thu thập, kiểm tra và xử lý số liệu 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích:

- Viết báo cáo và tổ chức hội nghị phân tích

5. Công tác tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh thường phụ thuộc vào công tác kinh doanh ở
doanh nghiệp. Nhìn chung có thể

- Nằm ở một bộ phận riêng biệt kiểm soát trực tiếp của Ban giám đốc và làm tham mưu cho 
giám đốc.  

- Được thực hiện ở nhiều  bộ phận riêng biệt căn cứ theo các chức năng của quản lý,  nhằm 
cung cấp và thoả mãn thông tin cho các bộ phận của quản lý được phân quyền, trách nhiệm trong 
lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát và ra quyết định đối với chi phí,doanh thu trong phạm vi được giao 
quyền đó. 

6. Chỉ tiêu phân tích là những khái niệm nhất định phản ánh cả số lượng, mức độ, nội dụng và 

hiệu qủa kinh tế của một hiện tượng kinh tế, một quá trình kinh tế toàn bộ hay từng mặt cá biệt 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống chỉ tiêu phân tích bao gồm

- Theo nội dung kinh tế: chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng.

- Theo cách tính toán: chỉ tiêu tổng lượng, chỉ tiêu tương đối và chỉ tiêu bình quân. 

-  Chỉ tiêu phân tích còn được phân ra chỉ tiêu tổng hợp và chỉ tiêu cá biệt. 
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Để phân tích hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được sâu sắc và kết quả, cần phải 

có những chỉ tiêu cụ thể chi tiết. Thông thường chỉ tiêu phân tích được chi tiết hoá theo thời gian 
thực hiện, theo địa điểm và theo bộ phận cá biệt hợp thành các chỉ tiêu đó.

       Trong phân tích hoạt động kinh doanh, mỗi chỉ tiêu đều biểu thị một khía cạnh nào đó của 
hiện tượng và quá trình kinh tế nghiên cứu. Các khía cạnh đó liên quan mật thiết với nhau, cho 

nên khi nghiên cứu một hiện tượng nào đó phải xem xét tất cả các chỉ tiêu, mối liên hệ giữa các 
chỉ tiêu đó. Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu thường bao gồm : liên hệ hàm số, liên hệ tương quan, 
liên hệ thuận hoặc nghịch, liên hệ một hay nhiều nhân tố... Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu thường 
được biểu diễn dưới dạng sơ đồ hoặc công thức toán học. Trong sơ đồ mối liên hệ giữa các chỉ

tiêu biểu thị nguyên nhân, kết quả giữa các khía cạnh của hiện tượng nghiên cứu. Chính vì vậy 
mỗi chỉ tiêu giữ một vai trò nhất định. Khi biểu thị mối liên hệ giữa các chỉ tiêu dưới dạng công 
thức cần bảo đảm các yêu cầu sau: 

       - Các chỉ tiêu nhân tố trong công thức phân tích phải xác định nguyên nhân của chỉ tiêu kết 

quả. 

       - Giữa các chỉ tiêu nhân tố xác định chỉ tiêu kết quả phải không có sự liên hệ chặt chẽ với 

nhau. Nếu có sự liên hệ chặt chẽ sẽ không đánh giá đúng nguyên nhân thay đổi chỉ tiêu kết quả.

7. Nhân tố trong phân tích hoạt động kinh doanh là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến kết quả nhất 

định cho hiện tượng và quá trình kinh tế. Trong quá trình phân tích hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, có rất nhiều nhân tố, có thể phân như sau : 

Theo nội dung kinh tế bao gồm: 

     - Nhân tố thuộc điều kiện kinh doanh (lao động, vật tư, tiền vốn); 

     - Nhân tố thuộc về kết quả kinh doanh

Theo tính tất yếu của nhân tố bao gồm: 

      - Nhân tố chủ quan 

        - Nhân tố khách quan  

Theo tính chất của nhân tố bao gồm: 

       - Nhân tố số lượng  

         - Nhân tố chất lượng 

Theo xu hướng tác động của các nhân tố phân ra: 

         - Nhân tố tích cực  

         - Nhân tố tiêu cực 

8. Để phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp sau:

- Phương pháp so sánh đối chiếu

- Phương pháp loại trừ (Thay thế liên hoàn, số chênh lệch, số gia tương đối, điều chỉnh, 

đánh giá ảnh hưởng thay đổi kết cấu, hệ số tỷ lệ và phương pháp chỉ số).

- Phương pháp liên hệ (liên hệ cân đối, liên hệ trực tuyến và liên hệ phi tuyến)

- Phương pháp tương quan hồi quy (tương quan đơn: thuận và nghịch; tương quan bội)
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Mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm nhất định. Khi sử dụng cần căn cứ vào mục 

đíc, yêu cầu, nguồn số liệu và tài liệu để lựa chọn phương pháp cho thích hợp.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Thế nào là phân tích hoạt động kinh doanh? Có những loại hình phân tích hoạt động kinh 
doanh nào?

2. Hãy trình bày vai trò của phân tích đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

3. Quy trình tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh?

4. Phân tích hoạt động kinh doanh được tổ chức như thế nào?

5. Thế nào là chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh? Có những chỉ tiêu phân tích hoạt 
động kinh doanh nào? Tại sao phải chi tiết hoá chỉ tiêu phân tích? Cách thức chi tiết hoá? Mối liên 

hệ giữa các chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh?

6. Thế nào là nhân tố trong phân tích hoạt động kinh doanh? Có những loại nhân tố nào?

7. Trình bày nội dung và những vấn đề cần giải quyết khi sử dụng phương pháp phân tích 
so sánh đối chiếu?

8. Trình bày nguyên tắc sử dụng phương pháp phân tích loại trừ?

9. Trình bày nội dung, phạm vi sử dụng của phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp 
số chênh lệch?

10. Trình bày nội dung, phạm vi sử dụng và tính chất của phương pháp số gia tương đối?

11. Trình bày nội dung, phạm vi sử dụng của phương pháp hệ số điều chỉnh và phương 
pháp hệ số tỷ lệ?

12. Trình bày nội dung, phạm vi sử dụng và tính chất của phương pháp đánh giá ảnh hưởng 
thay đổi kết cấu và phương pháp chỉ số?

13. Trình bày trình tự và cách thức sử dụng phương pháp phân tích tương quan hồi quy bội
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CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH

GIỚI THIỆU

Mục đích, yêu cầu

- Mục đích: Trang bị cho người học cách thức phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, bao gồm phân tích khái qút kết quả; phân tích sản lượng doanh 
thu hoạt động kinh doanh và phân tích chất lượng.

- Yêu cầu: Người học biết vận dụng những kiến thức được trang bị để tiến hành phân tích 

kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung chính

- Kết quả  hoạt động kinh doanh và yêu cầu phân tích.

- Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh

- Phân tích sản lượng doanh thu hoạt động kinh doanh

- Phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ trong hoạt động kinh doanh

NỘI DUNG

2.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ YÊU CẦU PHÂN TÍCH

         Trong từng thời kỳ hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh là mục tiêu mọi hoạt động của 
doanh nghiệp. Đây là điều kiện tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Chính vì vậy cần phải phân 

tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh để tìm ra nguyên nhân tác động đến kết quả kinh 
doanh (tác động trực tiếp và tác động gián tiếp).

         Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  được biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu (chỉ
tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị).

         Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm phân tích về sản lượng, chất lượng sản 

phẩm dịch vụ; doanh thu kinh doanh. Đây là một giai đoạn hết sức quan trọng bởi vì thông qua 
việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh kết hợp với phân tích điều kiện hoạt động kinh doanh 
sẽ đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh.

         Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh  cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

         - Phải phân tích được tình hình hoàn thành lần lượt các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động 
kinh doanh.

         - Phải phân tích được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc hoàn 
thành các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh.

Cụ thể: 

* Với chỉ tiêu hiện vật (hiện vật quy ước) phải phân tích được:
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+ Tình hình thực hiện sản lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ nói chung và từng sản phẩm 

dịch vụ nói riêng.

+ Mức độ đảm bảo thoả mãn nhu cầu của nền kinh tế và của nhân dân về truyền đưa tin tức.

+ Thay đổi về sản lượng sản phẩm dịch vụ có ảnh hưởng gì và ảnh hưởng như thế nào đến 
hoạt động kinh doanh.

+ Nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả hoạt động kinh doanh.

* Với chỉ tiêu giá trị phải phân tích, đánh giá được:

+ Tình hình thực hiện doanh thu kinh doanh 

+ Nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu kinh doanh.

+ Đề xuất được biện pháp nhằm tăng doanh thu hoạt động kinh doanh.

2.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

2.2.1 Phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh 

1. Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh

         Bằng phương pháp so sánh đối chiếu, tiến hành so sánh các chỉ tiêu kỳ phân tích với các chỉ

tiêu nhiệm vụ kinh doanh. Tuỳ theo mục đích yêu cầu có thể sử dụng các chỉ tiêu phản ánh kết 
quả hoạt động kinh doanh khác nhau. Chẳng hạn đối với doanh nghiệp Bưu chính viễn thông có 
thể sử dụng các chỉ tiêu như doanh thu phát sinh, thuê bao phát triển, tổng số máy trên mạng lưới, 
mật độ máy/100 dân, thuê bao Internet, mật độ thuê bao Internet/ 100 dân, nộp ngân sách...

         Để thuận tiện, việc so sánh đối chiếu được thực hiện bằng hình thức bảng

So sánhT/T Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Kế hoạch Thực hiện

+(-) %

1

2

3

4

5

6

7

.

.

2. Phân tích quy mô kết quả hoạt động kinh doanh

         Quy mô kết quả hoạt động kinh doanh cũng được đánh giá bằng phương pháp so sánh đối 
chiếu với các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh. Để thuận tiện, việc so sánh đối 
chiếu được thực hiện bằng hình thức bảng
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Kỳ phân tích So sánh

T/T Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực 

hiện kỳ
trước

Kế
hoạch

Thực 
hiện

Kế
hoạch

Thực 
hiện

1

2

3

4

5

6

7

.

.

3. Phân tích tốc độ tăng trưởng kết quả hoạt động kinh doanh

         Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến sự tồn tại trong từng 
thời kỳ, mà điều cốt yếu là sự tăng trưởng. Vì vậy, mức độ tăng trưởng quyết định sự tồn tại lâu 
dài của doanh nghiệp trên thị trường. Để đánh giá cần sử dụng các chỉ tiêu phản ánh tốc độ phát 
triển hoạt động kinh doanh. Có 2 loại chỉ tiêu

- Tốc độ phát triển định gốc: Là tốc độ phát triển tính theo một kỳ gốc ổn định, thường là thời kỳ
đánh dấu sự ra đời hay bước ngoặt kinh doanh của doanh nghiệp gắn với chiến lược phát triển 
kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tốc độ phát triển liên hoàn: Là tốc độ phát triển hàng năm (kỳ), kỳ này so với kỳ trước liền đó.

         Khi phân tích trong cả thời kỳ tương đối dài, tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển 
liên hoàn thường được phân tích kết hợp trong mối quan hệ với chiến lược phát triển kinh doanh 
của doanh nghiệp cũng như diễn biến thực tế trong chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ. Để thuận 
tiện, việc phân tích được thực hiện bằng hình thức bảng.

T/T Chỉ tiêu 2004 2005 2006

I

1

2

3

.

.

Tốc độ tăng trưởng định góc

........................................

..........................................

...........................................
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II

1

2

3

.

.

Tốc độ tăng trưởng liên hoàn

2.2.2 Phân tích sản lượng sản phẩm dịch vụ

         Được thực hiện theo trình tự sau:

         - So sánh sản lượng sản phẩm dịch vụ thực tế thực hiện với sản lượng sản phẩm dịch vụ kế
hoạch (kỳ trước) theo từng loại sản phẩm dịch vụ chủ yếu. Việc so sánh đối chiếu được tiến hành 
cả số tuyệt đối và số tương đối.

           Với số tuyệt đối:  qi  =   qi1  –  qi0

           Với số tương đối:             qi1  
                                            iq  = 

                                                       qi0

        Khi so sánh, nếu sản phẩm dịch vụ chủ yếu đạt hoặc vượt kế hoạch thì được đánh giá hoàn 
thành kế hoạch. Nếu có một loại sản phẩm dịch vụ chủ yếu nào đó không hoàn thành thì đơn vị, 

doanh nghiệp  được đánh giá không hoàn thành kế hoạch, không được lấy sản phẩm dịch vụ hoàn 
thành kế hoạch để bù trừ. 

         Tuỳ theo đặc điểm, loại hình đơn vị, doanh nghiệp mà có những sản phẩm dịch vụ chủ yếu 
khác nhau.

         - Tìm nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sản lượng sản phẩm dịch vụ  
thực hiện. Trong thực tế có thể có các nguyên nhân như công tác xây dựng kế hoạch (chưa phù
hợp với yêu cầu của khách hàng, chưa sát với thực tế..); có thể do giá thay đổi (giá thay đổi làm 
cho nhu cầu thay đổi. Thông thường giá giảm thì nhu cầu tăng); do mở rộng quy mô kinh doanh 

(thể hiện về số lượng lao động, thiết bị mạng lưới, giá trị tài sản...); cũng có thể do sự cố gắng nỗ
lực của doanh nghiệp, đơn vị...

         - Đề xuất các biện pháp nhằm điều chỉnh kế hoạch, tăng cường công tác quản lý kế hoạch..

         Để thuận tiện, việc phân tích cũng được thực hiện bằng hình thức bảng.

2.2.3 Phân tích doanh thu hoạt động kinh doanh 

1. Doanh thu hoạt động kinh doanh 

         Theo chế độ kế toán mới và theo thông tư số 76TC/TCDN ban hành ngày 15/11/1996 về hướng 
dẫn chế dộ quản lý doanh thu quy định doanh thu các doanh nghiệp Nhà nước bao gồm: Doanh thu 

từ hoạt động kinh doanh và doanh thu từ hoạt động khác.
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         Ngày 25/10/2000 theo quyết định số 167/2000/QĐ-BTC đã sửa đổi bổ sung các thông tư trước 

đây và thông tư 89/2002/TT-BTC ngày 09/12/2002 của Bộ Tài chính thì báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh thể hiện theo mẫu và bao gồm:

* Doanh thu từ hoạt động kinh doanh

         Doanh thu từ hoạt động kinh doanh là toàn bộ số tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ưng, dịch 

vụ sau khi trừ các khoản thuế thanh toá, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ hợp 
lệ) và được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu hay chưa thu tiền).

         Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn bao gồm:

         + Các khoản trợ giá, phụ thu theo quy định Nhà nước để sử dụng cho doanh nghiệp đối với 

hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp tiêu thụ trong kỳ được Nhà nước cho phép

         + Giá trị các sản phẩm, hàng hoá đem biếu, tặng hoặc tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp.

         Doanh thu từ hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp Bưu chính viễn thông bao gồm

         - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và phục vụ: doanh thu về cung cấp dịch vụ, tiền bán 

sản phẩm, hàng hoá, cung ứng, hoạt động của Công ty tài chính, của các đơn vị sự nghiệp có thu 
và cung cấp các dịch vụ khác sau khi trừ  (-) các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại; thu 

từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo yêu 
cầu của Nhà nước và phụ thu do Nhà nước quy định.

         - Doanh thu kinh doanh  khác: là doanh thu của các đơn vị được thành lập để thực hiện các 
hoạt động kinh doanh khác, được hạch toán riêng, chẳng hạn như doanh nghiệp Bưu chính viễn 
thông là các hoạt động kinh doanh khác ngoài dịch vụ Bưu chính Viễn thông như tư vấn, thiết kế, 
xây lắp các công trình XDCB; Kinh doanh phát triển phần mềm tin học; Bán hàng hoá và các các 

hoạt động kinh doanh khác ngoài dịch vụ BCVT được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước và 
Tập đoàn BCVT Việt nam cho phép.

         - Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu từ các hoạt động đầu tư tài chính bao gồm các 
khoản thu:

+ Từ các hoạt động liên doanh liên kết; góp vốn cổ phần; lãi tiền gửi, tiền cho vay (trừ tiền 

lãi phát sinh từ nguồn vốn vay đầu tư xây dựng cơ bản); tiền lãi trả chậm của việc bán hàng trả
góp; tiền hỗ trợ lãi suất tiền vay của Nhà nước trong kinh doanh (nếu có); thu từ hoạt động mua 
bán chứng khoán (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu)... 

+ Từ hoạt động nhượng bán ngoại tệ hoặc thu nhập về chênh lệch tỷ giá nghiệp vụ ngoại tệ

theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Hoàn nhập số dư dự phòng giảm giá chứng khoán;

+ Tiền cho thuê tài sản đối với đơn vị cho thuê tài sản không phải là hoạt động kinh doanh th-
ường xuyên.

* Thu nhập từ các hoạt động khác: là nguồn thu từ các hoạt động bán vật tư, hàng hoá, tài sản 
dôi thừa; bán công cụ, dụng cụ đã phân bổ hết giá trị, bị hư hỏng hoặc không cần sử dụng; các 
khoản phải trả nhưng không trả được vì nguyên nhân từ phía chủ nợ; thu chuyển nhượng, thanh lý
tài sản, nợ khó đòi đã xoá nay thu hồi được; hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích vào chi phí của năm trước nhng không sử dụng 
hết; hoàn nhập số dư chi phí trích trước về bảo hành hàng hoá, sản phẩm, công trình và hạng mục 
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công trình khi hết thời hạn bảo hành; các chi phí trích trước (nếu có) lớn hớn số thực chi (trừ chi 

phí trích trước về sửa chữa tài sản của 4 loại tài sản cố định đặc thù); thu từ cho thuê hoặc chuyển 
quyền sở hữu trí tuệ; thu từ tiền phạt vi phạm Hợp đồng kinh tế; thu về chiết khấu thanh toán; các 
khoản thuế phải nộp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp) được Nhà nớc giảm và các khoản thu bất 
thường khác.

2. Phân tích doanh thu hoạt động kinh doanh 

 * Phân tích chung về doanh thu

         Khi phân tích sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu (so sánh trực tiếp và so sánh liên hệ.

- So sánh trực tiếp (so sánh giản đơn) nhằm cho thấy mức độ thực hiện nhiệm vụ về doanh 

thu và tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên cách so sánh này không cho biết mức độ thực hiện 
doanh thu có hợp lý và phù hợp hay không.

                                         Dt1

                                 =                 x 100
                                               Dt0

- So sánh liên hệ: cách so sánh này cho thấy mức độ thực hiện doanh thu có hợp lý và phù
hợp với chi phí bỏ ra hay không.

                                          Dt1

                                 =                 x 100
                                              Dt0. Ic                              
                                                                                                Cp1

Trong đó Ic – Tỷ lệ thực hiện về chi phí kinh doanh;  Ic   =   
                                                                                                  Cp0

                 Cp1  ; Cp0 – Chi phí hoạt động kinh doanh kỳ phân tích (thực hiện) và kỳ gốc (kế hoạch)

         Với đơn vị thành viên, cách thức phân tích cũng tương tự, nghĩa là cũng sử dụng phương 
pháp so sánh đối chiếu (so sánh trực tiếp và so sánh liên hệ ) để phân tích.

* Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu

         Khi phân tích sử dụng phương pháp loại trừ để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
đến doanh thu. Chẳng hạn với doanh nghiệp BCVT khi phân tích ảnh hưởng các nhân tố đến 
doanh thu kinh doanh dịch vụ BCVT, cần xem xét cách thức thu cước để phân tích. Nếu thu cước 

theo dịch vụ riêng lẻ thì căn cứ vào công thức xác định doanh thu cước đề xác định mức độ ảnh 
hưởng của các nhân tố

                                                 Dtc  =   qi pib/q

Trong đó: qi – Sản lượng sản phẩm dịch vụ i

                 pib/q – Mức cước bình quân của sản phẩm dịch vụ i, pib/q  = ipi

         Bằng các phương pháp loại trừ có thế xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến 
doanh thu cước. (trong trường hợp này sử dụng phương pháp số chênh lệch).

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố sản lượng và kết cấu sản phẩm dịch vụ ( qi, i)

                               Dtc (i,qi)   =   qi pib/q0

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố mức cước bình quân  (pi)
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                               Dtc (pib/q)   =   qi1 pib/q

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm dịch vụ i (i)

                              Dtc (i)   =   qi1 pib/q(i)

- Mức độ ảnh hưởng của nhân tố mức cước sản phẩm dịch vụ pi

                             Dtc (pi)    =   qi1 pib/q(pi)

         Nếu thu cước dưới dạng thuê bao  thì công thức doanh thu như sau: Dtc  =  Ntb . ptb. Bằng các 
phương pháp loại trừ, có thể xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố số thuê bao và mức cước 

thuê bao đến doanh thu cước. 

         Với các loại doanh thu khác khi phân tích cũng căn cứ vào công thức xác định để tiến hành 
xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố.

2.3 PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ

2.3.1 Mục đích và chỉ tiêu phân tích

         Hoạt động kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng nói 
chung, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nói riêng là một yêu cầu hết sức quan trọng. Chính 
vì vậy, các doanh nghiệp, các đơn vị phải thường xuyên tiến hành phân tích, đánh giá tình hình 
chất lượng sản phẩm dịch vụ.

         Mục đích chủ yếu của phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ là tìm nguyên nhân và đưa ra 
các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Khi phân tích cần chú ý
đặc thù của hoạt động kinh doanh, những đặc thù này ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm 
dịch vụ, đó là tính vô hình của sản phẩm dịch vụ, quá trình kinh doanh mang tính dây chuyền, gắn 

liền giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dịch vụ, tải trọng dao động không đều theo thời gian và
không gian.

         Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ được quy định riêng cho từng loại, tuỳ thuộc là sản 
phẩm dịch vụ nào. Chẳng hạn như với sản phẩm dịch vụ bưu chính chỉ tiêu chất lượng có thể là an 

toàn, thời gian (tốc độ), tuân theo quy trình khai thác, khiếu nại của khách hàng... Với dịch vụ
điện thoại (điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông di động mặt đất; 
dịch vụ điện thoại VoIP); dịch vụ truy nhập Internet (truy nhập gián tiếp qua mạng viễn thông cố
định mặt đất, kết nối và ADSL) cũng có các chỉ tiêu chất lượng khác nhau. Bạn đọc có thể tham 
khảo các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ Bưu chính, Viễn thông trong môn học Thống kê doanh 

nghiệp.

2.3.2 Phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ theo chỉ tiêu hiện vật

         Để tiến hành phân tích cần phải tính các chỉ tiêu:

Tỷ lệ sản phẩm                               Số lượng sản phẩm dịch vụ vi phạm chất lượng
dịch vụ vi phạm           = 
 chất lượng                                                 Tổng số sản phẩm dịch vụ

Tỷ lệ sản phẩm                               Số lượng sản phẩm dịch vụ đảm bảo  chất lượng
dịch vụ đảm bảo           = 
 chất lượng                                                     Tổng số sản phẩm dịch vụ
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         Hai chỉ tiêu này phải tính cho từng loại sản phẩm dịch vụ và tính riêng cho từng tiêu chuẩn 
chất lượng (thời gian, độ chính xác, độ ổn định và an toàn). Dựa vào kết quả tính toán, tiến hành 
phân tích , đánh giá tình hình thực hiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, tìm nguyên nhân và đề xuất 
các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Để phân tích, đánh giá có

thể sử dụng :

- Sử dụng phương pháp chỉ số (bao gồm chỉ số định gốc và chỉ số liên hoàn) để phân tích 
chất lượng sản phẩm dịch vụ theo thời gian.

- Lập bảng phân tích biến động chất lượng sản phẩm dịch vụ theo thời gian.

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ngẫu nhiên đến xu thế biến động chất lượng 
sản phẩm dịch vụ. Căn cứ vào dãy số thời gian về chất lượng sản phẩm dịch vụ, tìm quy 
luật biến động bằng bằng cách mở rộng khoảng cách thời gian, tính số bình quân di động, 
hàm hồi quy theo thời gian)

- Sử dụng biểu đồ mô tả biến động chất lượng sản phẩm dịch vụ.

2.3.3 Phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ  theo chỉ tiêu giá trị

         Sản phẩm dịch vụ thuộc chủng loại không phân cấp được và phải thực hiện đúng các tiêu 
chuẩn chất lượng, nếu không coi là vi phạm. Chính vì vậy, để phân tích cần phải tính tỷ lệ vi 

phạm chất lượng theo giá trị

                                              Chi phí đối với sản phẩm           Chi phí khắc phục
                                                  dịch vụ không khắc         +  đối với sản phẩm dịch
Tỷ lệ sản phẩm                               phục được                         vụ có thể khắc phục
dịch vụ vi phạm           = 
 chất lượng                                                        Tổng số chi phí

         Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị thực hiện một loại sản phẩm dịch vụ: để đánh giá chất 

lượng, phải tính tỷ lệ vi phạm chất lượng kỳ phân tích và kỳ gốc:

- Nếu tỷ lệ vi phạm kỳ phân tích nhỏ hơn tỷ lệ vi phạm kỳ gốc thì chất lượng sản phẩm dịch 
vụ của doanh nghiệp, đơn vị có sự tiến bộ.

- Nếu tỷ lệ vi phạm kỳ phân tích bằng tỷ lệ vi phạm kỳ gốc thì chất lượng sản phẩm dịch vụ
của doanh nghiệp, đơn vị vừa đạt yêu cầu.

- Nếu tỷ lệ vi phạm kỳ phân tích lớn hơn tỷ lệ vi phạm kỳ gốc thì chất lượng sản phẩm dịch 
vụ của doanh nghiệp, đơn vị có sự giảm sút.

         Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nhiều loaị sản phẩm dịch vụ: để đánh giá chất 
lượng theo từng loại sản phẩm dịch vụ, tiến hành như trên. Để đánh giá chung, cần phải tính tỷ lệ

vi phạm chất lượng bình quân của các sản phẩm dịch vụ

                                             Tổng chi phí đối với các               Tổng chi phí khắc phục
                                              các phẩm dịch vụ không          +   đối với các sản phẩm 
Tỷ lệ sản phẩm                           khắc phục được                       dịch vụ có thể khắc phục
dịch vụ vi phạm           = 
 chất lượng                                                        Tổng số chi phí
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         Nếu kết cấu các sản phẩm dịch vụ không thay đổi, khi đó tính tỷ lệ vi phạm bình quân kỳ

phân tích và kỳ gốc, rồi so sánh với nhau

-  Nếu tỷ lệ vi phạm bình quân kỳ phân tích nhỏ hơn tỷ lệ vi phạm bình quân kỳ gốc thì chất 
lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, đơn vị có sự tiến bộ.

- Nếu tỷ lệ vi phạm bình quân kỳ phân tích bằng tỷ lệ vi phạm bình quân kỳ gốc thì chất 

lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, đơn vị vừa đạt yêu cầu.

- Nếu tỷ lệ vi phạm bình quân kỳ phân tích lớn hơn tỷ lệ vi phạm bình quân kỳ gốc thì chất 
lượng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, đơn vị có sự giảm sút.

         Nếu kết cấu sản phẩm dịch vụ thay đổi, cần phải áp dụng phương pháp thích hợp để loại trừ

ảnh hưởng thay đổi kết cấu, sau đó mới tiến hành so sánh đối chiếu.

TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  được biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu 
(chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị). Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm phân tích về
sản lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ; doanh thu kinh doanh. Đây là một giai đoạn hết sức quan 

trọng bởi vì thông qua việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh kết hợp với phân tích điều 
kiện hoạt động kinh doanh sẽ đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh.

         Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh  cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

         - Phải phân tích được tình hình hoàn thành lần lượt các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động 

           kinh doanh.

         - Phải phân tích được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc hoàn 

           thành các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh.

2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, trước hết phải phân tích khái quát nhằm cung 

cấp thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Phân tích khái quát bao 
gồm phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh; phân tích quy mô kết quả hoạt động kinh 
doanh và phân tích tốc độ tăng trưởng kết quả hoạt động kinh doanh. Về phương pháp phân tích 
chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu. Hình thức phân tích - bảng phân tích. số lượng 

chỉ tiêu phân tích tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp.

