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(*) C-VALUE không đại diện hoặc đảm bảo bất cứ lời khuyên, ý kiến, hay báo cáo về tính chính xác cũng như mức độ tin cậy cho bất cứ thông tin nào được trình bày hoặc
được thể hiện trong bản báo cáo này hoặc website này. Những ước định và thông tin ở đây là dựa trên cơ sở nguồn thông tin được cung cấp từ bạn, những thông tin và
cơ sở dữ liệu sẵn có công bố trên đại chúng, và những nguyên tắc ngón tay cho những ngành công nghiệp khác nhau. Báo cáo định giá không nên được sử dụng cho mục
đích kiểm tra sự tín nhiệm, hoặc cho bất cứ mục đích thương mại nào. Báo cáo này là sản phẩm mang tính trí tuệ về định giá doanh nghiệp và thông tin cung cấp ở đây
chỉ dùng cho việc sử dụng nội bộ và không dùng để sao chép hay xuất bản lại vì bất cứ mục đích nào. Bạn sử dụng báo cáo và thông tin ở đây dựa trên những điều khoản
trực tuyến và khế ước cá nhân được quy định trong chính sách của C-VALUE.
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Sơ lược Báo cáo Định giá doanh nghiệp
Báo cáo này được tổng hợp nhằm cung cấp cho nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, nhà tư vấn những định giá
chung về giá trị thực thị trường và giá trị thanh lý dựa trên những điều kiện liên quan giả định vào việc kinh
doanh dựa trên giá trị thực và trong bối cảnh cụ thể. Những kết quả công bố ở đây sẽ giúp người đọc có
được những ước định phản ánh cả khía cạnh “bán tài sản” và “bán vốn chủ sở hữu” (trong điều kiện kinh
doanh liên tục) cũng như việc ước định phản ánh “giá trị thanh lý” và cái tạm gọi là “giá trị doanh nghiệp”
đối với công ty chủ thể. Để tìm hiểu rõ hơn về các chi tiết cụ thể liên quan đến việc định giá doanh nghiệp,
vui lòng tham khảo ở trang Định giá doanh nghiệp.
Trong việc phân tích kinh doanh, chúng tôi đã tổng hợp 4 yếu tố riêng biệt và hữu ích về ước đoán
giá trị cùng với hơn 30 tiêu chuẩn đo lường năng lực doanh nghiệp:

Những chỉ số hiệu năng chính yếu

Những tiêu chuẩn đo lường gọi là KPIs (Key Performance Indicators – Chỉ số đo lường hiêu suất hoạt động
hay Chỉ số đo lường hiệu năng) được tính toán dựa trên việc phân tích các nguồn thông tin về một doanh
nghiệp cụ thể được người sử dụng cung cấp dữ liệu, nhằm đem vào so sánh với rất nhiều chỉ số trung bình
của những lĩnh vực đặc thù kết nối với hàng triệu ngành nghề kinh doanh khác. Chỉ số hiệu năng là một
trong những công cụ hữu ích về sự phát triển hoạt động tài chính của doanh nghiệp, chúng cần được kiểm
tra một cách thường xuyên nhằm xác định khuynh hướng hoặc những dấu hiệu nguy hiểm đòi hỏi việc chỉnh
sửa kịp thời. Những công cụ tài chính này thường được những chuyên gia đào tạo, những nhà đầu tư tài
chính chuyên nghiệp và tiềm năng sử dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Xuyên suốt trong bản đánh giá, những màu sắc từ vòng tròn bên dưới sẽ được sử dụng để thể hiện
hiệu năng kinh doanh trong báo cáo này:

Hiệu năng
kinh doanh
vượt trội chỉ
số bình quân
ngành
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Hiệu năng
kinh doanh
đạt mức bình
quân ngành

Hiệu năng
kinh doanh
thấp hơn chỉ
số bình quân
ngành
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Bàn về Định giá doanh nghiệp
Trong quá trình tìm hiểu và giải thích giá trị doanh nghiệp, điều quan trọng là nhận biết sự khác biệt về loại
giá trị và mức độ của giá trị. Tình huống phổ biến nhất thường liên quan đến việc ước tính giá trị thực thị
trường trong điều kiện kinh doanh liên tục dựa trên toàn bộ tổng thể doanh nghiệp. Ví dụ: 100% lợi tức dựa
trên vốn chủ sở hữu hoặc tài sản doanh nghiệp.