3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua chỉ tiêu hiện vật (sản lượng) được 
thực hiện bằng phương pháp so sánh đối chiếu; phương pháp chỉ số riêng cho từng loại sản phẩm 
dịch vụ chủ yếu. Sau khi so sánh, tìm nguyên nhân tăng giảm sản lượng và đề xuất biện pháp để
tăng sản lượng sản phẩm dịch vụ cho đơn vị.

4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua chỉ tiêu giá trị (doanh thu) được thực 
biện bằng phân tích chung (sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, so sánh cả số tuyệt đối và số
tương đối; so sánh giản đơn và so sánh liên hệ). Khi phân tích doanh thu cũng tiến hành xác định 
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu hoạt động kinh doanh.

5. Hoạt động kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng nói 
chung, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nói riêng là một yêu cầu hết sức quan trọng. Chính 
vì vậy, các doanh nghiệp, các đơn vị phải thường xuyên tiến hành phân tích, đánh giá tình hình 
chất lượng sản phẩm dịch vụ. Mục đích chủ yếu của phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ là tìm 
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nguyên nhân và đưa ra các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. 

Khi phân tích cần chú ý đặc thù của hoạt động kinh doanh, những đặc thù này ảnh hưởng đến chất 
lượng của sản phẩm dịch vụ, đó là tính vô hình của sản phẩm dịch vụ, quá trình kinh doanh mang 
tính dây chuyền, gắn liền giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dịch vụ, tải trọng dao động không 

đều theo thời gian và không gian. Phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ được thực hiện bằng 
chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Thế nào là kết quả hoạt động kinh doanh? Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh phải 

đáp ứng những yêu cầu gì?

2. Trình bày cách thức phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh?

3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua chỉ tiêu hiện vật (sản lượng)?

4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua chỉ tiêu giá trị (doanh thu)?

5. Phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua chỉ tiêu hiện vật?

6. Phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua chỉ tiêu giá trị?

7. Tình hình thực hiện một số sản phẩm của một đơn vị như sau: (Số liệu giả định)

Sản lượng

( 1000 sản phẩm )

Giá bán

( đ/sản phẩm)

Doanh thu

( Triệu đồng )

Loại dịch vụ Kế

hoạch

Thực

hiện

Kế

hoạch

Thực 

hiện

Kế

hoạch

Thực 

hiện

1. Sản phẩm A

2. Sản phẩm B

3. Sản phẩm C

200

5500

500

173

5750

528

15.700

1.300

3.200

15400

1200

3000

3.140

7.150

1.600

2664,2

6900

1584

         

Sử dụng phương pháp thích hợp, hãy phân tích và xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến 

doanh thu của đơn vị đó. Căn cứ vào kết quả phân tích hãy đề xuất biện pháp tăng doanh thu cho 

đơn vị?
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CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ  
SẢN XUẤT KINH DOANH

GIỚI THIỆU

Mục đích, yêu cầu

- Mục đích: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích tình hình sử dụng 

lao động, tài sản cố định và sử dụng, dự trữ, cung ứng vật tư cho hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp.

- Yêu cầu: Người học biết vận dụng để tiến hành phân tích tình hình sử dụng các yếu tố
kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung chính

- Phân tích tình hình sử dụng lao động vào hoạt động kinh doanh (phân tích số lượng 
và kết cấu lao động; phân tích thời gian lao động và năng suất lao động).

- Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định (phân tích biến động TSCĐ về quy mô, 
kết cấu, hiện trạng; phân tích tình hình trang bị và hiệu quả sử dụng TSCĐ).

- Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng và dự trữ vật tư cho hoạt động kinh doanh

NỘI DUNG

3.1. PHÂN TÍCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3.1.1 Nội dung và nhiệm vụ phân tích

         Sử dụng lao động tốt xấu là một yếu tố vô cùng quan trọng làm tăng sản lượng và chất lượng 
sản phẩm dịch vụ, làm giảm chi phí, hạ giá thành và tăng lợi nhuận. Sử dụng lao động được thể

hiện trên các mặt lượng và chất lượng lao động (số lượng, kết cấu lao động, thời gian lao động và
năng suất lao động).

 Nội dung phân tích tình hình sử dụng lao động bao gồm:

- Phân tích số lượng và kết cấu lao động. Về số lượng lao động xem xét có đảm bảo và
tương xứng với nhiệm vụ kinh doanh hay không. Về kết cấu lao động xem có hợp lý và

phù hợp không

- Phân tích chất lượng lao động, tiến hành phân tích trình độ lao động, thời gian lao động và
năng suất lao động.

Nhiệm vụ phân tích tình hình sử dụng lao động

- Đánh giá tình hình sử dụng lao động (theo  đơn vị, bộ phận và toàn bộ doanh nghiệp).

- Đề xuất biện pháp để sử dụng có hiệu quả lao động, khai thác và động viên mọi khả năng 
tiềm tàng về lao động để tăng số lượng và chất lượng lao động.
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3.1.2 Phân tích sử dụng số lượng lao động

         Số lượng cùng với chất lượng lao động là một trong những yếu tố cơ bản quyết định quy mô
kết quả kinh doanh. Bởi vậy, việc phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động cần xác định 
mức tiết kiệm hay lãng phí. Trên cơ sở đó, tìm mọi biện pháp tổ chức sử dụng lao động tốt nhất. 
Sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động 

tương đối về kế hoạch sử dụng số lượng lao động.

- Mức biến động tuyệt đối:

                      Tỷ lệ % thực hiện               T1

                      kế hoạch sử dụng      =                 100

                      số lượng lao động               Tkh

Mức chênh lệch tuyệt đối

                           T  =  T1  -  Tkh

Trong đó: T1 , Tkh – Số lượng lao động kỳ phân tích và kỳ kế hoạch (người).

         Chỉ tiêu này được sử dụng để biểu thị tình hình đảm bảo về số lượng lao động và chấp hành 
kỷ luật về biên chế. Kết quả phân tích phản ánh tình hình sử dụng lao động thực tế so với kế
hoạch tăng lên hay giảm đi, chưa nêu được doanh nghiệp sử dụng số lượng lao động tiết kiệm hay 

lãng phí, có phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh hay không.

- Mức biến động tương đối:

                      

                      Tỷ lệ % thực hiện               T1

                      kế hoạch sử dụng      =                . 100

                      số lượng lao động            Tkh.IDt

Mức chênh lệch tuyệt đối

                           T  =  T1  -  Tkh.IDt                                         
                                                                                                  D t1
Trong đó: IDt – Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu; IDt =  
                                                                                                D tkh

         Chỉ tiêu này được sử dụng để biểu thị kết quả sự thay đổi lao động có hợp lý không, vì sự
thay đổi lao động có gắn với kết quả kinh doanh là doanh thu. 

         Trong hoạt động kinh doanh, để thuận tiện khi tiến hành phân tích thường lập bảng phân tích 
theo dạng sau



48

Kỳ phân tích So sánh

Loại lao động

Thực 

hiện kỳ
trước

Kế
hoạch

Thực 
hiện

Kỳ
trước

Kế
hoạch

1. Lao động công nghệ

  - Lao động khai thác

....................

  - Lao động kỹ thuật

..........................

2. Lao động bổ trợ

3. Lao động quản lý

- Viên chức lãnh đạo

- Viên chức chuyên môn nghiệp vụ

- Viên chức thừa hành phục vụ

4. Lao động bổ sung

3.1.3 Phân tích sử dụng lao động theo kết cấu

         Kết cấu lao động được thể hiện bằng tỷ trọng lao động loại j so với tổng số lao động của đơn 
vị, doanh nghiệp. Cơ sở để phân tích kết cấu lao động dựa vào phân loại lao động.                                              

                                             





n

i
j

j
j

T

T

1

                

Trong đó:  Tj – Số lao động loại j

                  j – Tỷ trọng lao động loại j

                  Tj – Tổng số lao động của đơn vị, doanh nghiệp

         Khi phân tích kết cấu lao động có thể phân theo các  loại sau:

- Theo chức năng có

         + Lao động trực tiếp: là những lao động trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động kinh 
doanh (lao động công nghệ, lao động bổ trợ)

         + Lao động gián tiếp: là những lao động thuộc cán bộ quản l?ý, chuyên môn nghiệp vụ và 
thừa hành phục vụ.

- Theo giới tính nhằm đánh giá năng lực xét từ nguồn nhân lực để phục vụ cho việc đào tạo và bố
trí lao động phù hợp với đặc điểm của từng giới.

- Theo độ tuổi: để đánh giá năng lực sản xuất xét từ nguồn nhân lực phục vụ cho đào tạo. Trong 
thực tế thường kết hợp phân theo giới tính và độ tuổi.
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- Theo dân tộc nhằm mục đích nghiên cứu đánh giá việc thực hiện các chính sách dân tộc của 

Đảng và Nhà nước.

- Theo trình độ văn hoá (thể hiện ở trình độ biết chữ, học thức) nhằm nghiên cứu năng lực sản 
xuất kinh doanh.

- Theo trình độ chuyên môn nhằm nghiên cứu chất lượng lao động, nghiên cứu ảnh hưởng của 

chuyên môn đến chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để lập kế hoạch đào tạo và nâng 
cao trình độ cho người lao động.

- Theo thâm niên công tác hoặc thâm niên nghề nghiệp cho phép đánh giá độ ổn định của lao 
động, đánh giá ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

         Phân tích kết cấu lao động được tiến hành như sau:

       - Kết cấu lao động theo trực tiếp và gián tiếp: Đây là kết cấu quan trọng bởi vì chỉ có lao 
động trực tiếp mới liên quan đến kết quả kinh doanh. Thông thường tỷ lệ lao động trực tiếp phải 
tăng, còn tỷ lệ lao động gián tiếp càng giảm càng tốt.

         - Kết cấu theo nghề nghiệp: Quá trình sản xuất cung cấp các dịch vụ có nhiều ngành nghề
tham gia với trình độ nghề nghiệp khác nhau, chính vì vậy khi phân tích cần phải xem xét hệ số

cấp bậc bình quân của từng nghề nghiệp.

                                            Ti ki

                                ki   =  
                                              Ti

Trong đó:  Ti – Số lao động bậc i

                   ki – Hệ số cấp bậc i

Hệ số cấp bậc bình quân của doanh nghiệp, đơn vị

                                            Ts ki

                                Ki   =  
                                              Ts

Trong đó: Ts – Số lao động nghề nghiệp s

         Phương pháp phân tích sử dụng chủ yếu là so sánh để đánh giá biến động qua các thời kỳ và 

nguyên nhân của sự biến động đó. Khi phân tích kết cấu lao động cũng cần lưu ý xem kết cấu đó 
có phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp không để có biện pháp khắc phục.

3.1.4 Phân tích tình hình phân bổ lao động

         Khi phân tích về lao động cũng cần phân tích tình hình phân bổ lao động tức là xem xét 

đánh giá việc phân bổ lao động vào các công việc, các bộ phận, các phòng ban.. có hợp lý không 
nhằm nâng cao năng suất lao động. Tuỳ theo đặc điểm và tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp 
mà việc phân tích tình hình phân bổ lao động có thể tiến hành theo các nội dung khác nhau.

         - Phân tích phân bổ lao động vào các đơn vị sản xuất kinh doanh: Nếu là đơn vị sản xuất thì 

lao động được phân bổ vào lĩnh vực sản xuất sẽ chiếm tỷ trọng cao, lao động phân bổ ngoài lĩnh 
vực sản xuất (kinh doanh) sẽ chiếm tỷ trọng thấp. Nếu là đơn vị thương mại dịch vụ thì chỉ có lao 

động trong lĩnh vực kinh doanh, hoặc nếu có trong sản xuất thì không đáng kể.

         - Phân tích tình hình phân bổ lao động vào lĩnh vực sản xuất: 
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          + Bố trí lao động vào trong sản xuất được coi là hợp lý khi số lao động sản xuất chiếm tỷ

trọng cao và có xu hướng tăng lên về tỷ trọng và số nhân viên sản xuất chiếm tỷ trọng thấp , có xu 
hướng giảm.

          + Việc phân bổ lao động vào các đối tượng sản xuất được coi là hợp lý khi lao động phân 
bổ vào chuyên môn chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng tăng lên; còn bổ trợ chiếm tỷ trọng nhỏ, có 

xu hướng giảm.

         Cần phân tích phân bổ lao động vào các bộ phận xem có hợp lý hay không, nhằm tránh một 
quy mô quá lớn hoặc quá nhỏ, phải phù hợp với nhiệm vụ được giao. Cũng cần chú ý tính chất 
thời vụ nhằm sử dụng lao động một cách hiệu quả nhất. Khi phân tích phân bổ lao động cần chú ý 

sự cân đối giữa các loại lao động có trình độ, tay nghề, chuyên môn nhằm có sự kết hợp hài hoà 
cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

         - Phân tích tình hình phân bổ lao động vào lĩnh vực kinh doanh: lao động ở các bộ phận 
ngoài sản xuất chủ yếu là lao động làm công tác quản lý ở các phòng ban và thường có trình độ

tương đối cao.

         Khi phân tích phân bổ lao động cần đề xuất những giải pháp cụ thể trong việc quản trị nguồn 

nhân lực của mình. Đó là

          + Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của doanh nghiệp một cách hoàn thiện để phục vụ

tốt yêu cầu thực hiện chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp.

          + Cải tiến, hoàn thiện khâu tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến lược quản 
trị nguồn nhân lực như phân tích kỹ công việc trước khi tuyển dụng, tìm nguồn tuyển dụng dồi 
dào, tổ chức quy trình tuyển dụng hợp lý... để có nguồn nhân lực phù hợp phân bổ cho các bộ

phận trong sản xuất kinh doanh.

          + Có chính sách bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao tay nghề một cách thường xuyên cho người 
lao động để đáp ứng được công việc đang thực hiện hoặc hoàn thành nhiệm vụ có yêu cầu cao 
hơn.

          + Có chính sách tiền lương, tiền thưởng phù hợp, nhằm khuyến khích người lao động tích 

cực làm việc, có ý thức nâng cao kết quả và hiệu quả công việc được giao.

          + Tổ chức công tác thi đua khen thưởng, quản lý tốt thời gian lao động.

3.1.5 Phân tích sử dụng thời gian lao động

         Để phân tích cần phải tính một số chỉ tiêu sau:

       - Số ngày làm việc có hiệu quả:

                             Hngày  =  Hcđộ  -    H ngày vắng  -   H ngày ngừng

                            Hcđộ   =    Hlịch  -   Hnghỉ c.độ

                            Hlịch   =    365  -  (Thứ bảy + Chủ nhật + Quốc lễ) 

       - Số giờ làm việc có hiệu quả:
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                            Hgiờ  =  Hngày tgiờ  -    H giờ vắng  -   H giờ ngừng

Trong đó:

               Hngày  - Số ngày làm việc có hiệu quả

               Hcđộ   - Số ngày chế độ

               H ngày vắng  - Số ngày vắng mặt trọn ngày

               H ngày ngừng - Số ngày ngừng việc trọn ngày

               Hgiờ  - Số giờ công có hiệu quả

                        tgiờ  - Thời gian làm việc một ngày

              H giờ vắng  - Số giờ vắng mặt không trọn ngày

               H giờ ngừng – Số giờ ngừng việc không trọn ngày

         Căn cứ vào kết quả tính toán, tiến hành phân tích bằng cách so sánh ngày công có hiệu quả, 
giờ công có hiệu quả giữa kỳ phân tích với kỳ gốc; tính tỷ lệ thực hiện. Trên cơ sở đó tìm nguyên 
nhân và xác định mức độ ảnh hưởng của thời gian lao động đến kết quả hoạt động kinh doanh 

bằng cách lấy kết quả hoạt động kinh doanh tính bình quân cho một đơn vị thời gian nhân với thời 
gian bị thiệt hại.

3.1.6 Phân tích năng suất lao động

         Để phân tích, trước hết cần phải tính một số chỉ tiêu sau:

         - Năng suất lao động giờ

                                                              Dt            qipi

                                              Wgiờ  =               = 
                                                             T.tgiờ        T.tgiờ

         Năng suất lao động giờ bao giờ cũng cao nhất, bởi vì không bao hàm giờ nghỉ trong một ca, 
1 ngày làm việc. Sử dụng chỉ tiêu này chủ yếu để phân tích  về nhân tố kỷ luật lao động.

         - Năng suất lao động ngày

                                                              Dt              qipi

                                              Wngày  =               =  
                                                            T.365          T.365

         Sử dụng chỉ tiêu này chủ yếu phân tích, đánh giá tác động của nhân tố tổ chức lao động và tổ
chức sản xuất.

         - Năng suất lao động năm

                                                              Dt               qipi

                                              Wnăm  =               =  
                                                              T                  T

         Chỉ tiêu này phản ánh bình quân trong một năm một lao động làm ra bao nhiêu doanh thu.

         Phương pháp phân tích năng suất lao động

         - Xác định xu hướng và mức độ biến động của năng suất lao động: Có thể bằng 2 phương 

pháp

         + Phương pháp dãy số thời gian: Phương pháp này cho phép biểu hiện tính quy luật biến 
động năng suất lao động, có thể sử dụng phương pháp số bình quân trượt, hàm xu thế, mức độ
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biến động (sử dụng chỉ tiêu lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn, định gốc và bình quân; tốc độ

phát triển liên hoàn, định gốc và bình quân; tốc độ tăng giảm liên hoàn, định gốc và bình quân)

         + Phương pháp chỉ số: Phương pháp này cho phép xác định mức độ biến động năng suất lao 
động theo thời gian và không gian.

         - Phân tích ảnh hưởng các nhân tố đến năng suất lao động. 

         + Phương pháp phân tổ liên hệ: Để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao 
động, căn cứ vào tiêu thức nguyên nhân để phân tổ tổng thể nghiên cứu thành các tổ khác nhau, 
sau đó tính năng suất lao động bình quân từng tổ. Quan sát sự biến thiên của tiêu thức nguyên 
nhân và tiêu thức kết quả để rút ra kết luận về mối liên hệ và tính toán quy ước sự thay đổi của 

năng suất lao động khi tiêu thức nguyên nhân thay đổi.

         + Phương pháp hồi quy tương quan:  Phương pháp này được thực hiện bằng cách xác định 
dạng tổng quát mối liên hệ; xác định ảnh hưởng của các nhân tố nghiên cứu đến năng suất lao 
động (tính hệ số hồi quy), xác định ảnh hưởng tương đối (tính hệ số co dãn); xác định vai trò của 

nhân tố (tính hệ số tương quan hoặc tỷ số tương quan)

         + Phương pháp loại trừ: Từ công thức xác định năng suất lao động, xác định mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố

       Nhân tố doanh thu:

                                                      Dt     
                             W(Dt)      =   
                                                         T0

       Nhân tố số lượng lao động

                                                  Dt1                   Dt1    
                             W(T)      =                   -
                                                   T1                   T0

       Trong thực tế không phải tất cả lao động đều có tác động ảnh hưởng đến năng suất lao động, 
do đó số lao động phải được phân ra lao động có liên quan và lao động không có liên quan. Khi 
đó để xác định mức độ tác động ảnh hưởng của các nhân tố đến năng suất lao động cần phải tính 

năng suất lao động giả định

                                                      Dt1     
                                 W*

      =   
                                                T0lqIDt + T0lq

Xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố  đến năng suất lao động

       Nhân tố doanh thu

                               W(Dt)  =   W*    -   W0

          Nhân tố lao động

                               W(T)  =   W1    -   W*
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         Trong quá trình phân tích năng suất lao động, phải tìm ra được những nguyên nhân và đề

xuất  các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động. Có thể có các biện pháp sau:

- Phân bổ hợp lý lao động vào các bộ phận và kết hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất kinh 
doanh.

- Nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động

- Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nơi làm việc

- Xây dựng các định mức tiên tiến trong lao động

- Tạo các điều kiện thuận lợi và trang bị các thiết bị tiên tiến cho người lao động.

3.2 PHÂN TÍCH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

3.2.1 Tài sản cố định và yêu cầu phân tích

         TSCĐ là cơ sở vật chất kỹ thuật của các đơn vị, doanh nghiệp, nó phản ánh năng lực hiện có
về truyền đưa tin tức đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nền kinh tế và của nhân dân. Nó cũng 
thể hiện trình độ tiến bộ khoa học công nghệ của doanh nghiệp, đồng thời đây cũng là điều kiện 
quan trọng và cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, tăng năng suất lao động, 

giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ..

         Khi phân tích sử dụng TSCĐ cần chú ý tính đặc thù vốn có, đó là

- TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số giá trị tài sản của các đơn vị và doanh nghiệp.

- Khấu hao TSCĐ nhanh hơn so với các ngành khác

- TSCĐ  đa dạng về chủng loại và do nhiều nước chế tạo.

Yêu cầu phân tích

- Đánh giá được tình hình biến động TSCĐ về quy mô, kết cấu và tình trạng kỹ thuật.

- Phân tích tình hình trang bị TSCĐ tức là đánh giá được mức độ đảm bảo TSCĐ.  Trên cơ

sở đó đề ra kế hoạch trang bị thêm TSCĐ nhằm tăng năng suất lao động, tăng sản lượng 
sản phẩm dịch vụ, giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm dịch vụ.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ, các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả. Trên cơ
sở đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ cho các đơn vị, doanh 
nghiệp.

3.2.2 Phân tích biến động tài sản cố định

         TSCĐ của các đơn vị, doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, mỗi loại lại có vai trò và vị trí khác 
nhau đối với quá trình hoạt động kinh doanh. Các TSCĐ thường xuyên biến động về quy mô, kết 
cấu và tình trạng kỹ thuật.

1. Phân tích biến động về quy mô TSCĐ

         Để phân tích tình hình tăng, giảm và đổi mới TSCĐ, cần phải tính và phân tích các chỉ tiêu:

- Hệ số tăng TSCĐ:                                                Giá trị TSCĐ tăng trong kỳ
                                    Hệ số tăng TSCĐ   =   

                                                                            Giá trị TSCĐ có bình quân trong kỳ
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         Giá trị TSCĐ tăng trong kỳ bao gồm cả những TSCĐ cũ thuộc nơi khác điều chuyển đến.

- Hệ số giảm TSCĐ

                                                                            Giá trị TSCĐ giảm trong kỳ
                                    Hệ số giảm TSCĐ   =   
                                                                            Giá trị TSCĐ có bình quân trong kỳ

         Giá trị TSCĐ giảm trong kỳ bao gồm những TSCĐ hết thời hạn sử dụng đã thanh lý hoặc 
chưa hết hạn sử dụng được điều chuyển đi nơi khác không bao gồm phần khấu hao.

- Hệ số đổi mới TSCĐ

                                                                       Giá trị TSCĐ mới tăng trong kỳ
                           Hệ số đổi mới TSCĐ   =   
                                                                      Giá trị TSCĐ có bình quân trong  kỳ

- Hệ số loại bỏ TSCĐ

                                                                        Giá trị TSCĐ lạc hậu, cũ giảm trong kỳ
                          Hệ số loại bỏ TSCĐ   =   
                                                                         Giá trị TSCĐ có bình quân trong  kỳ

         Hai hệ số tăng và giảm TSCĐ phản ánh chung mức độ tăng, giảm thuần tuý về quy mô
TSCĐ. Còn hai hệ số đổi mới và loại bỏ TSCĐ, ngoài việc phản ánh tăng, giảm thuần tuý về

TSCĐ, còn phản ánh trình độ tiến bộ kỹ thuật, tình hình đổi mới trang thiết bị, máy móc của đơn 
vị, doanh nghiệp. Khi phân tích, có thể so sánh các hệ số trên giữa cuối kỳ và đầu kỳ, hoặc giữa 

thực tế và kế hoạch để thấy được phương hướng đầu tư, đổi mới TSCĐ của đơn vị, doanh nghiệp.

2. Phân tích biến động về kết cấu TSCĐ

         Kết cấu TSCĐ là tỷ trọng của từng loại, từng bộ phận TSCĐ chiếm trong toàn bộ TSCĐ xét 
về mặt giá trị. Phân tích kết cấu TSCĐ là xem xét, đánh giá tính hợp lý về sự biến động tỷ trọng 

của từng loại, từng bộ phận TSCĐ. Trên cơ sở đó, xây dựng đầu tư TSCĐ theo  một cơ cấu hợp 
lý, nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của chúng. Cơ cấu TSCĐ phụ thuộc vào đặc điểm về
kinh tế kỹ thuật của từng đơn vị, doanh nghiệp.

3. Phân tích hiện trạng TSCĐ

         Trong quá trình sử dụng, TSCĐ bị hao mòn dần và đến một lúc nào đó sẽ không còn sử
dụng được nữa. Ngoài ra quá trình hao mòn diễn ra đồng thời với quá trình hoạt động kinh doanh. 
Nghĩa là hoạt động kinh doanh càng khẩn trương thì trình độ hao mòn càng nhanh. Phân tích hiện 
trạng TSCĐ nhằm đánh giá đúng mức TSCĐ của đơn vị, doanh nghiệp đang sử dụng còn mới hay 

cũ hoặc mới, cũ ở mức nào, trên cơ sở đó có biện pháp đúng đắn để tái sản xuất TSCĐ. 

         Chỉ tiêu phân tích:

                                                                 Tổng mức khấu hao TSCĐ
                    Hệ số hao mòn TSCĐ   =  
                                                                       Nguyên giá TSCĐ

         Nếu chỉ tiêu này càng gần tới 1, chứng tỏ TSCĐ càng cũ và đơn vị phải chú trọng đến việc 
đổi mới và hiện đại hoá TSCĐ.

         Nếu chỉ tiêu này càng nhỏ hơn 1 bao nhiêu, chứng tỏ TSCĐ càng được đổi mới.

3.2.3 Phân tích tình hình trang bị TSCĐ

         Phân tích tình hình trang bị TSCĐ là đánh giá mức độ đảm bảo TSCĐ, đặc biệt là máy móc 
thiết bị sản xuất cho một lao động, trên cơ sở đó có kế hoạch trang bị thêm TSCĐ, nhằm tăng 
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năng suất lao động, tăng sản lượng sản phẩm dịch vụ, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm dịch 

vụ.

         Chỉ tiêu phân tích:

      - Nguyên giá TSCĐ bình quân tính cho một lao động

                                           Nguyên giá TSCĐ
                                  =    
                                                Số lao động

         Chỉ tiêu này phản ánh chung trình độ trang bị TSCĐ cho một người lao động. Chỉ tiêu này 
càng tăng, chứng tỏ trình độ cơ giới hoá của đơn vị, doanh nghiệp càng cao.

      - Nguyên giá máy móc thiết bị bình quân tính cho một lao động

                                              Nguyên giá máy móc, thiết bị
                                  =    
                                                             Số lao động

         Chỉ tiêu này phản ánh trình độ trang bị kỹ thuật cho một lao động. Chỉ tiêu này càng tăng, 

chứng tỏ trình độ trang bị kỹ thuật càng cao. Xu hướng chung là nguyên giá máy móc, thiết bị
bình quân cho  một lao động tăng với tốc độ tăng nhanh hơn nguyên giá TSCĐ bình quân cho một 

lao động. Có như vậy, mới tăng nhanh quy mô năng lực kinh doanh, tăng năng suất lao động.

3.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng  TSCĐ

         Hiệu quả sử dụng TSCĐ là mục đích của việc trang bị TSCĐ trong các đơn vị, doanh 
nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ chính là kết quả của việc cải tiến tổ chức lao động và tổ
chức sản xuất, hoàn chỉnh kết cấu TSCĐ. Đây cũng là biện pháp sử dụng vốn tốt nhất, tiết kiệm 
và có hiệu quả.

         Chỉ tiêu phân tích: 

                                                                            Doanh thu thuần (Dt)
                                       H qTSCĐ    =   
                                                                      Nguyên giá bình quân TSCĐ

         Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng nguyên giá  bình quân TSCĐ tham gia vào quá trình 

hoạt động kinh doanh thì tạo ra cho đơn vị, doanh nghiệp bao nhiêu doanh thu thuần. Chỉ tiêu này 
càng cao, chứng tỏ việc quản lý và sử dụng TSCĐ càng tốt. Để phân tích, từ công thức trên suy ra 

                         D t   =   Nguyên giá bình quân TSCĐ x H qTSCĐ        

         Sử dụng phương pháp loại trừ, có thể xác định mức độ ảnh hưởng của hiệu quả sử dụng 

TSCĐ đến doanh thu thuần

                  D t((HqTSCĐ)  =  Nguyên giá bình quân TSCĐ kỳ phân tích x H qTSCĐ        

         Nhân tố hiệu suất sử dụng TSCĐ là nhân tố phát triển kinh doanh theo chiều sâu, do đó có
thể tăng lên vô hạn.

3.3 PHÂN TÍCH CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ CHO HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH

3.3.1 Phân tích cung ứng vật tư cho hoạt động kinh doanh

 1. Phân tích cung ứng vật tư theo số lượng:
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         Vật tư  cho hoạt động kinh doanh bao gồm vật tư cho sản xuất sản phẩm và khai thác nghiệp 

vụ; vật tư cho sửa chữa tài sản và nhiên liệu. Yêu cầu đầu tiên đối với việc cung ứng vật tư là phải 
đảm bảo số lượng. Nghĩa là, nếu cung ứng với số lượng quá lớn, dư thừa sẽ gây ra ứ đọng vốn và
do đó, sẽ dẫn đến việc sử dụng vốn kém hiệu quả. Nhưng ngược lại nếu cung ứng không đầy đủ
về số lượng sẽ ảnh hưởng đến tính liên tục của quá trình kinh doanh.

         Về phương pháp phân tích cung ứng vật tư về mặt số lượng, cần tính tỷ lệ % thực hiện kế
hoạch cung ứng của từng loại vật tư:

Tỷ lệ % thực hiện                       Số lượng vật tư loại i thực tế nhập kho trong kỳ
cung ứng về số lượng    =   
vật tư loại i                                 Số lượng vật tư loại i cần mua theo kế hoạch trong kỳ

         

         Số lượng vật tư cần mua theo kế hoạch trong kỳ được xác định bằng nhiều cách. Song cách 
thông dụng nhất là tính lượng vật tư cần dùng theo số lượng sản phẩm dịch vụ sẽ sản xuất cung 

cấp trong kỳ và định mức tiêu hao vật tư tính cho một đơn vị.

                                               Mi  =  q.mi

Trong đó: Mi  - Nhu cầu về số lượng loại vật tư i trong kỳ

                   q  - Số sản phẩm dịch vụ sản xuất cung cấp trong trong kỳ

                  .mi - Định mức tiêu hao vật tư i cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ.

         Khi phân tích cần phải tìm nguyên nhân. Trong thực tế có  thể do các nguyên nhân sau:

- Đơn vị, doanh nghiệp giảm sản xuất cung cấp loại sản phẩm dịch vụ nào đó, do vậy giảm 
số lượng vật tư cần cung ứng.

- Đơn vị, doanh nghiệp giảm do tiết kiệm được tiêu hao vật tư.

- Đơn vị, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về tài chính, khó khăn về phương tiện vận tải 
hoặc dùng vật tư thay thế.

2. Phân tích cung ứng vật tư theo chủng loại:

         Khi phân tích cung ứng vật tư, phải phân tích theo từng loại vật tư chủ yếu. Ở đây cũng cần 
phân biệt vật tư có thể thay thế được và vật tư không thể thay thế được.

- Vật tư có thể thay thế được là loại vật tư có giá trị sử dụng tương đương, khi sử dụng 
không làm thay đổi lớn đến chất lượng sản phẩm dịch vụ. Khi phân tích loại vật tư này, 

ngoài các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng cần chú ý đến chỉ tiêu chi phí.

- Vật tư không thể thay thế được là loại vật tư mà trong thực tế không có vật tư khác thay thế
hoặc nếu thay thế sẽ làm thay đổi, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dịch vụ.

3. Phân tích cung ứng về mặt đồng bộ:

         Trong hoạt động kinh doanh, để sản xuất cung cấp một loại sản phẩm dịch vụ, cần nhiều loại 

vật tư khác nhau theo một tỷ lệ nhất định. Các vật tư này không thể thay thế bằng các loại vật tư
khác được. Chính vì vậy, việc cung ứng vật tư phải đảm bảo tính chất đồng bộ, mới tạo điều kiện 
cho hoạt động kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành chỉ tiêu đặt ra.



57

         Để phân tích tính chất đồng bộ của việc cung ứng vật tư, căn cứ vào số lượng cần cung ứng 

và số lượng thực tế cung ứng, tính tỷ lệ hoàn thành cung ứng vật tư. Chọn loại vật tư có tỷ lệ cung 
ứng thấp nhất, lấy tỷ lệ cung ứng đó nhân với số lượng cần cung ứng sẽ có số sử dụng được.

4. Phân tích cung ứng vật tư về chất lượng:

         Trong hoạt động kinh doanh, sử dụng vật tư đảm bảo chất lượng là một yêu cầu cần thiết. 

Vật tư tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm dịch vụ, đến năng suất lao 
động và ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm dịch vụ. Vì vậy khi cung ứng vật tư phải đối chiếu với 
các tiêu chuẩn quy định để đánh giá vật tư đã đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hay không. 

         Để phân tích chất lượng vật tư cung ứng, có thể dùng chỉ tiêu:

         - Chỉ số chất lượng vật tư là tỷ số giữa giá bán buôn bình quân của vật tư thực tế với giá bán 
buôn bình quân cung ứng theo kế hoạch.

                                Mi1Sikh                MikSikh

              Ic.lượng  =                       :  
                                      Mi1                      Mik

Trong đó:  Mi1 , Mik - Khối lượng vật tư từng loại theo cấp bậc chất lượng loại i thực tế                                 

                                    và kế hoạch

                      Sikh  - Đơn giá vật tư từng loại theo cấp bậc chất lượng loại i kỳ kế hoạch       

                      Ic.lượng  càng lớn hơn 1, chứng tỏ chất lượng vật tư thực tế càng cao.

         - Hệ số loại là tỷ số giữa tổng giá trị vật tư theo cấp bậc chất lượng với tổng giá trị vật tư
cung ứng theo giá loại cấp bậc chất lượng cao nhất.     

5. Phân tích tính chất kịp thời của việc cung ứng vật tư:

         Cung ứng vật tư kịp thời cho hoạt động kinh doanh là cung ứng đúng thời gian yêu cầu của 
đơn vị, doanh nghiệp. Thông thường thời gian cung ứng vật tư xuất phát từ nhiệm vụ kinh doanh, 
tình hình dự trữ cần cung ứng trong kỳ. 

         Điều kiện quan trọng để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được tốt là phải cung ứng 
những loại vật tư cần thiết một cách kịp thời trong cả một thời gian dài (tháng, quý, năm).

         Trong nhiều trường hợp, nếu xét về mặt số lượng cung ứng một loại vật tư nào đó trong một 
kỳ kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn bảo đảm, nhưng do việc cung ứng không kịp thời đã dẫn đến 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ngừng trệ do phải chờ đợi vật tư. 

3.3.2 Phân tích dự trữ vật tư

         Dự trữ vật tư cho hoạt động kinh doanh là một yêu cầu tất yếu khách quan. Đại lượng dự trữ
vật tư phụ thuộc vào rất nhiều các nhân tố khác nhau, mà chủ yếu là:

- Lượng vật tư sử dụng bình quân một ngày đêm. Số lượng này phụ thuộc vào quy mô kinh 

doanh, mức độ chuyên môn hoá của đơn vị, doanh nghiệp và phụ thuộc vào  mức tiêu hao 
vật tư cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ.

- Tình hình tài chính của đơn vị, doanh nghiệp.

- Tính chất thời vụ của hoạt động kinh doanh

- Thuộc tính tự nhiên của các loại vật tư.
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         Khi phân tích dự trữ vật tư, cần phân biệt rõ các loại dự trữ, vì mỗi loại dự trữ có nội dung 

và ý nghĩa kinh tế khác nhau, do đó yêu cầu phân tích cũng khác nhau.

        Với dự trữ thường xuyên: dùng để đảm bảo vật tư cho hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp tiến hành được liên tục với điều kiện là lượng vật tư thực tế nhập và xuất ra hàng này trùng 
với kế hoạch.

        Với dự trữ bảo hiểm: Dự trữ này biểu hiện trong các trường hợp

- Mức sử dụng vật tư bình quân trong một ngày đêm thực tế cao hơn so với kế hoạch. Điều 
này thường xảy ra khi có sự thay đổi kế hoạch kinh doanh theo chiều sâu hoặc kế hoạch 
kinh doanh không thay đổi, nhưng mức tiêu hao vật tư tăng lên.

- Lượng vật tư nhập giữa hai kỳ cung ứng nối tiếp nhau thực tế ít hơn so với kế hoạch.

- Chu kỳ cung ứng giữa hai kỳ cung ứng nối tiếp nhau thực tế dài hơn so với kế hoạch.

Trên thực tế sự hình thành dự trữ bảo hiểm chủ yếu là do nguyên nhân cung ứng vật tư
không ổn định. Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải tổ chức tốt khâu cung ứng để đảm bảo  đến 

mức tối đa dự trữ bảo hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Nhưng không thể
không có dự trữ bảo hiểm.

         Với dự trữ theo thời vụ: Để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh được tiến hành liên tục, 
đặc biệt đối với các thời gian “giáp hạt” về vật tư. Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh 

theo thời vụ cần xác định, tính toán khối lượng vật tư để dự trữ bảo đảm cho kế hoạch kinh doanh 
cả năm.

         Đại lượng dự trữ vật tư được tính theo 3 chỉ tiêu:

- Dự trữ tuyệt đối: là khối lượng của từng loại vật tư chủ yếu, biểu hiện bằng các đơn vị hiện 

vật. Đại lượng dự trữ vật tư tuyệt đối rất cần thiết, giúp cho doanh nghiệp tổ chức, xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống kho tàng.

- Dự trữ tương đối: được tính bằng số ngày dự trữ. đại lượng này chỉ cho thấy số lượng vật 
tư dự trữ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành được liên tục 
trong khoảng thời gian bao nhiêu ngày. Dự trữ vật tư tương đối rất cần thiết, giúp cho việc 

phân tích tình hình dự trữ các loại vật tư chủ yếu trong doanh nghiệp.

Dự trữ tuyệt đối và dự trữ tương đối có quan hệ mật thiết với nhau, thông qua chỉ tiêu mức 
tiêu hao hoặc cung ứng vật tư bình quân cho một ngày đêm. 

Nếu ký hiệu  M – Dự trữ tuyệt đối

                                   t – Dự trữ tương đối

                   m – Mức tiêu hao vật tư cho hoạt động kinh doanh trong một ngày đêm

Thì M  =  t.m   hoặc t  =  M :  m

- Dự trữ biểu hiện bằng tiền: là khối lượng vật tư dự trữ biểu hiện bằng giá trị, bằng tích số

giữa đại lượng dự trữ vật tư dự trữ tuyệt đối với đơn gía mua các loại vật tư. Chỉ tiêu dự trữ
biểu hiện bằng tiền rất cần thiết cho việc xác định nhu cầu về vốn lưu động và tình hình 
cung ứng vật tư.

Phương pháp phân tích: So sánh số lượng vật tư thực tế đang dự trữ theo từng loại với số

lượng vật tư cần dự trữ. Cao quá hoặc thấp quá đều không tốt. Nếu dự trữ cao quá sẽ gây ứ đọng 
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vốn. Thực chất dự trữ là vốn chết trong suốt thời gian nằm chờ để đưa vào hoạt động kinh doanh. 

Do vậy cần phải có biện pháp giảm mức dự trữ tới mức cần thiết. Nhưng nếu dự trữ quá thấp,
không đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh được liên tục. Do vậy, mục tiêu của dự trữ vật 
tư phải luôn kết hợp hài hoà vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh được thường xuyên, đều đặn, vừa 
đảm bảo sử dụng tiết kiệm vốn.

3.3.3 Phân tích sử dụng vật tư

         Sử dụng tiết kiệm vật tư là một trong những mục tiêu cơ bản để giảm chi phí sản xuất, hạ giá
thành sản phẩm dịch vụ, tăng mức lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bởi vậy, việc phân tích tình hình 
sử dụng vật tư cho hoạt động kinh doanh phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ trên các mặt 

khối lượng vật tư, định mức tiêu hao vật tư.

1. Phân tích khối lượng vật tư:

      Để phân tích, cần xác định chỉ tiêu lượng vật tư dùng cho sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ.

Lượng vật tư dùng          Lượng vật tư cho        Lượng vật tư còn
sản xuất cung cấp    =    sản xuất cung cấp   -   lại chưa hoặc không
sản phẩm dịch vụ           sản phẩm dịch vụ        dùng đến

         

       Lượng vật tư còn lại chưa dùng đến, cuối kỳ kiểm kê thường có sự chênh kệch không đáng 
kể. Nếu lượng vật tư còn lại chưa hoặc không dùng đến bằng 0, thì

Lượng vật tư dùng          Lượng vật tư cho       
sản xuất cung cấp    =    sản xuất cung cấp   
sản phẩm dịch vụ           sản phẩm dịch vụ        

         

      Để phân tích mức độ đảm bảo khối lượng vật tư cho sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ, cần 
phải tính hệ số:

                                                                  Lượng vật tư           Lượng vật tư nhập
                Hệ số đảm bảo vật tư                 dự trữ đầu kỳ     +        trong kỳ
             cho hoạt động kinh doanh   =  

                                                      Lượng vật tư cần dùng trong kỳ

         Các chỉ tiêu trên cần tính và phân tích cho từng loại vật tư. Đặc biệt đối với các loại vật tư
không thay thế được.

         Để phân tích tình hình sử dụng khối lượng vật tư vào hoạt động kinh doanh, cần phải xác 

định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối.

- Mức biến động tuyệt đối

           + Số tương đối:       
                                                 M1

                                                           x 100
                                                Mkh

           + Số tuyệt đối:    M  =  M1  -  Mkh

         Kết quả tính toán cho thấy khối lượng vật tư thực tế sử dụng so với kế hoạch tăng hay giảm, 
việc tổ chức cung ứng vật tư tốt hay xấu.

- Mức biến động tương đối

           + Số tương đối:         
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                                               M1

                                                          x 100
                                            Mkhx IDt

           + Số tuyệt đối:  M  =  M1  -  Mkhx IDt

         Kết quả tính toán trên phản ánh mức sử dụng vật tư vào hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp  tiết kiệm hay lãng phí.

2. Phân tích biến động tổng mức chi phí vật tư cho hoạt động kinh doanh

         Để sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loại vật tư. 
Do vậy, tổng mức chi phí vật tư cho  hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào các nhân tố:

- Sản lượng sản phẩm dịch vụ hoàn thành (qi)

- Kết cấu về sản lượng sản phẩm dịch vụ

- Định mức tiêu hao vật tư cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ (mi)

- Đơn giá vật tư (si)

Mối quan hệ giữa chỉ tiêu phân tích (Tổng mức chi phí vật tư) với các nhân tố có thể biểu 
thị như sau:

                                       M   =    qi mi si

         Sử dụng các phương pháp phân tích loại trừ, có thể xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố

đến chỉ tiêu tổng mức chi phí vật tư:

- Do ảnh hưởng của nhân tố sản lượng sản phẩm dịch vụ và kết cấu sản lượng sản phẩm dịch 
vụ:

                                M(q)  =   qi1 mikh sikh   -    qikh mikh sikh

- Do ảnh hưởng của nhân tố định mức tiêu hao vật tư cho sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ:

                                M(m)  =   qi1 mi1 sikh   -    qi1 mikh sikh

- Do ảnh hưởng của nhân tố đơn giá vật tư cho sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ:

                                M(s)  =   qi1 mi1 si1   -    qi1 mi1 sikh

Tổng hợp ảnh hưởng của tất cả các nhân tố

                              M  =  M(q)  +    M(m)  +   M(s)  

TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Sử dụng lao động tốt xấu là một yếu tố vô cùng quan trọng làm tăng sản lượng và chất 
lượng sản phẩm dịch vụ, làm giảm chi phí, hạ giá thành và tăng lợi nhuận. Sử dụng lao động được 
thể hiện trên các mặt lượng và chất lượng lao động (số lượng, kết cấu lao động, thời gian lao động 
và năng suất lao động). Nội dung phân tích tình hình sử dụng lao động bao gồm:

- Phân tích số lượng và kết cấu lao động. Về số lượng lao động xem xét có đảm bảo và 
tương xứng với nhiệm vụ kinh doanh hay không. Về kết cấu lao động xem có hợp lý và 
phù hợp không
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- Phân tích chất lượng lao động, tiến hành phân tích trình độ lao động, thời gian lao động và 

năng suất lao động.

2. Phân tích số lượng lao động là xác định mức tiết kiệm hay lãng phí. Trên cơ sở đó, tìm 
mọi biện pháp tổ chức sử dụng lao động tốt nhất. Sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, xác 
định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối về kế hoạch sử dụng số lượng lao 

động. Khi xác định mức độ biến động tuyệt đối sẽ chỉ cho thấy việc tăng giảm về số lượng lao 
động mà thôi. Chưa thấy được việc tăng giảm đó là hợp lý và có phù hợp với kết quả thu được 
hay không. Chính vì vậy khi phân tích cần xác định mức độ biến động tương đối về số lượng lao 
động.

3. Kết cấu lao động được thể hiện bằng tỷ trọng lao động loại nào đó so với tổng số lao 
động của đơn vị, doanh nghiệp. Cơ sở để phân tích kết cấu lao động dựa vào phân loại lao động.  
Phân tích kết cấu lao động được tiến hành theo các tiêu chí phân loại lao động.

         Phương pháp phân tích sử dụng chủ yếu là so sánh để đánh giá biến động qua các thời kỳ và 

nguyên nhân của sự biến động đó. Khi phân tích kết cấu lao động cũng cần lưu ý xem kết cấu đó 
có phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp không để có biện pháp khắc phục.

4. Khi phân tích về lao động cũng cần phân tích tình hình phân bổ lao động tức là xem xét 
đánh giá việc phân bổ lao động vào các công việc, các bộ phận, các phòng ban.. có hợp lý không 

nhằm nâng cao năng suất lao động. Tuỳ theo đặc điểm và tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp 
mà việc phân tích tình hình phân bổ lao động có thể tiến hành theo các nội dung khác nhau.

5. Căn cứ vào kết quả tính toán ngày công và giờ công có hiệu quả, tiến hành phân tích 
thời gian lao động bằng cách so sánh ngày công có hiệu quả, giờ công có hiệu quả giữa kỳ phân 

tích với kỳ gốc; tính tỷ lệ thực hiện. Trên cơ sở đó tìm nguyên nhân và xác định mức độ ảnh 
hưởng của thời gian lao động đến kết quả hoạt động kinh doanh bằng cách lấy kết quả hoạt động 
kinh doanh tính bình quân cho một đơn vị thời gian nhân với thời gian bị thiệt hại. 

6. Năng suất lao động là một chỉ tiêu có tính chất tổng hợp nhất để nghiên cứu đánh giá 
kết quả sử dụng lực lượng sản xuất. Không ngừng tăng năng suất lao động là cơ sở để tái sản xuất  

mở rộng, giảm giá thành sản phẩm dịch vụ, tăng lợi nhuận góp phần cải thiện điều kiện đời sống 
của người lao động. Chính vì vậy phải tiến hành phân tích năng suất lao động thông qua các chỉ
tiêu NSLĐ giờ, NSLĐ ngày và NSLĐ năm. Cách thức phân tích có thể phân tích chung (sử dụng 
phương pháp so sánh đối chiếu); phân tích các nhân tố ảnh hương (sử dụng phương pháp loại trừ). 

Khi phân tích NSLĐ cũng phải tìm nguyên nhân và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao NSLĐ.

7. TSCĐ là cơ sở vật chất kỹ thuật của các đơn vị, doanh nghiệp, nó phản ánh năng lực 
hiện có về truyền đưa tin tức đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nền kinh tế và của nhân dân. 
Nó cũng thể hiện trình độ tiến bộ khoa học công nghệ của doanh nghiệp, đồng thời đây cũng là 

điều kiện quan trọng và cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, tăng năng suất 
lao động, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ..chính vì vậy cần phân tích tình hình sử
dụng TSCĐ. Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ bao gồm phân tích biến động TSCĐ về quy mô, 
kết cấu, hiện trạng. Ngoài ra cũng cần phân tích tình hình sử dụng, hiệu quả sử dụng và tình hình 

trang bị TSCĐ.

8. Vật tư là một trong những yếu tố cơ bản của hoạt động kinh doanh, chính vì vậy cần 
tiến hành phân tích nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thường xuyên liên tục, không bị gián 
đoạn. Phân tích vật tư bao gồm phân tích cung ứng vật tư (số lượng, chủng loại, đồng bộ và chất 
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lượng); phân tích dự trữ vật tư (dự trữ thường xuyên, dự trữ bảo hiểm và dự trữ thời vụ); phân tích 

sử dụng vật tư (khối lượng và chi phí vật tư)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Tại sao phải phân tích số lượng lao động? Cách thức phân tích số lượng và kết cấu lao 
động

2. Trình bày cách thức phân tích phân bổ lao động?

3. Trình bày phân tích  tình hình sử dụng thời gian lao động (theo ngày công và giờ công)?

4. Trình bày cách thức phân tích năng suất lao động?

5. Cách thức phân tích  biến động TSCĐ về quy mô, kết cấu và hiện trạng?

6. Trình bày phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ?

7. Trình bày cách thức phân tích tình hình trang bị TSCĐ?

8. Trình bày cách thức phân tích tình hình cung ứng vật tư (số lượng, chủng loại, đồng bộ
và chất lượng)?

9. Trình bày cách thức phân tích dự trữ vật tư (dự trữ thường xuyên, dự trữ bảo hiểm và dự

trữ thời vụ)?

10. Trình bày cách thức phân tích sử dụng vật tư (khối lượng và chi phí vật tư)?

11. Tình hình sử dụng số lượng lao động và thời gian lao động của một đơn vị như sau:  (Số
liệu giả định)

Chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ phân tích
1.Doanh thu cước (Triệu đồng)

2. Số lao động

Trong đó: - Trực tiếp

                  - Gián tiếp

3. Ngày công có hiệu quả

4. Giờ công có hiệu quả

7600

2041

1838

203

342.500

2.671.500

7000

2000

1800

200

376.960

2.977.984

     

         Sử dụng phương pháp thích hợp, hãy phân tích tình hình sử dụng lao động và thời gian lao 

động của đơn vị đó.
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CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU

Mục đích, yêu cầu

- Mục đích: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cách thức phân tích tình 

hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ  của doanh 
nghiệp.

- Yêu cầu: Người học biết vận dụng để tiến hành phân tích chi phí kinh doanh và giá thành 
sản phẩm dịch vụ.

Nội dung chính

- Phân tích chung tình hình thực hiện chi phí  kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch  
vụ (phân tích chung, phân tích các nhân tố ảnh hưởng)

- Phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu.

- Phân tích biến động giá thành theo khoản mục chi phí

NỘI DUNG

4.1. CHÍ PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ 
YÊU CẦU PHÂN TÍCH 

         Chi phí hoạt động kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp được thống kê tính toán riêng 
cho từng loại dịch vụ . Mỗi loại lại được phân theo yếu tố chi phí.

- Chi phí nhân công (Tiền lương, Kinh phí công đoàn, BHXH, Bảo hiểm y tế)

- Chi phí vật liệu (Vật liệu cho sản xuất sản phẩm, khai thác nghiệp vụ; vật liệu cho sử chữa 
tài sản và nhiên liệu)

- Chi phí dụng cụ sản xuất

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí  dịch vụ mua ngoài (điện nước, sửa chữa TSCĐ thuê ngoài, vận chuyển bốc dỡ
thuê ngoài..)

- Chi phí bằng tiền khác (bảo hộ lao động, tuyên truyền quảng cáo, hao hồng đại lý, bổ túc 
đào tạo..)

Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong cơ chế thị trường các đơn vị, doanh 
nghiệp hàng quý, năm cần tiến hành phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ, 

từ đó tìm ra các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý chi phí và giảm giá thành. Đồng thời thông qua 
việc phân tích chi phí kinh doanh sẽ có những quyết định quản lý tối ưu hơn.

Yêu cầu phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ:
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- Đấnh giá được tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ có

hợp lý và tương xứng với kết quả kinh doanh đã đạt được hay không?

- Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến chi phí kinh doanh và giá thành 
sản phẩm dịch vụ.

- Đề xuất biện pháp nhằm giảm chi phí kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ (biện 

pháp về kỹ thuật công nghệ, biện pháp về tổ chức và biện pháp về kinh tế)

4.2 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ

4.2.1 Phân tích khái quát

         Đánh giá khái quát tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ

nhằm cung cấp những thông tin khái quát về tình hình chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 

dịch vụ.

         Để đánh giá chung, cần phải tính chỉ tiêu:

- Tỷ lệ thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh

                                        C1                           qi1zi1

                             =                  x 100   =           
                                        Ckh                          qikhzikh

Trong đó: C1,  Ckh  - Chi phí kinh doanh kỳ phân tích (thực hiện) và kỳ kế hoạch

                qi1 , qikh – Sản lượng dịch vụ i kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch

                zi1 , zikh - Giá thành sản phẩm dịch vụ i kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch

         Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 100% thì đơn vị, doanh nghiệp giảm chi phí kinh doanh so với kế

hoạch. Khi đó chênh lệch chi phí (C1 -   Ckh) hoặc  (qi1zi1 - qikhzikh) mang đấu âm, phản ánh mức 

tiết kiệm chi phí kinh doanh. 

         Nếu tỷ lệ này lớn hơn 100% thì đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chi phí kinh doanh lớn hơn 

kế hoạch đặt ra. Khi đó chênh lệch mang dấu dương, phản ánh vượt chi.

- Tỷ lệ thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm dịch vụ

                                                             qi1zi1

                                                   =                        x 100   
                                                             qikhzikh

       

        Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 100% thì đơn vị, doanh nghiệp giảm được giá thành thực tế so với kế
hoạch đặt ra. Khi đó chênh lệch giá thành theo số tuyệt đối mang dấu âm, phản ánh mức chi phí
tiết kiệm được nhờ giảm giá thành.

         Nếu tỷ lệ này lớn hơn 100%, thì đơn vị, doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch giá thành 

sản phẩm dịch vụ. Khi đó chênh lệch giá thành theo số tuyệt đối mang dấu dương, phản ánh vượt 
chi.

- Mức và tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ kỳ thực hiện



65

      + Mức giảm giá thành sản phẩm dịch vụ

                                         Mz1   =    qi1 (zi1  -  zi0)

      + Tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ

                                                        qi1 (zi1  -  zi0)
                                       %z1   =                                 x 100
                                                             qi1zi0

- Mức và tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ kỳ kế hoạch

      + Mức giảm giá thành sản phẩm dịch vụ

                                        Mzkh   =    qikh (zikh  -  zi0)

      + Tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ

                                                        qikh (zikh  -  zi0)
                                       %zkh   =                                x 100
                                                             qikhzi0

4.2.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng

1. Sản lượng sản phẩm dịch vụ: 

 Trước hết cần xác định mức biến động giá thành do sản lượng sản phẩm dịch vụ

                        Mzkh   =   qikh (zikh  -  zi0) x Tỷ lệ % thực hiện kế hoạch sản lượng 

 Sau đó xác định ảnh hướng của sản lượng sản phẩm dịch vụ đến mức tăng giảm giá thành

                         Mz(q)   = Mz(q)  -  Mzkh  

2. Nhân tố kết cấu sản phẩm dịch vụ: Do mỗi loại sản phẩm dịch vụ khác nhau có giá thành đơn vị
khác nhau, cho nên khi kết cấu thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sự biến động giá thành. Để xác định 

trước hết cần phải xác định mức biến động giá thành do ảnh hưởng của cả nhân tố sản lượng và
kết cấu sản lượng

                          Mz(q,k/c)   = qi1zikh - qi1zi0

      Sau đó xác định mức biến động giá thành do ảnh hưởng của nhân tố kết cấu bằng cách lấy 

tổng ảnh hưởng của cả sản lượng và kết cấu trừ đi ảnh hưởng của sản lượng.