Khi đánh giá doanh nghiệp (100% lợi tức kiểm soát), điều cần thiết là cần phân biệt giữa giá trị tài sản (thoả
thuận theo tài sản) và giá trị chủ sở hữu (thoả thuận theo giá trị vốn sở hữu). Trong thực tiễn, những doanh
nghiệp hoạt động theo vốn chủ sở hữu thì hoặc là được bán theo giá trị tài sản căn bản, hoặc là theo giá trị
vốn sở hữu căn bản với thoả thuận mua bán dựa trên những khía cạnh riêng biệt ở mỗi tình huống.
Có rất nhiều những nhân tố sẽ quyết định mô hình mua bán với giá cả thương lượng giữa người mua và
người bán, cùng một loạt những điều khoản và điều kiện khác bao gồm hình thức bán.

Hầu hết những công ty tư nhân nhỏ được bán theo hình thức bán tài sản. Trong khi đó, những
giao dịch thị trường tầm trung thường lại liên quan đến việc bán vốn sở hữu.
Giá trị bán tài sản luôn khác biệt với giá trị bán từ vốn sở hữu, nguyên do là vì những nhóm tài sản và các
khoản nợ nhất định được tách biệt hoặc được cộng thêm vào mỗi loại mô loại hình.
Việc xác định giá trị ước đoán chủ yếu liên quan đến chủ sở hữu, nguyên nhân sâu xa bên trong việc định
giá sẽ mô tả về mặt cơ bản vấn đề này. Người môi giới được thuê để giúp người mua và người chủ sở hữu
đánh giá hầu hết giá trị doanh nghiệp dựa trên mô hình bán tài sản thông qua rất nhiều những nguồn thu
linh hoạt, trong khi việc định giá cho việc tách biệt hoặc những khoản thuế bất động sản sẽ chủ yếu dựa
trên mô hình bán vốn sở hữu.
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Bàn về Định giá doanh nghiệp
Những khác biệt chung giữa cơ cấu nghiệp vụ tài sản và vốn sở hữu là:
Bán tài sản (Giá trị tài sản)
Chỉ bao gồm hàng tồn kho/ hàng dự trữ, tài sản cố định và tất cả các loại tài sản vô hình. Loại trừ tất cả
những tài sản tài chính và tất cả những khoản nợ. Người mua hoạt động dưới dạng chủ thể pháp lý mới.
Bán vốn chủ sở hữu (Giá trị vốn sở hữu)
Bao gồm những tài sản liệt kê như trên, CỘNG THÊM những tài sản tài chính, TRỪ ĐI những khoản nợ. Liên
quan đến chuyển nhượng toàn bộ chủ thể pháp lý bao gồm tất cả những khoản công nợ và những khoản
thuế đóng góp hiện tại.
Một cách tự nhiên, giá trị liên quan đến hai nghiệp vụ khác biệt này có thể khác biệt về mặt căn bản. Những
điều khoản trên thực tiễn:

Bán tài sản

Bán vốn sở hữu

Người bán giữ tiền mặt và các
khoản phải thu nhưng để cho việc
kinh doanh tự do và thanh toán mọi
khoản nợ.

Người mua mua lại tất cả những
khoản tài sản và các khoản nợ, trên
hoặc ngoài bảng cân đối tài sản.