                          Mz(k/c)   = Mz(q,k/c)  -  Mz(q)  

3. Nhân tố giá thành đơn vị sản phẩm dịch vụ

                           Mz(z)   = Mz1  -  Mz(q,k/c)  

4. Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố

                          Mz   =   Mz(q) +  Mz(k/c)  + Mz(z)      

         Trên cơ sở xác định ảnh hưởng và mức độ của từng nhân tố, kiến nghị các biện pháp nhằm 
giảm chi phí kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, nâng cao mức lợi nhuận.
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4.3 PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU CHI PHÍ TÍNH CHO 1000 ĐỒNG DOANH THU

         Các đơn vị, doanh nghiệp thường sản xuất cung cấp nhiều loại sản phẩm dịch vụ. Để đánh 

giá đúng tình hình biến động cũng như phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ
sản phẩm dịch vụ, cần phải tính và phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu. Chỉ
tiêu này phản ánh mức chi phí cần bỏ ra để có được 1000 đồng doanh thu. Nó được xác định như
sau

                                            qizi

                                 F  =                    x 1000
                                            qipi

Trong đó: qizi  - Chi phí kinh doanh

                 qipi  - Doanh thu kinh doanh

         Chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu càng thấp chứng tỏ hiệu quả hoạt động kinh 

doanh càng lớn. Có ba nhân tố tác động ảnh hưởng đến chỉ tiêu này, đó là sản lượng và kết cấu 
sản lượng; giá thành đơn vị sản phẩm dịch vụ; mức cước tính cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ.

         Để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng 
doanh thu, cần sử dụng phương pháp loại trừ.

- Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng và kết cấu sản lượng:

                                       qi1zikh               qikhzikh

                 F(q,k/c)   =                                              x 1000
                                      qi1 pikh               qikh pikh     

- Ảnh hưởng của nhân tố giá thành đơn vị sản phẩm dịch vụ

                                       qi1zi1                qi1zikh

                 F(z)   =                                                  x 1000
                                      qi1 pikh                qikh pikh     

- Ảnh hưởng của nhân tố cước sản phẩm dịch vụ

                                       qi1zi1                qi1zi1

                 F(p)   =                                                 x 1000
                                      qi1 pi1                qikh pikh     

Tổng ảnh hưởng của các nhân tố

                       F  =  F1  -   Fkh           

                                          qi1zi1                qikhzikh

                              =                                                x 1000
                                         qi1 pi1                qikh pikh     

4.4 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ

4.4.1 Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp

- Đánh giá chung
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      + Mức biến động tuyệt đối

                                 TL   =   TL1  -  TL0

                                                              TL1

                Tỷ lệ % thực hiện TL   =                x 100
                                                              TL0

            + Mức biến động tương đối

                                 TL   =   TL1  -  TL0 IDt

                                                              TL1

                Tỷ lệ % thực hiện TL   =                x 100
                                                            TL0 IDt

- Xác định ảnh hưởng của các nhân tố

+ Số lượng lao động:

                               TL(T)   =  ( T1  -  T0 ) x L0

+ Mức lương bình quân

                              TL(L)     =   T1 (L1  - L0 )

         Mức lương bình quân chịu ảnh hưởng của các nhân tố nhu kết cấu lao động của từng bộ

phận hoặc từng loại lao động trong bộ phận và mức lương bình quân của lao động từng bộ phận 
hoặc từng loại. Mối quan hệ đó có thể biểu diễn như sau

                                   

                                     L  =    i Li

         Bằng các phương pháp loại trừ có thể xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mức 

lương bình quân và chi phí tiền lương của đơn vị, doanh nghiệp

      + Nhân tố kết cấu lao động

                                  L(i)  = i Li0

                                TL(i)  = T1  L(i)  =   T1 i Li0

      + Nhân tố mức lương bình quân của lao động loại i

                                  L(Li)  =  i1 Li

                                TL(Li)  = T1  L(Li)  =   T1 i1 Li
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4.4.2 Phân tích khoản mục chi phí vật tư

         Chi phí vật tư của các đon vị, doanh nghiệp bao gồm vật tư cho sản xuất, khai thác nghiệp 
vụ; vật tư cho sửa chữa tài sản và nhiên liệu. Mặc dù tỷ trọng  của khoản mục chi phí này không 
lớn nhưng vẫn phải phân tích. Việc phân tích khoản mục chi phí vật tư được tiến hành riêng cho 
vật tư cho sản xuất, khai thác nghiệp vụ; vật tư cho sửa chữa tài sản và nhiên liệu. Cách thức phân 

tích chúng tôi đã trình bày trong mục 3.3.2 chưong 3.

4.4.3 Phân tích khoản mục chi phí khấu hao TSCĐ

         Khoản mục chi phí khấu hao TSCĐ phản ánh toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ . Mối 

liên hệ giữa khoản mục chi phí này với các nhân tố được thể hiện trong công thức sau

                                     Ckh   = Ng. kkhb/q

Trong đó:  Ckh  - Chi phí khấu hao TSCĐ

                  Ng  - Nguyên giá TSCĐ phải trích khấu hao

                  kkhb/q – Tỷ lệ khấu hao bình quân

         Khi phân tích cần chú ý nhân tố nguyên giá TSCĐ thường xuyên biến động do đánh giá lại, 
do đổi mới máy móc, trang thiết bị... Còn nhân tố tỷ lệ khấu hao bình quân thường ổn định. Nếu 
có thay đổi thì coi đây là nhân tố khách quan.

         Sử dụng các phương pháp loại trừ có thể xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố

đến chi phí khấu hao TSCĐ.

- Nhân tố nguyên giá TSCĐ

                                      Ckh(Ng)   = Ng. kkhb/q0

- Nhân tố tỷ lệ khấu hao bình quân

                                     Ckh(kkhbq)   = Ng1. kkhb/q

         Nhân tố tỷ lệ khấu hao bình quân lại phụ thuộc vào kết cấu loại tài sản cố định i và tỷ lệ

khấu hao loại TSCĐ i. Tức là  kkhbq  =    i kkhi. Bằng các phương pháp loại trừ có thể xác định 

mức độ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu loại TSCĐ và tỷ lệ khấu hao TSCĐ đến tỷ lệ khấu hao 
bình quân và chi phí khấu hao.

         + Nhân tố kết cấu TSCĐ

                                       kkhbq(i)  =   i kkhi0

                                     Ckh(i)   = Ng1. kkhb/q(i  =  Ng1. i kkhi0

         + Nhân tố tỷ lệ khấu hao TSCĐ

                                       kkhbq(kkh)  =   i1 kkhi

                                     Ckh(kkh)   = Ng1. kkhb/q(kkh)  =  Ng1. i1 kkhi

4.4.4 Các khoản mục chi phí còn lại

(dịch vụ mua ngoài, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý...) được phân tích bằng cách so sánh 
thực tế thực hiện kỳ phân tích với thực hiện kỳ trước cả về số tuyệt đối và số tương đối.
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TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong cơ chế thị trường các đơn vị, doanh 

nghiệp hàng quý, năm cần tiến hành phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản 
phẩm dịch vụ, từ đó tìm ra các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý chi phí và giảm giá thành. Đồng 

thời thông qua việc phân tích chi phí kinh doanh sẽ có những quyết định quản lý tối ưu hơn trong 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Phân tích khái quát tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch 
vụ nhằm cung cấp những thông tin khái quát về tình hình chi phí kinh doanh và giá thành sản 
phẩm dịch vụ. Để phân tích đánh giá chung, cần phải tính chỉ tiêu tỷ lệ thực hiện kế hoạch chi phí 
kinh doanh, tỷ lệ thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm dịch vụ; mức và tỷ lệ giảm giá thành sản 

phẩm dịch vụ kỳ thực hiện và mức và tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ kỳ kế hoạch

3. Biến động giá thành sản phẩm dịch vụ do nhiều nhân tố, do vậy khi phân tích phải tiến 
hành xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố

         - Ảnh hưởng của sản lượng sản phẩm dịch vụ

         - Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm dịch vụ

         - Ảnh hưởng của nhân tố giá thành đơn vị sản phẩm dịch vụ.

         Để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến biến động giá thành phải sử dụng các 
phương pháp loại trừ.

4. Khi phân tích chi phí hoạt động kinh doanh nhất thiết phải phân tích chỉ tiêu chi phí 

tính cho 1000 đồng doanh thu.

         Các đơn vị, doanh nghiệp thường sản xuất cung cấp nhiều loại sản phẩm dịch vụ. Để đánh 
giá đúng tình hình biến động cũng như phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành toàn bộ

sản phẩm dịch vụ, cần phải tính và phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu. Chỉ
tiêu này phản ánh mức chi phí cần bỏ ra để có được 1000 đồng doanh thu. 
         Chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu càng thấp chứng tỏ hiệu quả hoạt động kinh 
doanh càng lớn. Có ba nhân tố tác động ảnh hưởng đến chỉ tiêu này, đó là sản lượng và kết cấu 

sản lượng; giá thành đơn vị sản phẩm dịch vụ; mức cước tính cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ.          

Để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh 
thu, cần sử dụng phương pháp loại trừ.

5. Khi phân tích chi phí hoạt động kinh doanh còn phải tiến hành phân tích biến động giá 
thành theo khoản mục chi phí.

         - Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp (Phân tích chung và xác định ảnh hưởng 
của các nhân tố: số lượng lao động, mức lương bình quân, kết cấu lao động và mức lương lao 
động)

         - Phân tích khoản mục chi phí vật tư

         - Phân tích khoản mục chi phí khấu hao TSCĐ (Phân tích chung và xác định ảnh hưởng của 
các nhân tố: nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao, tỷ lệ khấu hao bình quân, kết cấu TSCĐ và tỷ
lệ khấu hao của TSCĐ)
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         - Các khoản mục chi phí còn lại (dịch vụ mua ngoài, chi phí sản xuất chung, chi phí quản 

lý...) được phân tích bằng cách so sánh thực tế thực hiện kỳ phân tích với thực hiện kỳ trước cả về
số tuyệt đối và số tương đối.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Tại sao phải phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ? Việc 
phân tích phải đáp ứng được những yêu cầu gì?

2. Hãy trình bày cách thức phân tích khái quát chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành 
sản phẩm dịch vụ?

3. Hãy trình bày cách thức phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu?

4. Hãy trình bày cách thức phân tích biến động giá thành do khoản mục chi phí nhân công 

trực tiếp?

5. Hãy trình bày cách thức phân tích biến động giá thành do khoản mục chi phí vật tư?

6. Hãy trình bày cách thức phân tích biến động giá thành do khoản mục chi phí  khấu hao 

TSCĐ? 7. Có tài liệu tại một đơn vị như  sau  (Số liệu giả định)                  

                                                                                                            (Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện

1. Nguyên giá TSCĐ đầu năm
2. TSCĐ tăng trong năm (Mua sắm mới)

- Nguyên giá
- Thời gian mua sắm

3. TSCĐ giảm trong năm
* Do thanh lý
- Nguyên giá

- Thời gian thanh lý
* Do nhượng bán
- Nguyên giá
- Thời gian nhượng bán

4. Tỷ lệ khấu hao (%)
- Từ tháng 1 đến tháng 6

- Từ tháng 7 đến tháng 12

60.000

640
Tháng 4

340

Tháng 6

10

10

60.000

580
Tháng 6

292

Tháng 8

340
Tháng 6

10

12

      Yêu cầu: 1. Tính tổng mức khấu hao trong năm kế hoạch và năm thực hiện

               2. Sử  dụng phương pháp thích hợp, hãy phân tích tình hình thực hiện yếu tố chi phí 

khấu hao TSCĐ và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chi phí khấu hao theo tài 

liệu trên.

 8. Tình hình thực hiện một số sản phẩm dịch vụ của một đơn vị như sau: (Số liệu giả

định)

Sản  lượng sản phẩm 

(1000 đồng)

Đơn giá 

(1000 đ/sản phẩm )

Giá thành đơn vị

(1000 đ/sản phẩm)

     

Dịch vụ

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực 

hiện
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Sản phẩm A

Sản phẩm B

210

900

200

800

5,5

3,5

5,0

3,0

2,0

1,5

2,0

1,5

      

             Sử dụng phương pháp thích hợp, hãy phân tích và xác định mức độ ảnh hưởng các nhân      

    tố đến chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu của đơn vị  bưu điện đó. 
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CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH

GIỚI THIỆU

Mục đích, yêu cầu

- Mục đích: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cách thức phân tích hiệu quả

hoạt 

                    động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Yêu cầu: Người học biết vận dụng để tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nội dung chính

- Phân tích chung hiệu quả hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp 

- Phân tích chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua chỉ tiêu lợi nhuận

- Phân tích tỷ suất lợi nhuận

NỘI DUNG

5.1. HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH.

Hiệu quả kinh doanh là thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh 

doanh. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, các doanh nghiệp 
muốn tồn tại trước hết đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu quả.

Hiệu quả kinh doanh càng cao, càng có điều kiện mở mang và phát triển sản xuất đầu tự
mua sắm tài sản cố định, nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân cách 

Nhà nước.

Hiệu qủa kinh doanh là phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có
để đạt kết quả cao nhất trong kinh doanh với chi phí ít nhất. Hiệu quả kinh doanh phải được xem 
xét một cách toàn diện cả về thời gian và không gian trong mối quan hệ với hiệu quả chung của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân (hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội)

Về thời gian, hiệu quả kinh doanh đạt được trong từng giai đoạn, từng thời kỳ không được 
làm giảm sút hiệu quả các giai đoạn, các thời kỳ kinh doanh tiếp theo, không vì lợi ích trước mắt 
mà quên đi lợi ích lâu dài. Về không gian, hiệu quả kinh doanh chỉ có thể coi là đạt được một cách 
toàn diện khi toàn bộ hoạt động của các bộ phận, các đơn vi mang lại hiệu quả và không ảnh h-

ưởng đến hiệu quả chung.

Về định lượng, hiệu quả kinh doanh phải được thể hiện ở mối tương quan giữa thu và chi 
theo hướng tăng thu giảm chi. Có nghĩa là tiết kiệm đến mức tối đa các chi phí kinh doanh (Lao 
động sống và lao động vật hoá ) để tạo ra một đơn vị sản phẩm. Đồng thời với khả năng sẵn sàng 

có làm ra nhiều sản phẩm.
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Về góc độ nền kinh tế quốc dân, hiệu quả kinh doanh của các đơn vị, các bộ phận cũng 

như toàn bộ các doanh nghiệp đạt được phải gắn chặt với hiệu quả toàn xã hội. Đạt được hiệu quả
cao cho các đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp chưa đủ, nó còn đòi hỏi phải mang lại hiệu quả cho 
toàn xã hội, cả kinh tế và xã hội.

Hiệu quả kinh doanh được biểu hiện bằng chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là

mục tiêu số một, nó chi phối toàn bộ quá trình kinh doanh.

Nhiệm vụ chủ yếu của phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp là
đánh giá chung về  hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận và chung cho toàn doanh nghiệp. Đánh 
giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực kinh doanh, đánh giá hiệu quả cuối cùng của kinh doanh 

thông qua chỉ tiêu lợi nhuận. Trên cơ sở đó có các biện pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

5.2. PHÂN TÍCH CHUNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đánh giá, phân tích hiệu kinh doanh là đòi hỏi bức thiết đối với các bộ phận cũng như
doanh nghiệp nhằm khai thác tiềm năng, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở
phân tích, đánh giá, tăng cường tích luỹ để đầu tư tái kinh doanh cả chiều sâu lẫn chiều rộng góp 

phần nâng cao hiệu quả kinh tế toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Để phân tích, đánh giá chính xác và có cơ sở khoa học, cần phải xây dựng hệ thống chỉ
tiêu phù hợp bao gồm chỉ tiêu tổng hợp, chỉ tiêu chi tiết và vận dụng phương pháp thích hợp.

Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp được hiểu là một đại lượng so sánh giữa chi 

phí bỏ ra và kết quả thu được. Theo nghĩa rộng hơn, nó là đại lượng so sánh giữa chi phí đầu vào 
và kết quả đầu ra.

Chi phí đầu vào bao gồm lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động và vốn kinh 

doanh (vốn cố định và vốn lưu động) còn kết quả đầu ra được đo bằng các chỉ tiêu như khối lượng 

sản phẩm (tính bằng hiện vật và giá trị) và lợi nhuận ròng.

Chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá hiệu quả  kinh doanh các doanh nghiệp có thể được tính 
theo 2 cách.

- Tính theo dạng hiệu số: Với cách này hiệu quả kinh doanh được tính bằng cách lấy kết 
quả đầu ra trừ đi toàn bộ chi phí đầu vào.

        Hiệu quả kinh doanh  =  Kết quả đầu ra  -  Chi phí đầu vào

Cách tính này đơn giản, thuận lợi, nhưng không phản ánh hết chất lượng kinh doanh cũng 

như tiềm năng nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài  ra nếu theo cách tính này không thể so sánh 
hiệu quả kinh doanh giữa các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp, không thấy được tiết kiệm hay 
lãng phí lao động xã hội.

- Cách tính theo dạng phân số:

                                                         Kết quả đầu ra  
          Hiệu quả kinh doanh   =  
                                                        Chi phí đầu vào
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Cách tính này đã khắc phục được những tồn tại khi tính theo dạng hiệu số. Nó đã tạo điều 

kiện nghiên cứu hiệu qủa kinh doanh  một cách toàn diện.

Hiệu quả kinh doanh có mối quan hệ với tất cả các yếu tố của quá trình kinh doanh (lao 
động, tư liệu lao động và đối tượng lao động) vì vậy chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi sử dụng các 
yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Chính vì vậy khi phân tích, đánh giá ngoài chỉ

tiêu tổng hợp còn phải sử dụng hệ thống chỉ tiêu chi tiết. Các chỉ tiêu chi tiết bao gồm:

a) Sức xản xuất các yếu tố cơ bản tức là một lao động (1 đồng chi phí tiền lương), 1 đồng nguyên 
giá bình quân TSCĐ, 1 đồng chi phí vật tư làm ra bao nhiêu doanh thu (sản lượng sản phẩm )

                                                                  Doanh thu  
 Sức sản xuất các yếu tố cơ bản   =  
                                                                Các yếu tố cơ bản

Sức sản xuất các yếu tố cơ bản tăng chứng tỏ hiệu quả kinh doanh được nâng cao.

b) Suất hao phí các  yéu tố cơ bản.

Để làm ra một đơn vị sản lượng sản phẩm cần bao nhiêu đơn vị các yếu tố cơ bản của quá
trình kinh doanh. Chỉ tiêu này là nghịch đảo của sức sản xuất các yếu tố cơ bản. Suất hao phí các  

yếu tố cơ bản càng giảm thì hoạt động kinh doanh càng có hiệu quả.

                                                               Các yếu tố cơ bản
 Suất hao phí các yếu tố cơ bản   =  
                                                                    Doanh thu

c) Sức sản xuất các yếu tố cơ bản mới tăng thêm.

Chỉ tiêu này cho biết 1 lao động (1 đồng chi phí tiền lương); 1 đồng nguyên giá TSCĐ; 1 
đồng chi phí vật tư tăng thêm trong kỳ làm ra bao nhiêu sản lượng sản phẩm.

                                                                  Doanh thu tăng thêm
 Sức sản xuất các yếu tố cơ bản   =  
         mới tăng thêm                              Các yếu tố cơ bản mới tăng thêm

d) Suất hao phí các yếu tố cơ bản mới tăng thêm.

Chỉ tiêu này cho biết để có được 1 đơn vị sản lượng sản phẩm tăng thêm thì cần tăng thêm 
bao nhiêu lao động (chi phí tiền lương ) nguyên giá bình quân TSCĐ, chi phí vật tư.

                                                             Các yếu tố cơ bản mới tăng thêm
 Suất hao phí các yếu tố cơ bản   =  
            mới tăng thêm                               Doanh thu tăng thêm

e) Sức sinh lợi các yếu tố cơ bản.

Chỉ tiêu này phản ánh trong kỳ 1 lao động (1 đồng chi phí tiền lương); 1 đồng nguyên giá
TSCĐ; 1 đồng chi phí vật tư làm ra bao nhiêu đồng lợi nhuận

                                                                   Lợi nhuận
 Sức sinh lợi các yếu tố cơ bản   =  
                                                               Các yếu tố cơ bản
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g/ Sức sinh lợi của các yếu tố cơ bản mới tăng thêm

         Chỉ tiêu này cho biết một đơn vị các yếu tố cơ bản tăng thêm mang lại bao nhiêu lợi nhuận.

                                                                 Lợi nhuận tăng thêm
 Sức sinh lợi các yếu tố cơ bản   =  
          tăng thêm                                    Các yếu tố cơ bản tăng thêm

5.3  PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH
DOANH

         Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề then chốt gắn liền đến sự tồn tại và phát triển 
của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông nói riêng. Đánh giá hiệu quả
sử dụng vốn có tác dụng đánh giá chất lượng công tác quản lý vốn, chất lượng công tác sản xuất 

kinh doanh, trên cơ sở đó đề ra biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa kết quả sản xuất kinh doanh, 

hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Như vậy việc nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn có ý
nghĩa là tiền đề lý luận cho các nghiên cứu hiệu quả về sau. Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 
người thường sử dụng các chỉ tiêu sau 

- Sức sản xuất của một đồng vốn

bq
VSX

bq

t
VSX VSX

Q
=Hc       hoÆ

VSX

D
=H

HVSX - Sức sản xuất của một đồng vốn

Q - Sản lượng sản phẩm dịch vụ

Dt - Tổng doanh thu thuần

VSXbq - Tổng số vốn sản xuất bình quân.

Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp bỏ ra một đồng vốn đem lại bao nhiêu đồng doanh thu.

- Suất hao phí vốn sản xuất:

Q

VSX
=hhoÆc       

D

VSX
=h bq

VSX
t

bq
VSX       

Chỉ tiêu này cho biết để đạt được một đồng doanh thu (một đơn vị sản phẩm dịch vụ BCVT) 
cần bao nhiêu đồng vốn.

- Sức sinh lời của một đồng vốn: 

n©qubinhxuÊt ns¶Vèn

thuÇn nhuËnLîi
=       

VSX

L
=l

bq

n
VSX      

ý nghĩa của chỉ tiêu này là trong một thời kỳ sản xuất kinh doanh nhất định doanh nghiệp bỏ

ra một đồng vốn kinh doanh thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Tuy nhiên, sử dụng đồng vốn như thế nào để đạt hiệu quả kinh tế cao đó là câu hỏi mà các 
nhà làm công tác quản lý vốn phải trả lời. Trên phương diện lý thuyết chúng ta chỉ phản ánh được 
phần nào các nhân tố ảnh hưởng mà nhà quản lý cần phải xác định sự ảnh hưởng của chúng như: 
giá cả, cấu thành doanh thu từ các bộ phận. Nhưng đây không phải là việc làm khả quan mà cần 

thiết, nhất là chúng ta phân loại ra từng loại vốn khác nhau để đánh giá cụ thể. Thông thường ng-
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ười ta phân theo đặc điểm tuần hoàn vốn. Theo cách này vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao 

gồm: Vốn cố định và vốn lưu động 

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu đạt được từ một đồng vốn cố định (Sức sản xuất của vốn cố định):

n©qubinhÞnh®cèVèn

thuÇnthuDoanh
=  

V

D
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VC§           

- Sức sinh lợi của một đồng vốn cố định:

n©qubinhÞnh®cèVèn

thuÇn nhuËnLîi
=  

V

L
=l
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n
VC§           

ý nghĩa của hai chỉ tiêu trên là trong một kỳ kinh doanh nhất định doanh nghiệp bỏ ra một 
đồng vốn cố định thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận hoặc doanh thu. Chỉ tiêu này phản ánh 

chính xác hơn hiệu quả sử dụng vốn vì đối với hoạt động kinh doanh, chi phí khấu hao tài sản cố
định là những hao phí thực tế tạo ra kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn lưu động: Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động người ta sử dụng các chỉ tiêu sau:

- Mức doanh thu đạt được từ một đồng vốn lưu động (Sức sản xuất của vốn lưu động):

n©qubinhéng®luVèn

thuÇnthuDoanh
=  
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- Sức sinh lợi của một đồng vốn lưu động:

n©qubinhéng®luVèn

thuÇn nhuËnLîi
=  

V

L
=l

BQ§L

n
VL§           

Trong đó: VLĐBQ - Số vốn lưu động bình quân sử dụng trong kỳ. 

ý nghĩa của hai chỉ tiêu này là doanh nghiệp sử dụng một đồng vốn lưu động bình quân trong 
kỳ thì có thể mang lại bao nhiêu đồng doanh thu hoặc lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ

doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động càng hiệu quả. 

Ngoài ra để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động còn sử dụng các chỉ tiêu sau:

- Số vòng quay của vốn lưu động:

n©qubinhéng®luVèn

thuÇnthuDoanh
=  VL§quay vßngSè           

Chỉ tiêu này phản ánh mỗi đơn vị vốn lưu động bỏ vào kinh doanh có khả năng mang lại bao 

nhiêu đồng doanh thu hay thể hiện khả năng số vòng quay của vốn lưu động.

- Thời gian của một vòng chu chuyển: 

 kútrongéng®lu

vèncña quayvßngSè

doanh kinhcña kú  gianThêi
=chuyÓnchuvßng1gianThêi   

Các chỉ tiêu trên không trực tiếp phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của việc sử dụng vốn 
lưu động trên phương diện lý luận nhưng từ thực tế cho ta thấy: Số vòng quay vốn lưu động tăng, 
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số ngày chu chuyển giảm thì chứng tỏ tốc độ chu chuyển nhanh dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động cao.

5.4. PHÂN TÍCH  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TỔNG MỨC LỢI NHUẬN

5.4.1 Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh 

1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và phục vụ

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh là bộ phận quan trọng nhất trong tổng lợi nhuận của 

doanh nghiệp. Phân tích tình hình lợi nhuận là xem xét sự biến động của bộ phận lợi nhuận này, 
đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động đó.

Nội dung phân tích bao gồm phân tích chung và phân tích mức độ ảnh hưởng của các 
nhân tố đến tình hình lợi nhuận.

Phương pháp phân tích: Phương pháp thay thế liên hoàn hoặc phương pháp số chênh lệch.

Để vận dụng phương pháp này cần xác định các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhân tố
nào là nhân tố số lượng và nhân tố nào là nhân tố chất lượng để có trình tự thay thế hợp lý. Muốn 
vậy, cần nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố; mối quan hệ các nhân tố với chỉ tiêu phân tích 

trong phương trình sau:
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Dựa vào phương trình trên các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích vừa có mối quan 
hệ tổng và tích, ta xét riêng từng nhóm nhân tố có mối quan hệ tích số:

+ Nhóm q1z1: Nhân tố qi là nhân tố số lượng, nhân tố zi là nhân tố chất lượng.

+ Nhóm qicpi: nhân tố qi là nhân tố số lượng, nhân tố cpi nhân tố chất lượng.

+ Nhóm qigiti: Nhân tố qi là nhân tố số lượng, còn giữa nhân tố gi và ti thì nhân tố

 ti là nhân tố chất lượng hơn gi. Bởi vì:

Nhân tố ti thực chất hiểu theo đúng nghĩa của nó là số tiền thuế phải nộp.

Nhân tố ti không thể dùng như một tham số để xác định doanh thu mà nó mang tính độc 
lập tương đối.

Như vậy, trong nhóm nhân tố qigiti, thì nhân tố qi là nhân tố số lượng và nhân tố ti là nhân 

tố chất lượng hơn nhân tố gi.

Xét mối quan hệ giữa các nhóm nhân tố qizi, qicpi và qigiti:

- Một vấn đề được đặt ra khi xem xét mối quan hệ giữa các nhóm qizi, qicpiti và qigiti là
giữa các nhân tố zi, cpi, gi nhân tố nào là nhân tố chất lượng và số lượng. Trong phạm vi nghiên 

cứu này việc phân chia không cần thiết bởi vì trong các nhân tố đó nhân tố nào thay thế trước 
hoặc sau thì kết quả mức độ ảnh hưởng đến lợi nhuận không thay đổi.

Với những lý luận trên, phương pháp phân tích trong trường hợp này có thể phát biểu như
sau:

Lần lượt thay thế số kế hoạch bằng số thực tế của các nhân tố theo trình tự sản  lượng sản 
phẩm dịch vụ, kết cấu, giá thành, chi phí trong quá trình tiêu thụ, giá bán và cuối cùng là tỷ suất 
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thuế, mỗi lần thay thế tính lại lợi nhuận và so với lợi nhuận đã tính ở bước trước sẽ xác định mức 

độ ảnh hưởng của nhân tố vừa thay thế.

- Tổng quát phương pháp phân tích:

Ta có lợi nhuận kỳ thực tế:

            



n

i
iiiiiiiii tgqcpqzqgqLn

1
1111111111 ....

- Lợi nhuận kỳ kế hoạch 

            010101010101010110
1

0 ... tgqcpqzqgqLn
n

i

 


a. Xác định đối tượng phân tích:

                   Ln = Ln1 - Ln0

b. Xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố:

Thay thế lần 1:

+ Thay sản lượng sản phẩm dịch vụ kế hoạch bằng thực tế trong điều kiện giả định nhân 
tố kết cấu không thay đổi và các nhân tố khác không đổi. Mục đích của việc thay thế này nhằm 

xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố sản lượng sản phẩm dịch vụ đến lợi nhuận.

+ Thay sản lượng sản phẩm dịch vụ kế hoạch bằng thực tế trong điều kiện kết cấu  không 
thay đổi nghĩa là thay sản lượng sản phẩm kế hoạch bằng thực tế với giả định tỷ lệ hoàn thành kế
hoạch từng loại sản phẩm đều bằng nhau và bằng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch  chung của kinh 
doanh. Lúc đó lợi nhuận trong trường hợp này tăng, giảm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chung 

của kinh doanh. Thật vậy:

           Nếu gọi '
1q  là sản lượng sản phẩm dịch vụ thực tế trong điều kiện kết cấu không đổi, ta có:

Kx
gq

gq
x

q

q
n

i
ii

n

i
i

i 






 100100

1
00

1
011

01

1 %
'

 (là hằng số)

(K: tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ chung)

 '
iq1  = K . q0i

Lợi nhuận trong trường hợp này (ký hiệu Ln01) là:

 iiiiii

n

i

tgqcpqzqgqLn
iii 00

'
10

'
0

'
0

'

1
01 ...

111
 



=  iiiiiiiii

n

i

tgqKcpqKzqKgqK 000000000
1

........ 
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=  





 



n

i
iiiiiiiii tgqcpqzqgqK

1
000000000 ..

  Ln01  =  K.Ln0 = Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu 
thụ chung

x Lợi nhuận kế
hoạch

Vậy lợi nhuận trong trường hợp này tăng hoặc giảm theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu 
thụ chung.

           Mức độ ảnh hưởng của nhân tố sản lượng sản phẩm dịch vụ đến lợi nhuận (ký hiệu Ln0) là:

          Ln0 = Ln01 - Ln0 = K . Ln0 - Ln0 = Ln0 (K - 100%).

Kết luận : Mức độ ảnh hưởng của nhân tố sản lượng sản phẩm tiêu thụ đến lợi nhuận:

Ln1 = Ln0 (K - 100%)

Thay thế lần 2:

+ Thay kết cấu sản phẩm dịch vụ kế hoạch bằng thực tế trong điều kiện các nhân tố khác 
không thay đổi. Mục đích của việc thay thế này nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố kết 
cấu đến lợi nhuận.

+ Thay kết cấu kế hoạch bằng thực tế nghĩa là thay sản lượng sản phẩm dịch vụ thực tế
với kết cấu kế hoạch bằng sản lượng sản phẩm dịch vụ thực tế với kết cấu kế hoạch bằng sản 

lượng sản phẩm dịch vụ thực tế với kết cấu thực tế. Hay nói cách khác, thay sản lượng sản phẩm 
tiêu dịch vụ thực tế trong điều kiện giả định tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ mỗi loại sản phẩm 

dịch vụ đều bằng nhau, bằng sản lượng sản phẩm dịch vụ thực tế với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 

tiêu thụ thực tế của mỗi loại sản phẩm dịch vụ (nghĩa là thay '
iq1  = K . q1i). Lúc đó lợi nhuận 

trường hợp này (ký hiệu là Ln02).

 



n

i
iiiiiiiiiii tgqcpqzqzqgqLn

1
0010101010102 ..

 Mức độ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu đến lợi nhuận (ký hiệu LnC):

LnC = Ln02 - Ln01(K - 100%)

Thay thế lần 3:

Thay giá thành kế hoạch bằng thực tế. Mục đích của việc thay thế này nhằm xác định mức 

độ ảnh hưởng của nhân tố giá thành.

Lợi nhuận trong trường hợp này (ký hiệu Ln03) là:

 



n

i
iiiiiiiii tgqcpqzqgqLn

1
00101110103 ..

 Mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá thành đến lợi nhuận (ký hiệu Lnz):
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n

i

n

i
iiiiz zqzqLnLnLn

1 1
01110203









  

 

n

i

n

i
iiiiz zqzqLn

1 1
0111

Như vậy: Nếu giá thành thực tế lớn hơn giá thành kế hoạch thì lợi nhuận giảm và ngược lại.

Thay thế lần 4:

Thay chi phí trong quá trình tiêu thụ thực tế bằng kế hoạch. Mục đích của việc thay thế
này nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố chi phí trong quá trình tiêu thụ đến lợi nhuận. 

Lợi nhuận trong trường hợp này (ký hiệu là Ln04) là:

 



n

i
iiiiiiiii tgqcpqzqgqLn

1
00111110104 ..

 Mức độ ảnh hưởng của nhân tố chi phí trong quá trình tiêu thụ đến lợi nhuận (ký hiệu 

LnC):









  

 

n

i

n

i
iiiiC cpqcpqLnLnLn
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01110304









  

 

n

i

n

i
iiiiC cpqcpqLn

1 1
0111

      Như vậy, chi phí trong quá trình tiêu thụ tăng so với kế hoạch thì lợi nhuận giảm và ngược lại.

Thay thế lần 5:

+ Thay giá bán kế hoạch bằng thực tế. Mục đích của việc thay thế này nhằm xác định mức 

độ ảnh hưởng của nhân tố giá bán đến lợi nhuận. 

 Lợi nhuận trong trường hợp này (ký hiệu là Ln05) là:

 



n

i
iiiiiiiii tgqcpqzqgqLn

1
01111111105 ..

 Mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá bán đến lợi nhuận (ký hiệu Lng) là:

0405 LnLnLng 

  





 






   

 

n
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n
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n

i
iiii tggqgqgq

1
0011
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0111 .

  
















  

 

n

i
iiii

n

i
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iiiig tggqgqgqLn

1
0011

1 1
0111 ..

Như vậy, do sự thay đổi của giá bán làm cho doanh thu thay đổi nên  lợi nhuận biến động 

một lượng là:
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n

i

n

i
iiii gqgq

1 1
0111

Mặt khác, do sự thay đổi giá bán, nên doanh thu biến động một lượng 







  

 

n

i

n

i
iiii gqgq

1 1
0111 . , từ đó tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu biến động 

một lượng là   iii

n

i
i tggq 001

1
1 .


và lợi nhuận sẽ tăng (giảm) một lượng là: 

  





 


iii

n

i
i tggq 001

1
1 . . Thực chất sự biến động về thuế trong trường hợp này là do ảnh 

hưởng của sự biến động về giá bán, nói cho cùng đây cũng là nguyên nhân thuộc về giá bán.

Thay thế lần 6:

Thay tỷ suất thuế là kế hoạch bằng thực tế. Mục đích của việc thay thế này nhằm xác định 
mức độ ảnh hưởng của tỷ suất thuế đến lợi nhuận. Và lợi nhuận trong trường hợp này bằng lợi 

nhuận kỳ thực tế.

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố tỷ suất thuế đến lợi nhuận (ký hiệu Lnt) là:

 







 



n

i
iiiit ttgqLnLnLn

1
0111051 ..

 



n

i
iiiit ttgqLn

1
0111 .

Chú ý rằng: Nhân tố tỷ suất thuế thay đổi phụ thuộc vào chính sách thuế ở từng thời kỳ
của Nhà nước.

2. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính

         Để phân tích lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính không thể so sánh số thực tế với kế hoạch 
bởi không có số liệu kế hoạch mà phải căn cứ vào nội dung của từng khoản thu nhập, chi phí và
tình hình cụ thể của từng loại mà phân tích. 

         Nói chung những khoản tổn thất phát sinh là không tốt, nhưng những khoản thu nhập phát 

sinh chưa hẳn là đã tốt. Chẳng hạn như:

         - Thu nhập về lợi tức tiền gửi Ngân hàng nhiều, điều này có thể đánh giá doanh nghiệp chấp 
hành tốt nguyên tắc quản lý tiền mặt, nhưng mặt khác phải xem xét doanh nghiệp có tình hình 
thừa vốn lưu động không? Có chiếm dụng vốn của đơn vị khác không? Vì doanh nghiệp chỉ được 

đánh giá là kinh doanh tốt khi vòng quay vốn nhanh và ở rộng quy mô kinh doanh.

         - Thu nhập về tiền phạt, bồi thường tăng lên làm cho lợi nhuận tăng, nhưng tình hình đó ảnh 
hưởng không tốt đến kinh doanh của doanh nghiệp từ các kỳ trước..

        Khi phân tích lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính, có thể căn cứ vào báo cáo kết quả kinh 

doanh để đánh giá tổng quát, hoặc có thể lập bảng phân tích chi tiết nội dung của từng khoản:
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Thu nhập Kỳ

này

Luỹ

kế

Chi phí Kỳ này Luỹ

kế

Doanh thu hoạt động đầu 

tư tài chính

1. Doanh thu về hoạt động 
góp vốn tham gia liên doanh

2. Doanh thu về hoạt động 
đầu tư mua bán chứng khoán 

ngắn hạn và dài hạn

3. Doanh thu về cho thuê tài 
sản

4. Thu về lãi tiền gửi Ngân 

hàng

5. Thu lãi cho vay vốn

6. Thu bán ngoại tệ

Chi phí hoạt động đầu tư

tài chính

1. Chi phí liên doanh

2. Chi phí cho đầu tư tài 

chính

3..Chi phí liên quan đến cho 
thuê tài sản

4. Chi phí liên quan đến mua 
bán ngoại tệ

5.4.2 Phân tích lợi nhuận hoạt động khác 

         Để phân tích lợi nhuận hoạt động khác không thể so sánh số thực tế với kế hoạch bởi không 
có số liệu kế hoạch mà phải căn cứ vào nội dung của từng khoản thu nhập, chi phí và tình hình cụ
thể của từng loại mà phân tích. Để phân tích có thể lập bảng

Thu nhập Kỳ
này

Luỹ
kế

Chi phí Kỳ này Luỹ
kế

Thu nhập khác

1. Thu về nhượng bán, thanh 

lý TSCĐ

2. Thu tiền được phạt vi 
phạm hợp đồng

3. Thu các khoản nợ khó đòi 
đã sử lý

4. Thu các khoản nợ không 
xác định được chủ

Chi phí khác

1. Chi phí nhượng bán, thanh 

lý TSCĐ

2. Giá trị còn lại của TSCĐ 
sau khi nhượng bán, thanh lý

3. Tiền phạt do vi phạm hợp 

đồng

4. Bị phạt thuế, truy nộp thuế

5.5  PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN:

Lợi nhuận thực hiện được sau một quá trình kinh doanh là một trong hệ thống chỉ tiêu 
phản ánh hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp. Lợi nhuận tuyệt đối có thể không phản ánh đúng 

mức độ hiệu quả  kinh doanh, bởi vì chỉ tiêu này không chỉ chịu sự tác động của bản thân chất 
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lượng công tác của doanh nghiệp mà còn chịu ảnh hưởng của quy mô kinh doanh của doanh 

nghiệp. Chính vì thế, để đánh giá đúng đắn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải sử
dụng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận.

Điều quan trọng ở đây không phải là tổng lợi nhuận bằng số tuyệt đối mà là tỷ suất lợi 
nhuận tính bằng %. Tỷ suất lợi nhuận được tính bằng nhiều cách tùy theo  mối quan hệ của lợi 

nhuận với các chỉ tiêu có liên quan. Nội dung phân tích tỷ suất lợi nhuận gồm:

5.5.1. Phân tích tình hình lãi suất chung

Lãi suất chung của doanh nghiệp có thể tính bằng hai cách: Một là, tỷ suất lợi nhuận tính 
trên doanh thu kinh doanh, được xác định bằng công thức:

Tỷ suất Lợi nhuận

lợi nhuận

=

Doanh thu

x 1000

Chỉ tiêu này cho thấy cứ 1000 đồng doanh thu thì có bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Hai là, tỷ suất lợi nhuận được tính là tỷ lệ giữa lợi nhuận và giá trị tài sản thực có của 
doanh nghiệp bằng công thức:

Tỷ suất lợi Lợi nhuận

nhuận trên vốn

=

Tổng vốn SX

x 100

Lợi nhuận=

Giá trị TSCĐ BQ + Giá trị TSLĐ BQ

x 100

Chỉ tiêu này cho thấy cứ 1000 đồng vốn bỏ vào đầu tư sau một năm thu được bao nhiêu 

đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn sản xuất cho phép đánh giá hiệu quả kinh doanh của 
các doanh nghiệp khác nhau về quy mô sản xuất.

Chú ý rằng trong chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn, giá trị TSCĐ bình quân có thể tính 

theo nguyên giá TSCĐ hoặc theo giá trị còn lại của TSCĐ.

- Nếu tính theo nguyên giá TSCĐ có tác dụng thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm đến việc 
sử dụng đầy đủ của TSCĐ hiện có và khai thác triệt để thời gian, công suất của nó. Tuy nhiên, xét 
về mặt kinh tế cách tính này không chính xác bởi nó không phản ánh đúng giá trị của TSCĐ tham 
gia vào kinh doanh và giá trị còn lại của TSCĐ tham gia vào quá trình kinh doanh kỳ sau.

- Nếu tính theo giá trị còn lại của TSCĐ có ưu điểm là loại trừ được phần giá trị TSCĐ
tham gia vào quá trình kinh doanh của kỳ trước, thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm đến bảo dưỡng 
và sử dụng triệt để khả năng của TSCĐ còn lại, sẽ tham gia vào kinh doanh kỳ này và kỳ sau. Tuy 
nhiên, cách tính này vẫn chưa phản ánh được hiệu quả của chi phí chi ra dưới hình thức khấu hao.

Trong phân tích ta có thể sử dụng cả hai cách tính trên.
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Thông qua công thức xác định tỷ suất lợi nhuận trên vốn ta thấy có những nhân tố ảnh h-

ưởng đến tỷ suáat lợi nhuận là: Tổng mức lợi nhuận, tổng vốn (hay tổng tài sản) và cơ cấu vốn.

Biện pháp tích cực để tăng cường lợi nhuận là tăng nhanh sản lượng sản phẩm dịch vụ và
hạ giá thành sản phẩm (đã được nghiên cứu trong các phần trước).

Giải quyết vấn đề cơ cấu vốn hợp lý phải thực hiện các mặt sau:

+ Tỷ lệ thích hợp giữa TSCĐ tích cực (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải...) và TSCĐ
không tích cực (nhà kho, nhà quản lý...) phải làm sao phần TSCĐ không tích cực chỉ trang bị đến 
mức cần thiết, không trang bị thừa vì bộ phận này không trực tiếp tham gia vào việc tạo ra doanh 
thu  mà thời gian thu hồi vốn của chúng lại rất chậm.

+ Tỷ lệ thích hợp giữa các loại máy móc. Tỷ lệ này cũng hết sức quan trọng vì nếu không 
có sự trang bị đồng bộ giữa các loại máy móc thiết bị thì việc sử dụng chúng sẽ kém hiệu quả về
mặt thời gian và công suất.

+ Cần đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa TSCĐ và TSLĐ trong kinh doanh. Quá trình kinh doanh 

là sự hoạt động thống nhất của tất cả các yếu tố vật chất. Vì vậy, để cho quá trình kinh doanh đ-
ược tiến hành liên tục đòi hỏi phải có sự cân đối giữa các yếu tố, trong đó sự cân đối giữa TSCĐ

và TSLĐ cần được thực hiện nghiêm ngặt.

Giữa TSCĐ và TSLĐ cần được cân đối trên 2 mặt: bằng tiền và bằng hiện vật. Khi cần 

đánh giá một cách tổng quát sự cân đối của toàn bộ vốn sản xuất thì phải hiểu hiện bằng tiền. 
Song vì việc đánh giá các loại vốn này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan cho nên, để cho 
chính xác thì phải cân đối theo hiện vật của từng loại TSCĐ và từng loại TSLĐ.

Khi phân tích lãi suất chung của doanh nghiệp có thể là so sánh tổng lãi suất kế hoạch với 

lãi suất thực tế, có thể là so sánh lãi suất thực tế năm nay với lãi suất thực hiện năm trước hoặc với 
lãi suất của nhiều kỳ trước liên tục.

5.5.2. Phân tích tình hình lãi suất sản xuất 

Chỉ tiêu lãi suất sản xuất được xác định bằng cách so sánh lợi nhuận với giá thành sản 
phẩm dịch vụ. Công thức xác định:

Tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận

 giá thành (hay) 

lãi suất sản xuất 

=

Giá thành SX

x 100

Tỷ suất lợi nhuận giá thành phản ánh hiệu quả kinh tế tính theo lợi nhuận và chi phí sản 
xuất.

Trong trường hợp không có sự biến động về giá cả và cơ cấu sản phẩm dịch vụ thì chỉ tiêu 

tỷ suất lợi nhuận giá thành hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào giá thành sản phẩm dịch vụ.

Mặc dù chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận giá thành phản ánh hiệu quả tổng hợp của hoạt động sản 

xuất, nhưng trong chừng mực nhất định chỉ tiêu này chưa phản ánh được đầy đủ kết quả của hoạt 
động trong các đơn vị hạch toán kinh tế. Bởi vì trong giá thành mới chỉ tính chi phí nguyên vật 

liệu sử dụng cho sản phẩm hoàn thành chứ chưa bao gồm chi phí nguyên vật tư dự trữ, chi phí về
sản xuất dở dang và bán thành phẩm. 
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5.5.3 Phân tích lãi suất của sản phẩm sản xuất 

Lãi suất của sản phẩm dịch vụ là so sánh hiệu số giữa giá bán với giá thành của sản phẩm 
dịch vụ so với giá thành của sản phẩm dịch vụ.

Công thức tính nh sau:

                          100x
Z

Zp
Psp




Trong đó:

Psp - Tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm sản xuất ;

p - Giá bán của sản phẩm ;

Z - Giá thành sản xuất hoặc giá thành toàn bộ của sản phẩm.

Chỉ tiêu này có thể nghiên cứu cho toàn bộ sản lượng trong kỳ, cũng có thể tính riêng cho 
từng loại sản phẩm dịch vụ cụ thể. Các nhà kinh tế cho rằng việc phân tích này rất quan trọng để
tính toán và xác định giá cả cho từng loại sản phẩm, đặc biệt là biến động của chất lượng sản 
phẩm do cải tiến kỹ thuật.

Khi phân tích có thể so sánh sự chênh lệch giữa giá thực tế và kế hoạch. Nếu giá cả thực 
tế cao hơn kế hoạch (không phải do điều chỉnh) thì đó có thể do doanh nghiệp đã cố gắng cải tiến 
chất lượng sản phẩm mà có được lợi nhuận tăng thêm và ngược lại.

5.5.4 Phân tích lãi suất sản phẩm tiêu thụ và so sánh với lãi suất sản xuất.

Lãi suất sản phẩm tiêu thụ được xác định bằng sự so sánh giữa lợi nhuận về tiêu thụ với 
giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ. Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng chi phí sản xuất và tiêu 
thụ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.

So sánh lãi suất sản phẩm tiêu thụ với lãi suất sản xuất cho biết sự đồng bộ giữa mặt hàng 

sản xuất với mặt hàng tiêu thụ, cho biết tính không cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng.

Ngoài các chỉ tiêu lãi suất chung, lãi suất sản xuất và lãi suất sản phẩm tiêu thụ, doanh 
nghiệp còn có thể, tính và phân tích thêm chỉ tiêu lãi suất so với quỹ lương.

Chỉ tiêu lãi suất so với quỹ lương chỉ rõ lợi nhuận thu được trên 1 đồng quỹ lương chi ra. 

Nó có ý nghĩa trong việc xem xét sử dụng lao động sống, đặc biệt trong việc cải tiến quỹ lương, 
nâng quỹ lương hoặc giảm qũy lương thích ứng đến đâu, nó cho phép xem xét tính chính xác của 
đơn giá tiền lương sản phẩm.

Phương pháp phân tích là dựa vào lợi nhuận tương ứng chia cho quỹ lương tương ứng rồi 

so sánh với kế hoạch, với kỳ trước hoặc với các doanh nghiệp cùng loại.

Có thể phân tích tổng hợp các chỉ tiêu lãi suất để phản ánh hiệu quả sản xuất qua công 
thức sau:

Hệ số lãi suất Lợi nhuận

 chung toàn

doanh nghiệp 

=

Giá trị TSCĐ
bình quân +

Giá trị TSLĐ bình 
quân
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TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh là thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản 

lý kinh doanh. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, các doanh 
nghiệp muốn tồn tại trước hết đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh càng cao, 

càng có điều kiện mở mang và phát triển sản xuất đầu tự mua sắm tài sản cố định, nâng cao đời 
sống người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân cách Nhà nước. Chính vì vậy cần phải phân 

tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

         Nhiệm vụ chủ yếu của phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp là đánh giá chung về  hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận và chung cho toàn doanh 
nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực kinh doanh, đánh giá hiệu quả cuối cùng của 

kinh doanh thông qua chỉ tiêu lợi nhuận. Trên cơ sở đó có các biện pháp nhằm tăng hiệu quả kinh 
doanh.

2. Để phân tích, đánh giá chính xác và có cơ sở khoa học, cần phải xây dựng hệ thống chỉ
tiêu phù hợp bao gồm chỉ tiêu tổng hợp, chỉ tiêu chi tiết 

         Chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá hiệu quả  kinh doanh các doanh nghiệp có thể được tính theo 
dạng hiệu số và tính theo dạng phân số

         Các chỉ tiêu chi tiết bao gồm: Sức xản xuất các yếu tố cơ bản tức là một lao động;  Suất hao 
phí các  yéu tố cơ bản; Sức sản xuất các yếu tố cơ bản mới tăng thêm;  Suất hao phí các yếu tố cơ 

bản mới tăng thêm;  Sức sinh lợi các yếu tố cơ bản và Sức sinh lợi của các yếu tố cơ bản mới tăng 

thêm

3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn là một vấn đề then chốt gắn liền đến sự tồn tại và phát 
triển của doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn có tác dụng đánh giá chất lượng công tác 

quản lý vốn, chất lượng công tác sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó đề ra biện pháp nhằm nâng 
cao hơn nữa kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Như vậy việc 
nghiên cứu về hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa là tiền đề lý luận cho các nghiên cứu hiệu quả về
sau. Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn người thường sử dụng các chỉ tiêu sức sản xuất của một 

đồng vốn; suất hao phí vốn kinh doanh; sức sinh lời của một đồng vốn kinh doanh.

4. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh là bộ phận quan trọng nhất trong tổng lợi nhuận của 
doanh nghiệp. Phân tích tình hình lợi nhuận là xem xét sự biến động của bộ phận lợi nhuận này, 
đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động đó.

Nội dung phân tích bao gồm phân tích chung và phân tích mức độ ảnh hưởng của các 
nhân tố đến tình hình lợi nhuận.

Phương pháp phân tích: Phương pháp thay thế liên hoàn hoặc phương pháp số chênh lệch.

5. Khi phân tích chung lợi nhuận sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu tổng mức lợi 

nhuận kỳ phân tích với kỳ kế hoạch và với kỳ trước. Còn phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 

tổng mức lợi nhuận sử dụng phương pháp loại trừ để xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến 
tổng mức lợi nhuận. Đó là nhân tố sản lượng, giá bán, giá thành, chi phí bán hàng, chi phí quản lý 
và thuế suất.

6. Lợi nhuận tuyệt đối có thể không phản ánh đúng mức độ hiệu quả  kinh doanh, bởi vì 

chỉ tiêu này không chỉ chịu sự tác động của bản thân chất lượng công tác của doanh nghiệp mà 
còn chịu ảnh hưởng của quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, để đánh giá đúng đắn 
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kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải sử dụng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận. Điều quan trọng 

ở đây không phải là tổng lợi nhuận bằng số tuyệt đối mà là tỷ suất lợi nhuận tính bằng %. Tỷ suất 
lợi nhuận được tính bằng nhiều cách tùy theo  mối quan hệ của lợi nhuận với các chỉ tiêu có liên 
quan.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Tại sao phải phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh? Việc phân tích phải đảm bảo được 

những nhiệm vụ gì?

2. Khi phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh cần sử dụng những chỉ tiêu nào? Theo anh 
(chị0 chỉ tiêu nào là quan trọng nhất?

3. Hãy trình bày cách thức phân tích phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh 

nghiệp?

4. Hãy trình bày cách thức phân tích phân tích chung lợi nhuận hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp?

5. Hãy trình bày cách thức phân tích phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp?

6. Hãy trình bày cách thức phân tích phân tích tỷ suất lợi nhuận?

7. Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận theo số liệu báo cáo kết quả kinh doanh sau (Số liệu giả định)

Sản lượng

(1000)

Giá bán

(1000 đ/SP)

Giá vốn hàng 

bán 

(1000 đ/SP)

Chi phí bán 

hàng

(1000 đ/SP )

Chi phí quản 

lý

(1000 đ/SP )

Thuế suất

(1000 

đ/SP)

Sản 

phẩm

KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH

SP A

SP B

120

600

100

500

20

40

25

45

10

19

9

19

3

4

2,5

3,5

2

3

1,5

2,5

1

2

1,5

2,5

Căn cứ vào kết quả phân tích hãy đề xuất biện pháp tăng lợi nhuận cho đơn vị?
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CHƯƠNG 6: QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ THÔNG TIN PHÂN TÍCH

GIỚI THIỆU

Mục đích, yêu cầu

- Mục đích: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về sử dụng thông tin phân tích 

hoạt động kinh doanh để quyết định các phương án kinh doanh của doanh 
nghiệp 

- Yêu cầu: Người học biết vận dụng thông tin phân tích để quyết định phương án hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung chính

- Phân tích điểm hoà vốn với quyết định phương án hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp 

   - Sử dụng thông tin phân tích chi phí để quyết định giá bán sản phẩm dịch vụ.

   - Sử dụng thông tin phân tích chi phí để quyết định tiếp tục hay đình chỉ hoạt động kinh doanh 

   - Sử dụng thông tin phân tích để quyết định tiếp tục hoạt động kinh doanh hay đình chỉ một bộ

     phận

  - Sử dụng thông tin phân tích để quyết định phương án hoạt động kinh doanh trong điều kiện 

     có giới hạn yếu tố điều kiện hoạt động kinh doanh

NỘI DUNG

6.1 PHÂN TÍCH ĐIỂM HOÀ VỐN VỚI QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH

6.1.1 Điểm hoà vốn và cách xác định

Trong hoạt động kinh doanh, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là làm thế nào 

để đạt được hiệu quả cao nhất; tránh được tình trạng thua lỗ, phá sản.