Trong thực tiễn, có rất nhiều sự khác nhau về những cơ cấu cơ bản này, ví dụ: việc bán tài sản có thể bao
gồm những khoản phải thu hoặc việc bán vốn sở hữu có thể loại trừ khoản nợ dài hạn, v.v… Giá trị được
nêu lên trong báo cáo này được trình bày dưới dạng dữ liệu tham khảo như định nghĩa phía trên. Chúng
bao gồm giá trị thực thị trường trong giả định điều kiện kinh doanh liên tục, nhưng một mặt phản ánh giá
trị tài sản và một mặt phản ánh giá trị vốn sở hữu.
Giá trị doanh nghiệp
Trong những giao dịch trên thị trường tầm trung, việc phân biệt giữa giá trị vốn sở hữu và giá trị doanh
nghiệp sẽ mang tính hữu ích. Giá trị doanh nghiệp là sự phản ánh giá trị công ty như là một chủ thể đang
hoạt động và nó hữu ích khi tạo điều kiện so sánh giữa những công ty có những mức độ công nợ đa dạng.
Phần kết luận giá trị kinh doanh nào là quan trọng nhất?
Câu trả lời cho vấn đề này tuỳ thuộc phần lớn vào mục đích của việc kết thành giá trị. Nếu bạn thương lượng
việc bán/ mua một doanh nghiệp thông qua bán tài sản, khi đó giá trị tài sản đóng vai trò liên quan nhất.
Nếu bạn đang trong giai đoạn thủ tục hoàn thuế bất động sản thì giá trị vốn sở hữu lại đóng vai trò quan
trọng hơn. Khi việc định giá những doanh nghiệp tầm trung nhằm mục đích sát nhập mua bán, cả hai yếu
tố vốn sở hữu và giá trị doanh nghiệp đều mang ý nghĩa quan trọng. Nếu doanh nghiệp của bạn đang bị
suy giảm giá trị một cách nhanh chóng và bạn đang nỗ lực tái cấu trúc, thì khi đó giá trị thanh lý sẽ đóng
vai trò đáng quan tâm nhất.
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Phương pháp Định giá doanh nghiệp
Trong khi việc đánh giá này được tổng hợp, xem xét dựa trên nhiều công ty, nhiều lĩnh vực kinh doanh và
từng vị trí kinh doanh cụ thể với những chi tiết sẵn có, giá trị trình bày trong báo cáo này là sự ước lượng tự
động về giá trị thực thị trường của doanh nghiệp và tài sản cùng các khoản công nợ. Một vài sự kiện và tình
huống có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá chung của một doanh nghiệp cụ thể có thể không được đưa
vào xem xét trong bản báo cáo này.
Điều quan trọng là sự chú trọng của chúng ta là cố gắng cung cấp một bản quyền quyền sở hữu những
phương pháp đánh giá định hướng theo thế giới kinh doanh thực cho những doanh nghiệp nhỏ, vừa và
doanh nghiệp dạng sát nhập. Bằng cách đó, chúng tôi áp dụng phương pháp đánh giá sử dụng những
phương pháp chuyên nghiệp như sau:

Phương pháp đánh giá từ việc tiếp cận nguồn thu nhập, thị trường và tài sản đã được sử dụng để đạt được
kết quả đánh giá cho một công ty chủ thể. Ý kiến đánh giá được đưa ra trong báo cáo này dựa trên nguồn
thông tin cung cấp bởi người sử dụng và những nguồn dữ liệu khác. Nguồn thông tin mà bạn nhập vào
được cho rằng chính xác và hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bản báo cáo định giá doanh nghiệp không được kiểm
toán hoặc không cố gắng để khẳng định những thông tin này là chính xác hay hoàn chỉnh. Điều quan trọng
cần lưu ý là việc ước đoán trình bày ở đây không phải là con số cuối cùng. Thay vào đó, chúng tôi chỉ cung
cấp những ước định chung. Vì lẽ đó, việc định giá chung nên được xem xét như là một bộ khung tham chiếu
và không phải là một sự đánh giá chính thức.
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ĐỊNH GIÁ CỦA BẠN
Giá trị vốn sở hữu
(Nguồn định giá gần nhất)

76,833,460 đồng
Kết luận giá trị thực thị trường này là giá trị của công ty sẵn có cho chủ đầu tư và kết hợp với toàn bộ tài
sản bao gồm giá trị tài sản cộng với tài sản tài chính luân chuyển (tiền mặt, các khoản phải thu, ký quỹ, v.v)
và trừ đi các khoản nợ phải trả (ngắn hạn và dài hạn).