Trong điều kiện cạnh tranh, để tồn tại và phát triển, trước hết đòi hỏi doanh nghiệp phải 

bảo đảm hoà vốn. Sau đó là kinh doanh có lãi. Như bậy, để đạt được hiệu quả kinh doanh ngày 
càng cao và chắc chắn đòi hỏi doanh nghiệp không những nắm chắc và sử dụng hợp lý năng lực 

hiện có về lao động, vật tư, tiền vốn mà còn phải tiết rõ tại điểm thời gian vào trong quá trình kinh 
doanh hay với sản lượng sản phẩm và doanh thu nào thì doanh nghiệp hoà vốn. Trên cơ sở đó có
biện pháp chỉ đạo và điều hành đúng đắn trong kinh doanh. Nói cách khác, doanh nghiệp có thể
ước lượng được với tình hình kinh doanh hiện tại đến bao giờ và với doanh thu bao nhiêu có thể

có lãi hoà vốn hoặc kinh doanh thua lỗ; để từ đó xác định mức sản xuất hiệu quả nhất.
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Phân tích và xác định điểm hoà vốn có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định qui mô sản 

xuất, qui mô đầu tư cho sản xuất và mức lỗ lãi mong muốn với điều kiện kinh doanh  hiện tại 
cũng như đầu tư mới hoặc đầu tư bổ sung.

                                                        Tổng doanh thu

            Tổng biến phí                        Tổng lãi gộp 

            Tổng biến phí           Tổng định phí              Lãi ròng

                                     Tổng chi phí               Lãi ròng

Khi doanh nghiệp hoà vốn tức là lãi ròng bằng 0. Khi đó tổng định phí sẽ bằng tổng lãi 
gộp hoặc tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Như vậy để xác định điểm hoà vốn cần sắp xếp phân 

loại chi phí thành chi phí cố định và chi phí biến  đổi.

Chi phí cố định là chi phí sản xuất kinh doanh, nhưng nó không thay đổi theo sự biến 
động của khối lượng sản phẩm. Chi phí cố định tính cho 1 đơn vị khối lượng sản phẩm sẽ thay 
đổi. Còn chi phí biến đổi cũng là chi phí sản xuất kinh doanh thay đổi trực tiếp và tương ứng với 

sự thay đổi khối lượng sản phẩm. Khi khối lượng sản phẩm thay đổi thì tổng chi phí biến đổi cũng 
thay đổi. Nhưng chi phí biến đổi tính cho 1 đơn vị sản phẩm không thay đổi.

Việc phân loại và sắp xếp chi phí sản xuất của các doanh nghiệp đã được nghiên cứu trong 
các môn học "Quản trị kinh doanh"; "Kế toán quản trị"

Nếu như toàn bộ chi phí sản xuất đều thay đổi cùng tỷ lệ với khối lượng sản phẩm và tổng 

doanh thu bao giờ cũng cao hơn cho chi phí sẽ không có điểm hoà vốn. Nhưng vì có chi phí cố
định nên doanh thu phải trang trải cho tất cả chi phí để đạt được điểm hòa vốn.

Xác định điểm hoà vốn có thể bằng đồ thị hoặc công thức toán học.

Trường hợp xác định điểm hoà vốn bằng đồ thị phải vẽ đồ thị biểu diễn chi phí cố định, 
chi phí biến đổi. Dùng phương pháp cộng đồ thị có tổng cho phí. Vẽ đồ thị biểu diễn doanh thu. 
Hai đường đó cắt nhau tại một điểm và điểm đó chính lả điểm hoà vốn. Từ điểm hoà vốn kẻ
vuông góc với trục hoành có sản lượng sản phẩm hoà vốn.

              Chi phí
           (Doanh thu)

                                                     Tổng doanh thu

                                                                                                Tổng chi phí

                                                             Điểm hoà vốn                      Biến phí

                                                                                                           Định phí

                                                       Qhv                                               Sản lượng
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Trường hợp xác định điểm hoà vốn bằng công thức toán học được thực hiện như sau:

a) Sản lượng hoà vốn: Tức là sản lượng sản phẩm cần thiết mà doanh nghiệp cần thực 
hiện để có doanh thu có thể bù đắp được toàn bộ chi phí sản xuất. Muốn có lãi doanh nghiệp phải 
thực hiện vượt sản lượng hoà vốn.

         Nếu gọi: p – Giá bán của phẩm dịch vụ

                        clq – Biến phí đơn vị sản phẩm dịch vụ

                        E0lq – Tổng định phí

                        (p - clq) – Mức lãi gộp một đơn vị sản phẩm dịch vụ

Để có mức lãi gộp bằng tổng định phí ( đạt hoà vốn) cần có khối lượng sản phẩm là:

Sản lượng sản phẩm                                       Tổng định phí (E0lq)
  dịch vụ hoà vốn             =   
            (Qhv)                                 Mức lãi gộp 1 đơn vị sản phẩm dịch vụ (p - clq)

b) Doanh thu hòa vốn: Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển doanh nghiệp 
cần xác định loại sản phẩm sản xuất. Điều đó đòi hỏi doanh nghiệp phải biết được với doanh thu 

hay thời  điểm nào thì hoà vốn để sau đó có lãi. Từ công thức xác định khối lượng sản phẩm hoà
vốn ta nhân cả 2 vế với giá bán một đơn vị sản phẩm khi đó vế trái sẽ là doanh thu hoà vốn, vốn 

vế phải chia cả tử và mẫu cho giá bán, kết quả ta có:

Doanh thu                                          Tổng định phí (E0lq)
  hoà vốn             =   
   (Dhv)                                  Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu (p - clq)/p

c) Thời gian hoà vốn: Là thời gian doanh nghiệp có mức doanh thu đủ trang trải mọi chi 
phí khổng lồ, không lãi. Hay nói một cách khác là thời gian doanh nghiệp có mức lãi gộp bằng 
tổng định phí. Để xác định thời gian hoà vốn cần phải giả định cước doanh thu được thực hiện đều 
đặn trong năm.

Thời gian                         Doanh thu hoà vốn (Dhv )
  hoà vốn             =                                                             x 12 tháng
    (Thv)                                     Tổng doanh thu (D)

6.1.2 Phân tích điểm hoà vốn với quyết định phương án kinh doanh

Trong hoạt động kinh doanh, không phải bất cứ ở mức khối lượng sản phẩm nào cũng có
lãi mà doanh nghiệp chỉ thực sự có lãi khi khối lượng sản phẩm thực hiện vượt quá sản phẩm 

(doanh thu) hoà vốn. Phân tích điểm hoà vốn cho thấy sự bất hợp lý của các doanh nghiệp khi tính 
chỉ tiêu lợi nhuận tính cho một đơn vị. Trong đó, lợi nhuận đơn vị là phần chênh lệch giữa giá bán 
với giá thành. Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện một sản phẩm đã coi như có lãi nếu như
giá bán lớn hơn giá thành.

Phân tích điểm hoà vốn thường được tiến hành theo các bước sau:

a) Bước 1: Xác định điểm hoà vốn theo khối lượng sản phẩm, doanh thu và thời gian.
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b) Bước 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến điểm hoà vốn: Có nhiều nhân tố ảnh 

hưởng đến điểm hoà vốn. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng cho phép lập các luận chứng kinh tế
đúng đắn, đề ra các quyết định sản xuất kinh doanh có hiệu qủa.

- Ảnh hưởng của nhân tố giá cả: Tuỳ theo nhu cầu thị trường và tình hình cạnh tranh, giá  
các sản phẩm và dịch vụ có thể thay đổi. Khi giá thay đổi sẽ tác động tới điểm hoà vốn làm cho 

điểm hoà vốn thay đổi. Nếu như các nhân tố khác không thay đổi, khi giá cước tăng thì khả năng 
thu hồi vốn sẽ nhanh, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện một khối lượng sản phẩm ít hơn bình 
thường đã hoà vốn.

- Ảnh hưởng của nhân tố biến phí: Do yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, biến phí có

thể thay  đổi. Khi đó điểm hoà vốn cũng thay đổi theo. Nếu biến phí tăng thì doanh nghiệp phải 
tăng thêm sản lượng sản phẩm, doanh thu hoà vốn cao  hơn và thời gian hoà vốn sẽ dài hơn. 
Ngược lại, khi biến phí giảm thì sản lượng sản phẩm hoà vốn giảm kéo theo doanh thu hoà vốn 
thấp và thời gian hoà vốn sẽ ngắn. 

- Ảnh hưởng của nhân tố định phí: Trong giới hạn khả năng kinh doanh cho phép, chi phí
cố định có thể thay đổi; khi đó điểm hoà vốn cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng hoặc giảm.

c) Bước3: Xác định sản lượng sản phẩm cần thiết để đạt được mức lãi mong muốn.

Trong giới hạn chi phí sản xuất kinh doanh  không đổi, trên sản lượng sản phẩm và doanh 

thu hoà vốn, doanh nghiệp cần thiết phải sản xuất với mức sản lượng nào để đạt được mức lãi 
mong muốn, ngay cả khi phải giảm cước để cạnh tranh. Sau khi đạt hoà vốn, cứ mỗi sản lượng 
sản phẩm thực hiện sẽ cho mức lãi ròng tăng chính lãi gộp của sản lượng đó. Nghĩa là, sau khi hoà
vốn, sản lượng sản phẩm chỉ trang trải đủ biến phí và do đó phần chênh lệch giữa cước và biến 

phí chính là lãi  ròng. Như vậy để đạt được mức lãi mong muốn. doanh nghiệp cần thực hiện vượt 
sản lượng hoà vốn một khối lượng sản phẩm là:

                                          Mức lãi mong muốn
                  Q   =   
                                Lãi gộp một đơn vị sản phẩm dịch vụ

Tổng khối lượng sản phẩm cần thực hiện để đạt được mức lãi mong muốn sẽ bao gồm cả
khối lượng hoà vốn và khối lượng  vượt hoà vốn: 

                       Q   =   Qhv   +   Q

Chúng ta cũng có thể tính doanh thu cần thực hiện để đạt được lợi nhuận mong muốn.

                                                    Tổng định phí + Lợi nhuân mong muốn
Doanh thu cần thực hiện  =   
                                                           Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu

Trên thực tế mọi sự biến động về chi phí và cước đều ảnh hưởng đến điểm hoà vốn và do 

đó ảnh hưởng đến sản lượng sản phẩm cũng như doanh thu để đạt được mức lợi nhuận mong 
muốn. Khi tăng định phí và biến phí để hoà vốn doanh nghiệp phải tăng khối lượng sản phẩm thực 
hiện; vì vậy để đạt được mức lợi nhuận mong muốn chỉ tăng khối lượng sản phẩm. Nếu tiết kiệm 
chi phí để đạt được lợi nhuận mong muốn hoặc hoà vốn doanh nghiệp chỉ cần thực hiện một khối 

lượng sản phẩm ít hơn.



92

Với giá cả thì lại khác, nếu tăng giá thì khối lượng sản phẩm doanh nghiệp cần thực hiện 

để hoà vốn hoặc đạt được lợi nhuận mong muốn sẽ giảm xuống. Còn nếu giảm giá thì khối lượng 
sản phẩm cần thực hiện để đạt hoà vốn và lợi nhuận mong muốn sẽ tăng lên.

Từ phân  tích trên cho thấy khi doanh nghiệp quyết định phương án hoạt động kinh doanh 
cần phải xem xét làm sao để đạt được mức lợi nhuận trong mọi tình huống.

6.1.3. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí tới hạn, điểm hoà vốn với việc quyết định phương
hướng án  hoạt động kinh doanh

Chi phí tới hạn (tăng thêm) là chi phí bỏ ra để thực hiện thêm khối lượng sản phẩm mà
doanh nghiệp đã dự kiến từ  trước. Trong chi phí này có phần định phí đã được trang trải bằng 

khối lượng sản phẩm dự kiến từ trước. Trong trường hợp này chi phí tới hạn sẽ thấp hơn chi phí
thông thường. Nếu để thực hiện thêm khối lượng sản phẩm tăng thêm mà doanh nghiệp  phải đầu 
tư, trang bị và mua sắm tài sản thiết bị thì chi phí tới hạn tính cho một đơn vị sản phẩm trong giai 
đoạn đầu sẽ cao hơn chi phí thông thường.

Để quyết định phương án hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tính toán và phân 
tích chi phí tới hạn theo mục tiêu hiệu quả cuối cùng. Việc phân tích này phải kết hợp với phân 

tích điểm hoà vốn, bởi vì khối lượng sản phẩm cần tăng thêm là khối lượng trên mức hòa vốn. 
Khối lượng này chỉ cần trang trải đủ biến phí, phần dôi ra chính là lợi nhuận.

Khi phân  tích chi phí tới hạn phải gắn với các mức sản phẩm tăng thêm khác nhau, ứng 
với các giới hạn định phí khác nhau. Doanh nghiệp sẽ quyết định chọn mức sản phẩm thực hiện 
nào nhằm đạt được lợi nhuận cao.

Phân tích chi phí tới hạn được tiến hành thao các mức khối lượng sản phẩm và định phí

khác nhau, còn biến phí tính cho một đơn vị sản phẩm không đổi. Việc phân tích được thực hiện 
bằng cách so sánh giá thành, tỷ suất lãi so với doanh thu của khối lượng sản phẩm thông thường 
và khối lượng tới hạn.

Phân tích cho phí tới hạn và điểm hoà vốn giúp cho doanh nghiệp quyết định đúng đắn 
phương án hoạt động kinh doanh. Muốn đạt được lợi nhuận mong muốn cần phải bằng mọi biện 

pháp để thực hiện khối lượng sản phẩm  vượt điểm hoà vốn.

6.2 SỬ DỤNG THÔNG TIN PHÂN TÍCH CHI PHÍ ĐỂ QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN
PHẨM DỊCH VỤ

Trong điều kiện giá sản phẩm đã có sẵn trên thị trường, nhiều doanh nghiệp không cần đặt 
vấn đề định giá. Họ tham gia thị trường với giá mà thị trường đã chấp nhận. Vấn đề đặt ra với các 
doanh nghiệp không phải là giá mà là sản xuất bao nhiêu sản phẩm. Tuy nhiên trong nhiều trường 

hợp việc định giá lại quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.

Định giá sản phẩm không chỉ đơn thuần là quyết định mang tính tiếp thị hay tài chính mà
quyết định này liên quan tới tất cả mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. giá bán 
sản phẩm là nhân tố quan trọng, quyết định khối lượng sản phẩm tiêu thụ.

Trong nền kinh tế thị trường, giá bán luôn luôn thay đổi. Nhận thức được điều này có ý
nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp. Chính vì vậy việc định giá phải hết sức linh hoạt; giá
bán sản phẩm có thể giảm xuống so với giá bình thường, thậm chí có thể giảm xuống tới mức thấp 
nhất bằng với biến phí.
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Trường hợp, doanh nghiệp còn tồn tại năng lực kinh doanh hay phải hoạt động kinh doanh  

trong những điều kiện khó khăn làm cho mức cân đối với sản phẩm giảm... Để định giá cần sử
dụng các thông tin về chi phí để làm nền. Gía bán sản phẩm được phân thành 2 phần: phần nền và
phần linh động. Phần nền  (tổng chi phí khả biến) gồm nguyên liệu trực tiếp, lương công nhân 
trực tiếp, sản xuất chung khả biến và phí quản lý khả biến. Phần linh động là số tiền tăng thêm để

bù đắp định phí và thu được lợi nhuận.

6.3 SỬ DỤNG THÔNG TIN PHÂN TÍCH CHI PHÍ ĐỂ QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC
HAY ĐÌNH CHỈ KINH DOANH.

Trong hoạt động kinh doanh đây là loại quyết định rất dễ gặp đối với các doanh nghiệp. 
Nó thuộc loại quyết định tình huống.

Do quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh, giá bán luôn có xu hướng giảm. Vì vậy khi 

giá trên thị tường giảm xuống dưới giá thành thì doanh nghiệp quyết định tiếp tục kinh doanh hay 
đình chỉ kinh doanh.

Để ra quyết định đúng đắn trước hết cần xác định chi phí sản xuất ở mức sản lượng sản 
phẩm tối đa.

  Giá thành sản phẩm                                   Tổng định phí                         Giá thành sản
     dịch vụ  ở mức                 =                                                                +    phẩm phần
    sản lượng thiết kế                         Sản lượng sản phẩm thiết kế                 biến phí

Sau đó xác định lỗ, lãi (lợi nhuận)

                           Giá bán 1          Giá thành sản phẩm              Sản lượng sản
Lợi nhuân    =    sản phẩm     -     dịch vụ ở mức sản           x   phẩm dịch vụ
   (Ln*)                dịch vụ               lượng thiết kế                         thiết kế

Nếu lợi nhuận mang số dương nên tiếp tục kinh doanh, còn nếu mang số âm thì đình chỉ
hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên để có quyết định đúng đắn ta lại phải xem xét ở khía cạnh khác. Tổng chi phí
kinh doanh bao gồm định phí và biến phí. Trong đó bién phí bằng số lượng sản phẩm nhân với giá

thành phần biến phí. Như vậy nếu không kinh doanh tức là không có sản phẩm thì vẫn có chi phí
phần định phí. Còn doanh thu không có. Lúc này lợi nhuận mang dấu âm tức là bị lỗ.

                      Ln**   =   Doanh thu  -  Chi phí  =  - Định phí

So sánh lợi nhuận (Ln*) ở mức sản lượng thiết kế với lợi nhuận (Ln**)

Nếu    Ln*   >  Ln**   tức là  Ln*  -  Ln**  >  0 nên tiếp tục kinh doanh.

Nếu    Ln*   <  Ln**   tức là  Ln*  -  Ln**  <  0 nên đình chỉ kinh doanh.

6.4 SỬ DỤNG THÔNG TIN PHÂN TÍCH ĐỂ QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC KINH
DOANH HAY ĐÌNH CHỈ MỘT BỘ PHẬN.

          Đây là một loại quyết định tình huống phức tạp nhất mà doanh nghiệp phải thực hiện, vì nó
phải chịu sự tác động bới nhiều nhân tố. Để có cơ sở quyết định phương án kinh doanh cần phải 

phân tích thực trạng từng tình huống cụ thể. Trong trường hợp này, cần:

- Phân bổ định phí chung cho các sản phẩm dịch vụ (phân bổ theo doanh thu)
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- Xem xét hậu quả khi không tiếp tục kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ

- Tính toán lại hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm dịch vụ tiếp tục kinh doanh

         Nếu đủ bù đắp phần định phí phân bổ cho sản phẩm dịch vụ khi không tiếp tục kinh doanh 
và vẫn có lợi nhuận cao hơn, hoặc chí ít phải bằng mức lợi nhuận đạt được khi kinh doanh tất cả
các sản phẩm dịch vụ thì lúc đó đình chỉ kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ đó. Ngược lại thì

tiếp tục kinh doanh.

Với loại quyết định này, tính chất rất phức tạp, thể hiện ở chỗ theo quy luật loại sản phẩm 
dịch vụ nào kinh doanh thua lỗ (không có lợi nhuận) thì đình chỉ. Nhưng nếu đình chỉ chúng sẽ lỗ
nhiều hơn. Cũng chính vì vậy, trước khi quyết định cuối cùng cần xem xét chúng trong mối liên 

hệ với chi phí, doanh thu kinh doanh.

6.5 SỬ DỤNG THÔNG TIN PHÂN TÍCH ĐỂ QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN KINH
DOANH TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ GIỚI HẠN YẾU TỐ ĐIỀU KIỆN KINH
DOANH

6.5.1 Trường hợp có một điều kiện giới hạn

         Đây là loại quyết định lựa chọn việc sử dụng năng lực kinh doanh có giới hạn của doanh 
nghiệp thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Vì mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp là làm 

sao tận dụng được hết năng lực kinh doanh sẵn có để đạt được lợi nhuận cao nhất, nên quyết định 
loại này phải đặt lãi tính cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ trong mối quan hệ với điều kiện có giới 
hạn đó.

6.5.2 Trường hợp có nhiều điều kiện giới hạn

         Với trường hợp này phải sử dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để lựa chọn quyết định 
phương án kinh doanh tối ưu. Phương pháp này được tiến hành theo các bước sau:

         Bước 1: Xác định hàm mục tiêu: Hàm mục tiêu có thể là tối đa lợi nhuận, cũng có thể tối 
thiểu chi phí.                            n
                                   F     =     ciQi   min (max)
                                                i=1

Trong đó: F – Hàm mục tiêu, nếu là chi phí  min , còn nếu là lợi nhuận  max

                 ci – Chi phí (suất thu) bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm dịch vụ i

                 Qi – Sản lượng sản phẩm dịch vụ i

         Bước 2: Xác định các điều kiện giới hạn

         Bước 3: Xác định vùng kinh doanh có thể chấp nhận được. Có thể sử dụng đồ thị để biểu 
diễn. Vùng kinh doanh có thể chấp nhận trên đồ thị do các đường biểu diễn của các ràng buộc với 
hai trục toạ độ tạo thành. Mỗi đường biểu diễn có chức năng giới hạn một phía đối với vùng kinh 
doanh có thể chấp nhận được.

         Bước 4: Xác định phương án kinh doanh tối ưu. Theo quy hoạch tuyến tính, điểm tối ưu là
góc nào đó của vùng kinh doanh chấp nhận được. Vì vậy, để tìm cơ cấu sản phẩm dịch vụ thoả
mãn yêu cầu cực đại hoặc cực tiểu hàm mục tiêu, cần thay lần lượt các giá trị toạ độ góc vào hàm 
mục tiêu, giá trị nào đạt hàm mục tiêu là cơ cấu sản phẩm dịch vụ cần xác định.
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TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Điểm hoà vốn là điểm tại đó doanh thu đủ trang trải mọi chi phí, doanh nghiệp hoạt 

động kinh doanh không lỗ, không lãi. Phân tích và xác định điểm hoà vốn có ý nghĩa quan trọng 
trong việc xác định qui mô sản xuất, qui mô đầu tư cho sản xuất và mức lỗ lãi mong muốn với 

điều kiện hoạt động kinh doanh  hiện tại cũng như đầu tư mới hoặc đầu tư bổ sung.

         Để xác định điểm hoà vốn cần sắp xếp phân loại chi phí hoạt động kinh doanh thành chi phí 

cố định và chi phí biến đổi. Điểm hoà vốn có thể xác định bằng đồ thị và bằng công thức toán học.

          Nếu xác định bằng đồ thị thì trước hết vẽ đồ thị chi phí cố định, sau đó vẽ đồ thị chi phí 
biến đổi. Dùng phương pháp cộng đồ thị có đồ thị tổng chi phí. Vẽ đồ thị doanh thu. Hai đồ thị
doanh thu và tổng chi phí cắt nhau tại một điểm, đó chính là điểm hoà vốn. Từ điểm đó kéo xuống 

trục hoàn có sản lượng hoà vốn, kéo sang trục tung có doanh thu (chi phí) hoà vốn.

          Điểm hoà vốn (sản lượng hoà vốn; doanh thu hoà vốn; thời gian hoà vốn) cũng có thể xác 
định bằng công thức toán học.

2. Phân tích điểm hoà vốn cho thấy sự bất hợp lý của các doanh nghiệp khi tính chỉ tiêu 

lợi nhuận tính cho một đơn vị. Trong đó, lợi nhuận đơn vị là phần chênh lệch giữa giá bán với giá 
thành. Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện một sản phẩm đã coi như có lãi nếu như giá bán 
lớn hơn giá thành. Phân tích điểm hoà vốn thường được tiến hành theo các bước sau:

         Bước 1: Xác định điểm hoà vốn theo khối lượng sản phẩm, doanh thu và thời gian.

         Bước 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến điểm hoà vốn

          Bước3: Xác định sản lượng sản phẩm cần thiết để đạt được mức lãi mong muốn.

3. Để quyết định phương án hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tính toán và 
phân tích chi phí tới hạn theo mục tiêu hiệu quả cuối cùng. Việc phân tích này phải kết hợp với 

phân tích điểm hoà vốn, bởi vì khối lượng sản phẩm cần tăng thêm là khối lượng trên mức hòa 
vốn. Khối lượng này chỉ cần trang trải đủ biến phí, phần dôi ra chính là lợi nhuận. Khi phân  tích 
chi phí tới hạn phải gắn với các mức sản phẩm tăng thêm khác nhau, ứng với các giới hạn định 
phí khác nhau. Doanh nghiệp sẽ quyết định chọn mức sản phẩm thực hiện nào nhằm đạt được lợi 
nhuận cao. Việc phân tích được thực hiện bằng cách so sánh giá thành, tỷ suất lãi so với doanh thu 

của khối lượng sản phẩm thông thường và khối lượng tới hạn. Phân tích cho phí tới hạn và điểm 
hoà vốn giúp cho doanh nghiệp quyết định đúng đắn phương án hoạt động kinh doanh. Muốn đạt 
được lợi nhuận mong muốn cần phải bằng mọi biện pháp để thực hiện khối lượng sản phẩm  vượt 
điểm hoà vốn.

4. Định giá sản phẩm không chỉ đơn thuần là quyết định mang tính tiếp thị hay tài chính 
mà quyết định này liên quan tới tất cả mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giá 
bán sản phẩm là nhân tố quan trọng, quyết định khối lượng sản phẩm tiêu thụ. Trường hợp, doanh 

nghiệp còn tồn tại năng lực kinh doanh hay phải hoạt động kinh doanh  trong những điều kiện khó 

khăn làm cho mức cân đối với sản phẩm giảm... Để định giá cần sử dụng các thông tin về chi phí 
để làm nền. Gía bán sản phẩm được phân thành 2 phần: phần nền và phần linh động. Phần nền  
(tổng chi phí khả biến) gồm nguyên liệu trực tiếp, lương công nhân trực tiếp, sản xuất chung khả
biến và phí quản lý khả biến. Phần linh động là số tiền tăng thêm để bù đắp định phí và thu được 

lợi nhuận.
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5. Do quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh, giá bán luôn có xu hướng giảm. Vì vậy 

khi giá trên thị tường giảm xuống dưới giá thành thì doanh nghiệp quyết định tiếp tục kinh doanh 
hay đình chỉ kinh doanh. Để ra quyết định đúng đắn trước hết cần xác định chi phí sản xuất ở mức 
sản lượng sản phẩm tối đa. Sau đó xác định lỗ, lãi (lợi nhuận). Nếu lợi nhuận mang số dương nên 
tiếp tục kinh doanh, còn nếu mang số âm thì đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên để có quyết định đúng đắn ta lại phải xem xét ở khía cạnh khác. Tổng chi phí 
kinh doanh bao gồm định phí và biến phí. Trong đó bién phí bằng số lượng sản phẩm nhân với giá 
thành phần biến phí. Như vậy nếu không kinh doanh tức là không có sản phẩm thì vẫn có chi phí 
phần định phí. Còn doanh thu không có. Lúc này lợi nhuận mang dấu âm tức là bị lỗ. So sánh lợi 

nhuận ở mức sản lượng thiết kế với lợi nhuận khi không hoạt động kinh doanh. Nếu hiệu lợi 
nhuận ở mức thiết kế với lợi nhuận khi không hoạt động kinh doanh dương thì nên tiếp tục kinh 
doanh, ngược lại nếu hiệu lợi nhuận ở mức thiết kế với lợi nhuận khi không hoạt động kinh doanh 
âm thì đình chỉ hoạt động kinh doanh.

6. Trong hoạt động kinh doanh, khi phải đình chỉ thường doanh nghiệp phải quyết định đình 
chỉ một bộ phận hay toàn bộ. Để có cơ sở quyết định phương án hoạt động kinh doanh trong 

trường hợp này cần phải phân tích thực trạng từng tình huống cụ thể. Trong trường hợp này, cần:

- Phân bổ định phí chung cho các sản phẩm dịch vụ (phân bổ theo doanh thu)

- Xem xét hậu quả khi không tiếp tục kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ

      - Tính toán lại hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm dịch vụ tiếp tục kinh doanh

         Nếu đủ bù đắp phần định phí phân bổ cho sản phẩm dịch vụ khi không tiếp tục kinh doanh 
và vẫn có lợi nhuận cao hơn, hoặc chí ít phải bằng mức lợi nhuận đạt được khi kinh doanh tất cả

các sản phẩm dịch vụ thì lúc đó đình chỉ kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ đó. Ngược lại thì 
tiếp tục kinh doanh.

7. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng phải quyết định phương án hoạt động 
kinh doanh khi có giới hạn các yếu tố điều kiện kinh doanh. Nếu chỉ có một yếu tố giới hạn thì 
đây là loại quyết định lựa chọn việc sử dụng năng lực kinh doanh có giới hạn của doanh nghiệp 

thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó quyết định loại này phải đặt lãi tính cho một đơn vị
sản phẩm dịch vụ trong mối quan hệ với điều kiện có giới hạn đó. Nếu có nhiều yếu tố giới hạn thì          
phải sử dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để lựa chọn quyết định phương án kinh doanh tối 
ưu. Phương pháp này được tiến hành theo các bước sau:

         Bước 1: Xác định hàm mục tiêu

         Bước 2: Xác định các điều kiện giới hạn

         Bước 3: Xác định vùng kinh doanh có thể chấp nhận được

         Bước 4: Xác định phương án kinh doanh tối ưu

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Thế nào là điểm hoà vốn? Hãy trình bày cách xác định điểm hoà vốn?

2. Hãy trình bày cách thức phân tích điểm hoà vốn?

3. Hãy trình bày quyết định phương án hoạt động kinh doanh trên cơ sở phân tích điểm hoà 
vốn?
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4. Hãy trình bày việc sử dụng thông tin phân tích chi phí để quyết định giá bán sản phẩm 

dịch vụ?

5. Hãy trình bày việc sử dụng thông tin phân tích chi phí để quyết định tiếp tục hay đình chỉ
hoạt động kinh doanh?

6. Hãy trình bày việc sử dụng thông tin phân tích để quyết định tiếp tục hoạt động kinh 

doanh hay đình chỉ một bộ phận?

7. Hãy trình bày việc sử dụng thông tin phân tích để quyết định phương án hoạt động kinh 
doanh trong trường hợp có giới hạn yếu tố điều kiện kinh doanh?

8. Một đơn vị kỳ trước bán được 45.000 sản phẩm với giá bán 37.500 đồng, chi phí biến phí 

22.500 đồng/ đơn vị sản phẩm, chi phí định phí trong kỳ 580.000.000 đồng. Hãy:

a. Xác định sản lượng, doanh thu tại điểm hoà vốn. Nếu giá bán tăng 10%; 20% so với kỳ
trước thì sản lượng hoà vốn là bao nhiêu?

b. Đơn vị dự kiến chi phí lao động trực tiếp tăng 3.000 đồng sản phẩm. Hỏi phải bán  bao 

nhiêu sản phẩm để đạt được lợi nhuận như trước?
c. Đơn vị dự tính tự động hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí biến phí  giảm 40%, 

định phí tăng 80% so với kỳ trước. Xác định sản lượng doanh thu hoà vốn trong trường hợp này. 
Vẽ đồ thị minh hoạ.

d. Đơn vị dự tính giảm giá bán 2.000 đồng sản phẩm, tăng chi phí quảng cáo  lên 
15.000.000 đồng, hỏi sản lượng bán ra phải tăng ít nhất là bao nhiêu để lợi nhuận tăng so với kỳ
trước.
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

CHƯƠNG 1

1. Thế nào là phân tích hoạt động kinh doanh? Có những loại hình phân tích hoạt động kinh 

doanh nào?

- Phân tích là việc phân chia các hiện tượng, các quá trình và các kết quả hoạt động kinh doanh 

thành nhiều bộ phận cấu thành, trên cơ sở đó, dùng các phương pháp liên hệ, so sánh, đối chiếu và 
tổng hợp lại nhằm rút ra tính quy luật và xu hướng phát triển của các hiện tượng nghiên cứu.

- Phân tích hoạt động kinh doanh có:

- Theo thời điểm phân tích: Phân tích trước; Phân tích hiện hành và Phân tích sau

- Theo thời hạn phân tích: Phân tích nghiệp vụ và Phân tích định kỳ

- Theo nội dung phân tích gồm : Phân tích chuyên đề và Phân tích toàn diện 

- Theo phạm vi phân tích có Phân tích điển hình và Phân tích tổng thể

- Theo lĩnh vực và cấp quản lý có Phân tích bên ngoài và Phân tích bên trong

2. Hãy trình bày vai trò của phân tích đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

         - Là một công cụ quả lý kinh tế có hiệu quả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

         - Đánh giá, xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh 

           nghiệp. 

         - Gắn liền với quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ đạo mọi hoạt động kinh 

           doanh của mình. 

         - Giúp các nhà đầu tư quyết định hướng đầu tư và các dự án đầu tư. 

3. Quy trình tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh?

- Lập kế hoạch phân tích 

- Thu thập, kiểm tra và xử lý số liệu 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích:

- Viết báo cáo và tổ chức hội nghị phân tích

4. Phân tích hoạt động kinh doanh được tổ chức như thế nào?

- Nằm ở một bộ phận riêng biệt kiểm soát trực tiếp của Ban giám đốc và làm tham mưu cho 
giám đốc.  

- Thực hiện ở nhiều  bộ phận riêng biệt căn cứ theo các chức năng của quản lý,  nhằm cung 
cấp và thoả mãn thông tin cho các bộ phận của quản lý được phân quyền, trách nhiệm trong lĩnh 
vực kiểm tra, kiểm soát và ra quyết định đối với chi phí,doanh thu trong phạm vi được giao quyền 
đó. 
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5. Thế nào là chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh? Có những chỉ tiêu phân tích hoạt 

động kinh doanh nào? Tại sao phải chi tiết hoá chỉ tiêu phân tích? Cách thức chi tiết hoá? 
Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh?

- Chỉ tiêu phân tích là những khái niệm nhất định phản ánh cả số lượng, mức độ, nội dụng và hiệu 
qủa kinh tế của một hiện tượng kinh tế, một quá trình kinh tế toàn bộ hay từng mặt cá biệt hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Hệ thống chỉ tiêu phân tích bao gồm

  + Chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng.

+ Chỉ tiêu tổng lượng, chỉ tiêu tương đối và chỉ tiêu bình quân. 

  + Chỉ tiêu tổng hợp và chỉ tiêu cá biệt. 

- Để phân tích hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được sâu sắc và kết quả, cần phải có 
những chỉ tiêu cụ thể chi tiết. 

- Thông thường chỉ tiêu phân tích được chi tiết hoá theo thời gian thực hiện, theo địa điểm và theo 

bộ phận cá biệt hợp thành các chỉ tiêu đó.

- Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu thường bao gồm : liên hệ hàm số, liên hệ tương quan, liên hệ thuận 

hoặc nghịch, liên hệ một hay nhiều nhân tố... Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu thường được biểu diễn 
dưới dạng sơ đồ hoặc công thức toán học. Trong sơ đồ mối liên hệ giữa các chỉ tiêu biểu thị

nguyên nhân, kết quả giữa các khía cạnh của hiện tượng nghiên cứu. Khi biểu thị mối liên hệ giữa 
các chỉ tiêu dưới dạng công thức cần bảo đảm các yêu cầu các chỉ tiêu nhân tố trong công thức 
phân tích phải xác định nguyên nhân của chỉ tiêu kết quả. Giữa các chỉ tiêu nhân tố xác định chỉ
tiêu kết quả phải không có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu có sự liên hệ chặt chẽ sẽ không đánh 

giá đúng nguyên nhân thay đổi chỉ tiêu kết quả.

6. Thế nào là nhân tố trong phân tích hoạt động kinh doanh? Có những loại nhân tố nào?

- Khái niệm nhân tố được thường xuyên sử dụng để chỉ điều kiện tất yếu làm cho quá trình kinh 
tế nào đó có thể thực hiện đuợc. Nhân tố có nghĩa là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến kết quả
nhất định cho hiện tượng và quá trình kinh tế. 

   - Trong quá trình phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có rất nhiều nhân tố. 

 + Nhân tố thuộc điều kiện kinh doanh và nhân tố thuộc về kết quả kinh doanh

+ Nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan. 

 + Nhân tố số lượng và nhân tố chất . 

 + Nhân tố tích cực và nhân tố tiêu cực.

7. Trình bày nội dung và những vấn đề cần giải quyết khi sử dụng phương pháp phân tích 
so sánh đối chiếu?

- Nội dung của phương pháp này là tiến hành so sánh đối chiếu các chỉ tiêu phản ánh hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp (chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh; chỉ tiêu phản ánh 
điều kiện hoạt động kinh doanh và chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh). Tuỳ theo yêu cầu, 
mục đích, tuỳ theo nguồn số liệu và tài liệu phân tích mà sử dụng số liệu chỉ tiêu phân tích khác 
nhau.

- Những vấn đề cần giải quyết khi sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu:
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+ Xác định số gốc để so sánh

+ Xác định điều kiện so sánh

+ Xác định mục tiêu so sánh

8. Trình bày nguyên tắc sử dụng phương pháp phân tích loại trừ?

Nếu chỉ tiêu kết quả bị ảnh hưởng bởi hai nhân tố, một trong số đó là nhân tố số lượng, một 

là nhân tố chất lượng thì đầu tiên đánh giá nhân tố số lượng, sau đó là nhân tố chất lượng.

Nếu chỉ tiêu kết quả bị ảnh hưởng bởi nhiều tố thì phải xác định thứ tự đánh giá bằng cách 
khai triển chỉ tiêu kết quả theo các nhân tố hoặc nhóm các nhân tố. Trong đó cần chú ý:

    - Nếu trong công thức mối liên quan các chỉ tiêu có một vài nhân tố số lượng thì trước hết đánh 

giá ảnh hưởng nhân tố biểu diễn điều kiện sản xuất, sau đó đánh giá ảnh hưởng nhân tố thay đổi 
cơ cấu và cuối cùng là các nhân tố chất lượng. 

   - Công thức trung gian dùng để triển khai nhân tố cần phải có nội dung kinh tế thực sự.

9. Trình bày nội dung, phạm vi sử dụng của phương pháp thay thế liên hoàn, phương pháp 

số chênh lệch?

- Phương pháp thay thế liên

         + Phạm vi sử dụng: Khi số liệu cho dưới dạng số tuyệt đối và yêu cầu kết quả tính bằng số
tuyệt đối

         + Nội dung: Để đánh giá (xác định) mức độ ảnh hưởng của bất kỳ một nhân tố nào đến chỉ
tiêu kết quả (phân tích) cần phải tính 2 đại lượng giả định của chỉ tiêu phân tích đó (phép thế). 
Trong phép thế thứ nhất nhân tố nào mà xem xét  ảnh hưởng của nó thì lấy số liệu kỳ phân tích 
(thực hiện). Trong phép thế thứ hai lấy số liệu kỳ gốc (kế hoạch). Mức độ của các nhân tố còn lại 

trong 2 phép thế phụ thuộc vào thứ tự đánh giá ảnh hưởng của chúng đến chỉ tiêu phân tích. 
Những nhân tố mà ảnh hưởng của chúng xác định trước nhân tố nghiên cứu thì lấy số liệu kỳ phân 
tích (thực hiện). Còn các nhân tố mà ảnh hưởng của chúng xác định sau nhân tố nghiên cứu thì lấy 
số liệu kỳ gốc (kế hoạch).

         Hiệu của phép thế thứ nhất với phép thế thứ hai là mức độ ảnh hưởng của nhân tố đến chỉ

tiêu phân tích.

- Phương pháp số chênh lệch

        + Phạm vi sử dụng: Khi số liệu cho dưới dạng số tuyệt đối và yêu cầu kết quả tính bằng số

                                         tuyệt đối

       + Nội dung: Có bao nhân tố thì có bấy nhiêu nhóm tích số

                           Mỗi nhóm tích số có một số chênh lệch của một nhân tố nhất định

                           Trước số chênh lệch của nhân tố là số kỳ phân tích, sau số chênh lệch - số kỳ gốc

                           Tổng giá trị các tích số bằng giá trị số chênh lệch của chỉ tiêu phân tích

10. Trình bày nội dung, phạm vi sử dụng và tính chất của phương pháp số gia tương đối?

- Phạm vi sử dụng: Khi số liệu cho dưới dạng số tương đối và khi yêu cầu kết quả phân tích tính 
bằng số tương đối, số tuyệt đối.
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- Nội dung:        

          + Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố thứ nhất đến chỉ tiêu phân tích thì lấy tỷ lệ
phần trăm (%) thực hiện (kỳ phân tích) so với kế hoạch (kỳ gốc) của nhân tố đó trừ đi 100, nếu 
tính toán chỉ tiêu tương đối cho dưới dạng hệ số thì lấy hệ số thực hiện (ký phân tích) so với kế
hoạch (kỳ gốc) trừ đi 1.

         + Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tối thứ hai đến chỉ tiêu phân tích ta so sánh 
phần trăm (%) hay hệ số thực hiện (kỳ phân tích) so sánh với kế hoạch (kỳ gốc) chỉ tiêu phân tích 
với nhân tố được đánh giá đầu tiên. 

         + Muốn xác định giá trị ảnh hưởng của các nhân số bằng số tuyệt đối ta nhân ảnh hưởng 

tương đối của các nhân tố với giá trị kế hoạch (kỳ gốc) của chỉ tiêu phân tích.

- Tính chất: 

     1- Nếu biết rằng nhân tố thứ nhất K trong công thức mối liên quan (M = Kn) là một chỉ tiêu 
tổng hợp tức là K = f(a, b...) và nếu biết đại lượng của nó biến đổi do tác động của nhân tố a là x%, 

nhân tố b là y%... thì đại lượng chỉ tiêu phân tích bị ảnh hưởng bởi các nhân tố có thể viết dưới 
dạng:

                                 M(a)
% = K(a)

%

                                 M(b)
% = K(b)

%

   2- Nếu nhân tố thứ hai n trong công thức mối liên quan (M = Kn) là một hàm số của các 

nhân tố khác n = (g, e...) và biết đại lượng tương đôi do tác động của các nhân tố g, e là n(g)
%; 

n(e)
% thì nhân sự thay đổi này với hệ số thực hiện kế hoạch của nhân tố thứ nhất (IK) sẽ được ảnh 

hưởng của các nhân tố g, e đến chỉ tiêu phân tích.

                                 M(g)
% = n(g)

%. IK

                                 M(e)
% = n(e)

%. IK

11. Trình bày nội dung, phạm vi sử dụng của phương pháp hệ số điều chỉnh và phương 
pháp hệ số tỷ lệ?

- Phương pháp hệ số điều chỉnh

+ Phạm vi sử dụng: Khi số liệu cho dưới dạng số tương đối và yêu cầu kết quả phân tích tính bằng 
số tuyệt đối.

+ Nội dung: Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của bất kỳ nhân tố nào đến chỉ tiêu phân tích cần 
tính hiệu của 2 phép  thế. Để tính mỗi phép thế lấy đại lượng kỳ gốc chỉ tiêu phân tích nhân với hệ

số điều chỉnh. Hệ số điều chỉnh là tỷ số giữa số thực hiện (kỳ phân tích) với số kế hoạch (kỳ gốc) 

của nhân tố đó. Việc chọn nhân tố để xác định hệ sồ điều chỉnh phụ thuộc vào thứ tự đánh giá của 
nhân tố phân tích. Nếu xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố thứ i thì phép thứ nhất hệ số điều 
chỉnh trong công thức phân tích tính cho i các nhân tố đầu, còn trong phép thứ hai cho (i - 1) các 

nhân tố.

- Phương pháp hệ số tỷ lệ

         + Phạm vi sử dụng: Khi chỉ tiêu tổng hợp là hàm của một chỉ tiêu tổng hợp trung gian đã có 
kết quả xác định ảnh hưởng của nó tương ứng với từng chỉ tiêu nhân tố.
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         + Nội dung: 

          . Xác định hệ số tỷ lệ K tức là tỷ số sự thay đổi chỉ tiêu phân tích do ảnh hưởng chỉ tiêu 

tổng hợp y (Z(y)) với sự thay đổi của chỉ tiêu y (y):

                                        Z(y)

                              K  =  
                                        y

         . Xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu tổng hợp trung gian

                          Z(a)  = y(a). K

                          Z(b)  = y(b) . K

                           Z(c)  = y(c) . K

12. Trình bày nội dung và phạm vi sử dụng phương pháp đánh giá ảnh hưởng thay đổi kết 
cấu và phương pháp chỉ số?

- Phương pháp đánh giá ảnh hưởng thay đổi kết cấu

         + Phạm vi sử dụng: Khi chỉ tiêu phân tích phụ thuộc vào kết cấu của đối tượng phân tích.

      + Nội dung: Để xác định sự thay đổi chỉ tiêu kết quả cần phải tính đại lượng giả định (phép 

thế) của nó. Trong phép thế cơ cấu lấy số thực hiện (kỳ phân tích) còn yếu tố thành phần lấy số
kế hoạch (kỳ gốc). Mức độ ảnh hưởng sự thay đổi cơ cấu đến chỉ tiêu kết quả được xác định bằng 
hiệu số của đại lượng giả định đó với đại lượng chỉ tiêu kết quả kỳ kế hoạch (kỳ gốc). Còn mức 

độ ảnh hưởng của nhân tố thành phần được xác định bằng hiệu của đại lượng chỉ tiêu kết quả
thực hiện (kỳ phân tích) với đại lượng giả định đó.

- Phương pháp chỉ số

         + Phạm vi sử dụng: Khi chỉ tiêu phân tích phụ thuộc vào kết cấu của đối tượng phân tích

         + Nội dung: 

. Trường hợp chỉ tiêu phân tích không phải là số bình quân: tính các chỉ số nhân tố và 
chỉ số chỉ tiêu phân tích; Xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích tính bằng 
số tương đối và số tuyệt đối

. Trường hợp chỉ tiêu phân tích là số bình quân: Tính các số bình quân (kỳ gốc, kỳ giả
định và kỳ phân tích); tính các chỉ số (chỉ số ảnh hưởng kết cấu, chỉ số cố định kết cấu, chỉ số cấu 
thành khả biến); Xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích tính bằng số
tương đối và số tuyệt đối

13. Trình bày trình tự và cách thức sử dụng phương pháp phân tích tương quan hồi quy bội

- Xác định các chỉ tiêu nhân tố  

- Tính các chỉ tiêu cần thiết cho phân tích: Số bình quân, phương sai, độ lệch chuẩn và hệ số biến 
thiên.

- Tính hệ số tương quan cặp

- Lập ma trận hệ số tương quan cặp

- Lập hệ phương trình chuẩn để xác định các tham số

- Tính hệ số tương quan bội
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- Tính các hệ số xác định riêng phần và xác định chung

- Tính các hệ số co giãn

CHƯƠNG 2

1. Thế nào là kết quả hoạt động kinh doanh? Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh phải 
đáp ứng những yêu cầu gì?

- Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  được biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu (chỉ tiêu 

hiện vật và chỉ tiêu giá trị).

- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh cần phải đáp ứng các yêu cầu:

         + Phải phân tích được tình hình hoàn thành lần lượt các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động 

             kinh doanh.

         + Phải phân tích được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc hoàn

             thành các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh.

Cụ thể: Với chỉ tiêu hiện vật (hiện vật quy ước) và  chỉ tiêu giá trị

2. Trình bày cách thức phân tích khái quát kết quả hoạt động kinh doanh?

         Phân tích khái quát bao gồm phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh; phân tích 
quy mô kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích tốc độ tăng trưởng kết quả hoạt động kinh 
doanh. Về phương pháp phân tích chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu. Hình thức 
phân tích - bảng phân tích. Số lượng chỉ tiêu phân tích tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh 

doanh của từng doanh nghiệp

3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua chỉ tiêu hiện vật (sản lượng)?

         - So sánh sản lượng sản phẩm dịch vụ thực tế thực hiện với sản lượng sản phẩm dịch vụ kế
hoạch (kỳ trước) theo từng loại sản phẩm dịch vụ chủ yếu. Việc so sánh đối chiếu được tiến hành 

cả số tuyệt đối và số tương đối.

         - Tìm nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sản lượng sản phẩm dịch vụ  
thực hiện. 

          - Đề xuất các biện pháp nhằm điều chỉnh kế hoạch, tăng cường công tác quản lý kế hoạch..

4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua chỉ tiêu giá trị (doanh thu)?

         Được thực biện bằng phân tích chung (sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, so sánh cả
số tuyệt đối và số tương đối; so sánh giản đơn và so sánh liên hệ). Khi phân tích doanh thu cũng 
tiến hành xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu hoạt động kinh doanh

5. Phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua chỉ tiêu hiện vật?

- Chỉ tiêu phân tích: 

+ Tỷ lệ sản phẩm dịch vụ vi phạm chất lượng                                                 

+ Tỷ lệ sản phẩm  dịch vụ đảm bảo chất lượng                                                     

- Phương pháp phân tích

+ Sử dụng phương pháp chỉ số (bao gồm chỉ số định gốc và chỉ số liên hoàn) để phân tích 
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   chất lượng sản phẩm dịch vụ theo thời gian.

+ Lập bảng phân tích biến động chất lượng sản phẩm dịch vụ theo thời gian.

+ Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ngẫu nhiên đến xu thế biến động chất lượng 

   sản phẩm dịch vụ. Căn cứ vào dãy số thời gian về chất lượng sản phẩm dịch vụ, tìm quy 

   luật biến động bằng bằng cách mở rộng khoảng cách thời gian, tính số bình quân di động, 

   hàm hồi quy theo thời gian)

+ Sử dụng biểu đồ mô tả biến động chất lượng sản phẩm dịch vụ.

6. Phân tích chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua chỉ tiêu giá trị?

- Chỉ tiêu phân tích: 

+ Tỷ lệ sản phẩm dịch vụ vi phạm chất lượng                                                 

          + Tỷ lệ vi phạm chất lượng bình quân

- Phương pháp phân tích:

         + Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị thực hiện một loại sản phẩm dịch vụ.

         + Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nhiều loaị sản phẩm dịch vụ

7. Tình hình thực hiện một số sản phẩm của một đơn vị như sau: (Số liệu giả định)

Sản lượng

( 1000 sản phẩm )

Giá bán

( đ/sản phẩm)

Doanh thu

( Triệu đồng )

Loại dịch vụ Kế

hoạch

Thực

hiện

Kế

hoạch

Thực 

hiện

Kế

hoạch

Thực 

hiện

1. Sản phẩm A

2. Sản phẩm B

3. Sản phẩm C

200

5500

500

173

5750

528

15.700

1.300

3.200

15400

1200

3000

3.140

7.150

1.600

2664,2

6900

1584

         

        Sử dụng phương pháp thích hợp, hãy phân tích và xác định mức độ ảnh hưởng các 

nhân tố đến doanh thu của đơn vị đó. Căn cứ vào kết quả phân tích hãy đề xuất biện pháp 

tăng doanh thu cho đơn vị?

- Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về doanh thu:

+ Tính tổng doanh thu: Kỳ kế hoạch: 11.890 triệu đồng; Kỳ phân tích: 11.148,2 triệu đồng

+ So sánh: bằng số tuyệt đối: giảm 718,8 triệu đồng; bằng số tương đối: giảm 6,24%.

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu của đơn vị:

+ Nhân tố sản lượng: - 9,3 triệu đồng

+ Nhân tố giá bán: - 732,5 triệu đồng

- Căn cứ vào kết quả phân tích đề xuất biện pháp tăng doanh thu tập trung vào giá bán
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CHƯƠNG 3

1. Tại sao phải phân tích số lượng lao động? Cách thức phân tích số lượng và kết cấu lao 

động

-  Số lượng cùng với chất lượng lao động là một trong những yếu tố cơ bản quyết định quy mô kết 

quả kinh doanh. Bởi vậy, việc phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động cần xác định mức 
tiết kiệm hay lãng phí. Trên cơ sở đó, tìm mọi biện pháp tổ chức sử dụng lao động tốt nhất. 

- Cách thức phân tích số lượng lao động: Sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu, xác định mức 
biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối về kế hoạch sử dụng số lượng lao động.

- Cách thức phân tích kết cấu lao động: Phân tích kết cấu lao động theo trực tiếp và gián tiếp; theo 
nghề nghiệp..v..v

2. Trình bày cách thức phân tích phân bổ lao động?

- Phân tích phân bổ lao động vào các đơn vị sản xuất kinh doanh

- Phân tích tình hình phân bổ lao động vào lĩnh vực sản xuất

- Phân tích tình hình phân bổ lao động vào lĩnh vực kinh doanh

3. Trình bày phân tích  tình hình sử dụng thời gian lao động (theo ngày công và giờ công)?

- Theo ngày công: so sánh ngày công có hiệu quả kỳ phân tích so với kỳ lấy làm gốc (so sánh cả
số tuyệt đối và số tương đối)

- Theo giờ công: so sánh giờ công có hiệu quả kỳ phân tích so với kỳ lấy làm gốc

- Tìm nguyên nhân (xác định giờ công thiệt hại)

- Xác định ảnh hưởng thời gian lao động đến kết quả hoạt động kinh doanh

4. Trình bày cách thức phân tích năng suất lao động?

- Xác định xu hướng và mức độ biến động của năng suất lao động: Có thể bằng  phương pháp 

         + Phương pháp dãy số thời gian

         + Phương pháp chỉ số

- Phân tích ảnh hưởng các nhân tố đến năng suất lao động. 

         + Phương pháp phân tổ liên hệ

         + Phương pháp hồi quy tương quan

         + Phương pháp loại trừ

5. Cách thức phân tích  biến động TSCĐ về quy mô, kết cấu và hiện trạng?

- Phân tích biến động về quy mô TSCĐ: 

+ Chỉ tiêu phân tích (hệ số tăng, giảm, đổi mới và loại bỏ TSCĐ). 

+ Cách thức phân tích: so sánh các chỉ tiêu giữa cuối kỳ với đầu kỳ

- Phân tích biến động về kết cấu: Tính kết cấu từng loại TSCĐ; So sánh kết cấu kỳ phân tích với 
kỳ lấy làm gốc.

- Phân tích biến động về hiện trạng: Chỉ tiêu phân tích (Hệ số hao mòn TSCĐ)
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6. Trình bày phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ?

- Chỉ tiêu phân tích: Hiệu quả sử dụng TSCĐ

- Cách thức phân tích: sử dụng phương pháp loại trừ xác định mức độ ảnh hưởng của hiệu quả sử
dụng TSCĐ đến doanh thu

7. Trình bày cách thức phân tích tình hình trang bị TSCĐ?

- Chỉ tiêu phân tích: Nguyên giá TSCĐ bình quan tính cho một lao động và nguyên giá máy móc 
thiết bị tính cho một lao động.

- Cách thức phân tích: So sánh chỉ tiêu kỳ phân tích với chỉ tiêu kỳ lấy làm gốc; So sánh tốc độ
tăng của hai chỉ tiêu với nhau.

8. Trình bày cách thức phân tích tình hình cung ứng vật tư (số lượng, chủng loại, đồng bộ và 
chất lượng)?

- Phân tích cung ứng về số lượng: phương pháp phân tích cần tính tỷ lệ % thực hiện kế hoạch 
cung ứng của từng loại vật tư. Khi phân tích cần phải tìm nguyên nhân. Trong thực tế có  thể do 

các nguyên nhân sau:

+ Đơn vị, doanh nghiệp giảm sản xuất cung cấp loại sản phẩm dịch vụ nào đó, do vậy giảm số

lượng vật tư cần cung ứng.

+ Đơn vị, doanh nghiệp giảm do tiết kiệm được tiêu hao vật tư.

+ Đơn vị, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn về tài chính, khó khăn về phương tiện vận tải 
hoặc dùng vật tư thay thế.

- Phân tích cung ứng vật tư theo chủng loại: phải phân tích theo từng loại vật tư chủ yếu. Ở đây 

cũng cần phân biệt vật tư có thể thay thế được và vật tư không thể thay thế được.

- Phân tích cung ứng về mặt đồng bộ: phân tích tính chất đồng bộ của việc cung ứng vật tư, căn 

cứ vào số lượng cần cung ứng và số lượng thực tế cung ứng, tính tỷ lệ hoàn thành cung ứng vật tư. 
Chọn loại vật tư có tỷ lệ cung ứng thấp nhất, lấy tỷ lệ cung ứng đó nhân với số lượng cần cung 

ứng sẽ có số sử dụng được.

- Phân tích cung ứng vật tư về chất lượng: Để phân tích chất lượng vật tư cung ứng, có thể dùng 

chỉ tiêu chỉ số chất lượng vật tư là tỷ số giữa giá bán buôn bình quân của vật tư thực tế với giá bán 
buôn bình quân cung ứng theo kế hoạch và hệ số loại là tỷ số giữa tổng giá trị vật tư theo cấp bậc 
chất lượng với tổng giá trị vật tư cung ứng theo giá loại cấp bậc chất lượng cao nhất.     

9. Trình bày cách thức phân tích dự trữ vật tư (dự trữ thường xuyên, dự trữ bảo hiểm và dự
trữ thời vụ)?

- Với dự trữ thường xuyên: dùng để đảm bảo vật tư cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
tiến hành được liên tục với điều kiện là lượng vật tư thực tế nhập và xuất ra hàng này trùng với kế

hoạch.

- Với dự trữ bảo hiểm: Dự trữ này biểu hiện trong các trường hợp

+ Mức sử dụng vật tư bình quân trong một ngày đêm thực tế cao hơn so với kế hoạch. Điều 
này thường xảy ra khi có sự thay đổi kế hoạch kinh doanh theo chiều sâu hoặc kế hoạch kinh 

doanh không thay đổi, nhưng mức tiêu hao vật tư tăng lên.

+ Lượng vật tư nhập giữa hai kỳ cung ứng nối tiếp nhau thực tế ít hơn so với kế hoạch.
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+ Chu kỳ cung ứng giữa hai kỳ cung ứng nối tiếp nhau thực tế dài hơn so với kế hoạch.

- Với dự trữ theo thời vụ: Để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh được tiến hành liên tục, đặc 
biệt đối với các thời gian “giáp hạt” về vật tư. Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh 
theo thời vụ cần xác định, tính toán khối lượng vật tư để dự trữ bảo đảm cho kế hoạch kinh doanh 
cả năm.

         Đại lượng dự trữ vật tư được tính theo 3 chỉ tiêu: Dự trữ tuyệt đối; Dự trữ tương đối và dự
trữ biểu hiện bằng tiền

          Phương pháp phân tích: So sánh số lượng vật tư thực tế đang dự trữ theo từng loại với số
lượng vật tư cần dự trữ. 

10. Trình bày cách thức phân tích sử dụng vật tư (khối lượng và chi phí vật tư)?

- Phân tích khối lượng vật tư: Để phân tích, cần xác định chỉ tiêu lượng vật tư dùng cho sản xuất 

cung cấp sản phẩm dịch vụ. Để phân tích mức độ đảm bảo khối lượng vật tư cho sản xuất cung 
cấp sản phẩm dịch vụ, cần phải tính hệ số đảm bảo vật tư cho hoạt động kinh doanh.

         Các chỉ tiêu trên cần tính và phân tích cho từng loại vật tư. Đặc biệt đối với các loại vật tư 

không thay thế được.

         Để phân tích tình hình sử dụng khối lượng vật tư vào hoạt động kinh doanh, cần phải xác 
định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối.

Phân tích biến động tổng mức chi phí vật tư cho hoạt động kinh doanh: Để sản xuất cung cấp 

sản phẩm dịch vụ, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loại vật tư. Do vậy, tổng mức chi phí vật 

tư cho  hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào các nhân tố. Sử dụng các phương pháp phân tích loại 
trừ, có thể xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến chỉ tiêu tổng mức chi phí vật tư.

11. Tình hình sử dụng số lượng lao động và thời gian lao động của một đơn vị như sau:  (Số
liệu giả định)

Chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ phân tích
1.Doanh thu cước (Triệu đồng)

2. Số lao động

Trong đó: - Trực tiếp

                 - Gián tiếp

3. Ngày công có hiệu quả

4. Giờ công có hiệu quả

7600

2041

1838

203

342.500

2.671.500

7000

2000

1800

200

376.960

2.977.984

     

         Sử dụng phương pháp thích hợp, hãy phân tích tình hình sử dụng lao động và thời 

gian lao động của đơn vị đó.

- Phân tích giản đơn:

+ Tổng số lao động: ΔT  = - 41 người  

+ Lao động trực tiếp: ΔTtt  = - 38 người  

+ Lao động gián tiếp: ΔTgt  = - 3 người  

- Phân tích liên hệ

+ Tổng số lao động: ΔT  = 120 người  

+ Lao động trực tiếp: ΔTtt  = 107người  

  - Phân tích thời gian lao động
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+ Tính ngày công: kỳ phân tích: 248 ngày; kỳ gốc: 250

+ Tính giờ công: kỳ phân tích 7,9 giờ; kỳ gốc: 7,8 giờ.

+ Phân tích giờ công, ngày công bằng cách so sánh kỳ phân tích với kỳ lấy làm gốc (so 

sánh cả số tuyệt đối và số tương đối)

+ Xác định số giờ công làm việc ít hơn của đơn vị

CHƯƠNG 4

1. Tại sao phải phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ? Việc 
phân tích phải đáp ứng được những yêu cầu gì?

         Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong cơ chế thị trường các đơn vị, doanh 

nghiệp hàng quý, năm cần tiến hành phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản 
phẩm dịch vụ, từ đó tìm ra các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý chi phí và giảm giá thành. Đồng 
thời thông qua việc phân tích chi phí kinh doanh sẽ có những quyết định quản lý tối ưu hơn trong 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

         Yêu cầu phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ:

- Đấnh giá được tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ có 
hợp lý và tương xứng với kết quả kinh doanh đã đạt được hay không?

- Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến chi phí kinh doanh và giá thành 
sản phẩm dịch vụ.

- Đề xuất biện pháp nhằm giảm chi phí kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ (biện 
pháp về kỹ thuật công nghệ, biện pháp về tổ chức và biện pháp về kinh tế)

2. Hãy trình bày cách thức phân tích khái quát chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành 
sản phẩm dịch vụ?

         Phân tích khái quát tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ
nhằm cung cấp những thông tin khái quát về tình hình chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 

dịch vụ. Để phân tích đánh giá chung, cần phải tính chỉ tiêu tỷ lệ thực hiện kế hoạch chi phí kinh 
doanh, tỷ lệ thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm dịch vụ; mức và tỷ lệ giảm giá thành sản 

phẩm dịch vụ kỳ thực hiện và mức và tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ kỳ kế hoạch

3. Hãy trình bày cách thức phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu?

- Phân tích chung: so sánh đối chiếu chỉ tiêu kỳ phân tích só với chỉ tiêu kỳ gốc (so sánh bằng số
tuyệt đối và bằng số tương đối)

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng (sản lượng sản phẩm dịch vụ; giá thành sản phẩm dịch vụ và 
giá bán sản phẩm dịch vụ). Sử dụng phương pháp loại trừ để phân tích..

4. Hãy trình bày cách thức phân tích biến động giá thành do khoản mục chi phí nhân công 
trực tiếp?

- Phân tích chung: xác định mức độ biến động tuyệt đối và mức độ biến động tương đối.

- Xác định ảnh hưởng của các nhân tố (số lượng lao động, Mức lương bình quân, kết cấu lao động 
và mức lương của lao động loại i). Sử dụng phương pháp loại trừ để phân tích.

5. Hãy trình bày cách thức phân tích biến động giá thành do khoản mục chi phí vật tư?
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- Phân tích riêng cho từng loại vật tư (cho sản xuất khai thác nghiệp vụ; vật tư cho sửa chữa tài 

sản và nhiên liệu)

- Phân tích chung bằng cách so sánh đối chiếu

- Phân tích nhân tố ảnh hưởng bằng cách sử dụng phương pháp loại trừ.

6. Hãy trình bày cách thức phân tích biến động giá thành do khoản mục chi phí  khấu hao 

TSCĐ?

- Phân tích chung bằng cách so sánh đối chiếu

- Phân tích nhân tố ảnh hưởng bằng cách sử dụng phương pháp loại trừ.

+ Nhân tố nguyên giá TSCĐ bình quân phải tính khấu hao

+ Tỷ lệ khấu hao bình quân

+ Kết cấu TSCĐ loại j

+ Tỷ lệ khấu hao TSCĐ loại j

7. Có tài liệu tại một đơn vị như  sau  (Số liệu giả định)                  

                                                                                                            (Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện

1. Nguyên giá TSCĐ đầu năm
2. TSCĐ tăng trong năm (Mua sắm mới)

- Nguyên giá
- Thời gian mua sắm

3. TSCĐ giảm trong năm
* Do thanh lý
- Nguyên giá

- Thời gian thanh lý
* Do nhượng bán
- Nguyên giá
- Thời gian nhượng bán

4. Tỷ lệ khấu hao (%)
- Từ tháng 1 đến tháng 6
- Từ tháng 7 đến tháng 12

60.000

540
Tháng 4

240

Tháng 6

10
10

60.000

480
Tháng 6

192

Tháng 8

240
Tháng 6

10
12

      Yêu cầu: 1. Tính tổng mức khấu hao trong năm kế hoạch và năm thực hiện

               2. Sử  dụng phương pháp thích hợp, hãy phân tích tình hình thực hiện yếu tố

chi phí khấu hao TSCĐ và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chi phí khấu 

hao theo tài liệu trên.

1. Tính tổng mức khấu hao:

- Tính giá trị TSCĐ bình quân phải tính khấu hao trong kỳ:

+ Kỳ kế hoạch: 60.120 triệu đồng

+ Kỳ phân tích: 60.028 triệu đồng

- Tính tỷ lệ khấu hao bình quân:

+ Kỳ kế hoạch: 10%
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+ Kỳ phân tích: 11%

- Tính tổng mức khấu khao:

+ Kỳ kế hoạch: 6.012 triệu đồng

+ Kỳ phân tích: 6.603,08 triệu đồng.

2. Phân tích chi phí khấu hao: 

- Phân tích chung:

+ Bằng số tuyệt đối: 591,08 triệu đồng

+ Số tương đối: 9,83%

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng:

+ Nguyên giá TSCĐ bình quân: - 9,2 triệu đồng

+ Tỷ lệ khấu hao bình quân: 600,28 triệu đồng

8. Tình hình thực hiện một số sản phẩm dịch vụ của một đơn vị như sau: (Số liệu giả định)

Sản  lượng sản phẩm 

(1000 đồng)

Đơn giá 

(1000 đ/sản phẩm )

Giá thành đơn vị

(1000 đ/sản phẩm)

     

Dịch vụ

Kế

hoạch

Thực hiện Kế hoạch Thực 

hiện

Kế hoạch Thực 

hiện

Sản phẩm A

Sản phẩm B

210

900

200

800

5,5

3,5

5,0

3,0

2,0

1,5

2,0

1,5

      

             Sử dụng phương pháp thích hợp, hãy phân tích và xác định mức độ ảnh hưởng các 

nhân  tố đến chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu của đơn vị  bưu điện đó. 

1. Tính chi phí cho 1000 đồng doanh thu

- Kỳ kế hoạch: 411 đồng

- Kỳ phân tích: 470 đồng

2. Phân tích chung

- Số tuyệt đối: 59 đồng

- Số tương đối: 14,35%

3. Phân tích nhân tố ảnh hưởng:

- Nhân tố sản lượng: - 1 đồng

- Nhân tố giá thành đơn vị: 0 

- Nhân tố giá bán: 60 đồng

CHƯƠNG 5

1. Tại sao phải phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh? Việc phân tích phải đảm bảo 
được những nhiệm vụ gì?

          Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, các doanh nghiệp 

muốn tồn tại trước hết đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh càng cao, càng 
có điều kiện mở mang và phát triển sản xuất đầu tự mua sắm tài sản cố định, nâng cao đời sống 
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người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân cách Nhà nước. Chính vì vậy cần phải phân tích 

hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

         Nhiệm vụ chủ yếu của phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh 
nghiệp là đánh giá chung về  hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận và chung cho toàn doanh 
nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực kinh doanh, đánh giá hiệu quả cuối cùng của 

kinh doanh thông qua chỉ tiêu lợi nhuận. Trên cơ sở đó có các biện pháp nhằm tăng hiệu quả kinh 
doanh.

2. Khi phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh cần sử dụng những chỉ tiêu nào? Theo anh 
(chị0 chỉ tiêu nào là quan trọng nhất? 

          Để phân tích, đánh giá chính xác và có cơ sở khoa học, cần phải xây dựng hệ thống chỉ tiêu 
phù hợp bao gồm chỉ tiêu tổng hợp, chỉ tiêu chi tiết 

         Chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá hiệu quả  kinh doanh các doanh nghiệp có thể được tính theo 
dạng hiệu số và tính theo dạng phân số

         Các chỉ tiêu chi tiết bao gồm: Sức xản xuất các yếu tố cơ bản tức là một lao động;  Suất hao 
phí các  yéu tố cơ bản; Sức sản xuất các yếu tố cơ bản mới tăng thêm;  Suất hao phí các yếu tố cơ 

bản mới tăng thêm;  Sức sinh lợi các yếu tố cơ bản và Sức sinh lợi của các yếu tố cơ bản mới tăng 
thêm

         Tuỳ theo yêu cầu và mục đích của phân tích mà khẳng định chỉ tiêu tổng hợp hay chỉ tiêu 
chi tiết là quan trọng.

3. Hãy trình bày cách thức phân tích phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh 
nghiệp?

          Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh người thường sử dụng các chỉ tiêu sức sản 
xuất của một đồng vốn; suất hao phí vốn kinh doanh; sức sinh lời của một đồng vốn kinh doanh. 
Trong đó khi phân tích lại chia ra vốn cố định và vốn lưu động.

4. Hãy trình bày cách thức phân tích phân tích chung lợi nhuận hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp?

         Sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu tổng mức lợi nhuận kỳ phân tích so với tổng mức 
lợi nhuận kỳ kế hoạch hoặc kỳ lấy làm gốc. Khi so sánh đối chiếu tiến hành so sánh cả số tuyệt 
đối và số tương đối

5. Hãy trình bày cách thức phân tích phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp?

         Căn cứ vào công thức xác định lợi nhuận hoạt động kinh doanh để phân tích và xác định 
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tổng mức lợi nhuận.

- Tổng doanh thu phát sinh

- Các khoản giảm trừ (Giảm giá hàng bán; giá trị hàng bán trả lại; thuế tiêu thụ đặc biệt)

- Chi phí giá vốn hàng bán (chi phí sản xuất)

- Chi phí bán hàng

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Thuế thu nhập doanh nghiệp
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         Ngoài ra có thể căn cứ vào công thức xác định tổng mức lợi nhuận để xác định mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố đến tổng mức lợi nhuận

+ Sản lượng sản phẩm dịch vụ

+ Giá bán sản phẩm dịch vụ

+ Giá thành đơn vị sản phẩm dịch vụ

+ Chi phí bán hàng

+ Chi phí quản lý

+ Thuế suất..

6. Hãy trình bày cách thức phân tích phân tích tỷ suất lợi nhuận?

         Lợi nhuận tuyệt đối có thể không phản ánh đúng mức độ hiệu quả  kinh doanh, bởi vì chỉ
tiêu này không chỉ chịu sự tác động của bản thân chất lượng công tác của doanh nghiệp mà còn 
chịu ảnh hưởng của quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, để đánh giá đúng đắn kết 
quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải sử dụng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận. Điều quan trọng ở

đây không phải là tổng lợi nhuận bằng số tuyệt đối mà là tỷ suất lợi nhuận tính bằng %. Tỷ suất 
lợi nhuận được tính bằng nhiều cách tùy theo  mối quan hệ của lợi nhuận với các chỉ tiêu có liên 

quan.

7. Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận theo số liệu báo cáo kết quả kinh doanh sau (Số liệu giả định)

Sản lượng

(1000)

Giá bán

(1000 đ/SP)

Giá vốn hàng 

bán 

(1000 đ/SP)

Chi phí bán 

hàng

(1000 đ/SP )

Chi phí 

quản lý

(1000 đ/SP )

Thuế suất

(1000 

đ/SP)

Sản 

phẩm

KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH

SP A

SP B

120

600

100

500

25

45

20

40

9

19

10

19

2,5

3,5

3

4

1,5

2,5

2

3

1,5

2,5

1

2

Căn cứ vào kết quả phân tích hãy đề xuất biện pháp tăng lợi nhuận cho đơn vị?

1. Tính tổng mức lợi nhuận

+ Kỳ kế hoạch: 11.760 triệu đồng

+ Kỳ phân tích: 6.400 triệu đồng

2. Phân tích chỉ tiêu tổng mức lợi nhuận

- Phân tích chung:

+ Số tuyệt đối: - 5.360 triệu đồng

+ Số tương đối: - 45,58 %

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng:

+ Nhân tố sản lượng: - 1.960 triệu đồng

+ Nhân tố giá bán: - 3.000 triệu đồng

+ Nhân tố giá vốn hàng hoá: - 100 triệu đồng

+ Nhân tố chi phí bán hàng: - 300 triệu đồng
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+ Nhân tố chi phí quản lý:  - 300 triệu đồng

+ Nhân tố thuế suất: 300 triệu đồng

3. Đề xuất biện pháp tăng lợi nhuận căn cứ vào kết quả phân tích

CHƯƠNG 6

1. Thế nào là điểm hoà vốn? Hãy trình bày cách xác định điểm hoà vốn?

         Điểm hoà vốn là điểm tại đó doanh thu đủ trang trải mọi chi phí, doanh nghiệp hoạt động 
kinh doanh không lỗ, không lãi. Phân tích và xác định điểm hoà vốn có ý nghĩa quan trọng trong 
việc xác định qui mô sản xuất, qui mô đầu tư cho sản xuất và mức lỗ lãi mong muốn với điều kiện 
hoạt động kinh doanh  hiện tại cũng như đầu tư mới hoặc đầu tư bổ sung.

         Để xác định điểm hoà vốn cần sắp xếp phân loại chi phí hoạt động kinh doanh thành chi phí 

cố định và chi phí biến đổi. Điểm hoà vốn có thể xác định bằng đồ thị và bằng công thức toán học.

          Nếu xác định bằng đồ thị thì trước hết vẽ đồ thị chi phí cố định, sau đó vẽ đồ thị chi phí 
biến đổi. Dùng phương pháp cộng đồ thị có đồ thị tổng chi phí. Vẽ đồ thị doanh thu. Hai đồ thị
doanh thu và tổng chi phí cắt nhau tại một điểm, đó chính là điểm hoà vốn. Từ điểm đó kéo xuống 

trục hoàn có sản lượng hoà vốn, kéo sang trục tung có doanh thu (chi phí) hoà vốn.

          Điểm hoà vốn (sản lượng hoà vốn; doanh thu hoà vốn; thời gian hoà vốn) cũng có thể xác 
định bằng công thức toán học.

2. Hãy trình bày cách thức phân tích điểm hoà vốn?

         Phân tích điểm hoà vốn thường được tiến hành theo các bước sau:

         Bước 1: Xác định điểm hoà vốn theo khối lượng sản phẩm, doanh thu và thời gian.

         Bước 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến điểm hoà vốn

          Bước3: Xác định sản lượng sản phẩm cần thiết để đạt được mức lãi mong muốn.

3. Hãy trình bày quyết định phương án hoạt động kinh doanh trên cơ sở phân tích điểm hoà 
vốn?

         Để quyết định phương án hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tính toán và phân 
tích chi phí tới hạn theo mục tiêu hiệu quả cuối cùng. Việc phân tích này phải kết hợp với phân 

tích điểm hoà vốn, bởi vì khối lượng sản phẩm cần tăng thêm là khối lượng trên mức hòa vốn. 
Khối lượng này chỉ cần trang trải đủ biến phí, phần dôi ra chính là lợi nhuận. Khi phân  tích chi 
phí tới hạn phải gắn với các mức sản phẩm tăng thêm khác nhau, ứng với các giới hạn định phí 
khác nhau. Doanh nghiệp sẽ quyết định chọn mức sản phẩm thực hiện nào nhằm đạt được lợi 
nhuận cao. Việc phân tích được thực hiện bằng cách so sánh giá thành, tỷ suất lãi so với doanh thu 

của khối lượng sản phẩm thông thường và khối lượng tới hạn. Phân tích cho phí tới hạn và điểm 
hoà vốn giúp cho doanh nghiệp quyết định đúng đắn phương án hoạt động kinh doanh. Muốn đạt 
được lợi nhuận mong muốn cần phải bằng mọi biện pháp để thực hiện khối lượng sản phẩm  vượt 

điểm hoà vốn.

                                                      Q     =  Qhv     +   ΔQ

4. Hãy trình bày việc sử dụng thông tin phân tích chi phí để quyết định giá bán sản phẩm 

dịch vụ?
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         Định giá sản phẩm không chỉ đơn thuần là quyết định mang tính tiếp thị hay tài chính mà 

quyết định này liên quan tới tất cả mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giá bán 
sản phẩm là nhân tố quan trọng, quyết định khối lượng sản phẩm tiêu thụ. Trường hợp, doanh 
nghiệp còn tồn tại năng lực kinh doanh hay phải hoạt động kinh doanh  trong những điều kiện khó 
khăn làm cho mức cân đối với sản phẩm giảm... Để định giá cần sử dụng các thông tin về chi phí 

để làm nền. Gía bán sản phẩm được phân thành 2 phần: phần nền và phần linh động. Phần nền  
(tổng chi phí khả biến) gồm nguyên liệu trực tiếp, lương công nhân trực tiếp, sản xuất chung khả
biến và phí quản lý khả biến. Phần linh động là số tiền tăng thêm để bù đắp định phí và thu được 
lợi nhuận.

5. Hãy trình bày việc sử dụng thông tin phân tích chi phí để quyết định tiếp tục hay đình chỉ
hoạt động kinh doanh?

         Do quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh, giá bán luôn có xu hướng giảm. Vì vậy khi giá 
trên thị tường giảm xuống dưới giá thành thì doanh nghiệp quyết định tiếp tục kinh doanh hay 

đình chỉ kinh doanh. Để ra quyết định đúng đắn trước hết cần xác định chi phí sản xuất ở mức sản 
lượng sản phẩm tối đa. Sau đó xác định lỗ, lãi (lợi nhuận). Nếu lợi nhuận mang số dương nên tiếp 

tục kinh doanh, còn nếu mang số âm thì đình chỉ hoạt động kinh doanh.

         Tuy nhiên để có quyết định đúng đắn ta lại phải xem xét ở khía cạnh khác. Tổng chi phí 

kinh doanh bao gồm định phí và biến phí. Trong đó bién phí bằng số lượng sản phẩm nhân với giá 
thành phần biến phí. Như vậy nếu không kinh doanh tức là không có sản phẩm thì vẫn có chi phí 
phần định phí. Còn doanh thu không có. Lúc này lợi nhuận mang dấu âm tức là bị lỗ. So sánh lợi 
nhuận ở mức sản lượng thiết kế với lợi nhuận khi không hoạt động kinh doanh. Nếu hiệu lợi 

nhuận ở mức thiết kế với lợi nhuận khi không hoạt động kinh doanh dương thì nên tiếp tục kinh 
doanh, ngược lại nếu hiệu lợi nhuận ở mức thiết kế với lợi nhuận khi không hoạt động kinh doanh 
âm thì đình chỉ hoạt động kinh doanh.

6. Hãy trình bày việc sử dụng thông tin phân tích để quyết định tiếp tục hoạt động kinh 
doanh hay đình chỉ một bộ phận?

         Trong hoạt động kinh doanh, khi phải đình chỉ thường doanh nghiệp phải quyết định đình 
chỉ một bộ phận hay toàn bộ. Để có cơ sở quyết định phương án hoạt động kinh doanh trong 
trường hợp này cần phải phân tích thực trạng từng tình huống cụ thể. Trong trường hợp này, cần:

- Phân bổ định phí chung cho các sản phẩm dịch vụ (phân bổ theo doanh thu)

- Xem xét hậu quả khi không tiếp tục kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ

      - Tính toán lại hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm dịch vụ tiếp tục kinh doanh

         Nếu đủ bù đắp phần định phí phân bổ cho sản phẩm dịch vụ khi không tiếp tục kinh doanh 
và vẫn có lợi nhuận cao hơn, hoặc chí ít phải bằng mức lợi nhuận đạt được khi kinh doanh tất cả

các sản phẩm dịch vụ thì lúc đó đình chỉ kinh doanh một số sản phẩm dịch vụ đó. Ngược lại thì 
tiếp tục kinh doanh.

7. Hãy trình bày việc sử dụng thông tin phân tích để quyết định phương án hoạt động kinh 
doanh trong trường hợp có giới hạn yếu tố điều kiện kinh doanh?

         Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng phải quyết định phương án hoạt động kinh 
doanh khi có giới hạn các yếu tố điều kiện kinh doanh. Nếu chỉ có một yếu tố giới hạn thì đây là 
loại quyết định lựa chọn việc sử dụng năng lực kinh doanh có giới hạn của doanh nghiệp thế nào 
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để đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó quyết định loại này phải đặt lãi tính cho một đơn vị sản 

phẩm dịch vụ trong mối quan hệ với điều kiện có giới hạn đó. Nếu có nhiều yếu tố giới hạn thì          
phải sử dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để lựa chọn quyết định phương án kinh doanh tối 
ưu. Phương pháp này được tiến hành theo các bước sau:

         Bước 1: Xác định hàm mục tiêu

         Bước 2: Xác định các điều kiện giới hạn

         Bước 3: Xác định vùng kinh doanh có thể chấp nhận được

         Bước 4: Xác định phương án kinh doanh tối ưu

8. Một đơn vị kỳ trước bán được 45.000 sản phẩm với giá bán 37.500 đồng, chi phí biến phí 

22.500 đồng/ đơn vị sản phẩm, chi phí định phí trong kỳ 580.000.000 đồng. Hãy:

a. Xác định sản lượng, doanh thu tại điểm hoà vốn. Nếu giá bán tăng 10%; 20% so với kỳ
trước thì sản lượng hoà vốn là bao nhiêu?

b. Đơn vị dự kiến chi phí lao động trực tiếp tăng 3.000 đồng sản phẩm. Hỏi phải bán  bao 
nhiêu sản phẩm để đạt được lợi nhuận như trước?
c. Đơn vị dự tính tự động hoá hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí biến phí  giảm 40%, 
định phí tăng 80% so với kỳ trước. Xác định sản lượng doanh thu hoà vốn trong trường hợp 

này. 
d. Đơn vị dự tính giảm giá bán 2.000 đồng sản phẩm, tăng chi phí quảng cáo  lên 15.000.000 
đồng, hỏi sản lượng bán ra phải tăng ít nhất là bao nhiêu để lợi nhuận tăng so với kỳ trước.

a. Sản lượng sản phẩm hoà vốn: 32.000; Doanh thu hoà vốn: 1.200 triệu đồng

- Nếu giá bán tăng 10%: sản lượng hoà vốn: 25.600; Doanh thu hoà vốn: 1.056 triệu đồng

- Nếu giá bán tăng 20%: sản lượng hoà vốn: 21.333; Doanh thu hoà vốn: 959,985 triệu đồng

b. Để đạt được lợi nhuận như trước nếu chi phí lao động trực tiếp tăng 3.000đ/SP, phải bán 50.000 

sản phẩm.

c. Sản lượng hoà vốn: 38.000; Doanh thu hoà vốn: 1.425 triệu đồng

d. Để tăng lợi nhuận phải bán ra tăng ít nhất 6.923 sản phẩm
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