Lịch sử định giá (Trong vòng 12 tháng gần nhất)

Giá trị doanh nghiệp
(đồng)

Lịch sử định giá
88,754,330

100,000,000

76,833,460

80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000

23,456,780
12,234,555

35,678,867

0
17/01/2015

17/06/2015

20/01/2016

19/08/2016

20/07/2017

Thời gian định giá
Lịch sử định giá

Giá trị doanh nghiệp

70,466,170

72,233,460

7,757,250

đồng

đồng

đồng
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TỔNG KẾT TÀI CHÍNH

Năm 2017 (hiện tại)
Thu nhập (đồng)

Tài sản (đồng)

Khoản phải trả (đồng)

Doanh thu

Tiền mặt

Khoản phải trả

90,000,000

60,000,000

1,000,000

Lợi nhuận trước thuế

Khoản phải thu

Khoản phải trả ngắn hạn khác

15,000,000

2,300,000

200,000

Tiền thù lao người quản lý

Hàng tồn kho

Khoản vay ngân hàng

200,000

4,000,000

400,000

Chi phí lãi vay

Tài sản ngắn hạn khác

Khoản phải trả dài hạn khác

2,000,000

675,000

1,000,000

Chi phí không phải tiền mặt

Tài sản cố định

Khoản phải trả dự phòng

340,000

430,210

100,000

Chi phí một lần phát sinh

Tài sản vô hình

450,000

120,000

Doanh thu một lần phát sinh

190,000
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TỔNG KẾT TÀI CHÍNH (Hằng năm)

2017 (đồng) 2016 (đồng) 2015 (đồng)
THU NHẬP

TÀI SẢN

KHOẢN
PHẢI TRẢ

Doanh thu

90,000,000

80,000,000

60,000,000

Thu nhập trước thuế

15,000,000

10,000,000

60,000

Thù lao người quản lý
Chi phí lãi vay

200,000
2,000,000

150,000
1,000,000

300,000
800,000

Chi phí không phải tiềnmặt
Chi phí một lần phát sinh

340,000
450,000

310,000
430,000

300,000
100,000

Doanh thu một lần phát sinh

190,000

170,000

500,000

Tiền mặt
Khoản phải thu

6,000,000
2,300,000

1,000,000
430,000

800,000
600,000

Tồn kho

4,000,000

2,000,000

1,000,000

Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản cố định

675,000
430,210

320,000
390,000

100,000
310,000

Tài sản vô hình

120,000

100,000

90,000

Khoản phải trả
Phải trả ngắn hạn khác

1,000,000
200,000

800,000
100,000

700,000
100,000

Khoản vay ngân hàng

400,000

100,000

250,000

Khoản phải trả dài hạn khác
Khoản phải trả dự phòng

1,000,000
100,000

1,200,000
100,000

1,330,000
120,000

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CEB
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TỔNG QUAN VỀ KPI
Để hiểu rõ hơn về hoạt động doanh nghiệp của bạn, chúng tôi đã tính toán một loạt những chỉ số hiệu
năng chính yếu (KPIs) nhằm giúp bạn có cái nhìn tổng quan và so sánh với những doanh nghiệp khác trong
cùng một lĩnh vực hoạt động. Dưới dạng đánh giá kết quả doanh nghiệp bạn, những chỉ số bao gồm quy
mô, lợi nhuận và sự tăng trưởng.
Những phần tiếp theo cung cấp một cách nhìn tổng quan về KPIs, những trang kế tiếp nữa đi sâu hơn vào
chi tiết của những chỉ số này.
Vòng quay tiền so với Doanh thu

20%

Tiền mặt so với Doanh thu

7%

Khoản phải thu (quy đổi)

554%

Tồn kho so với Doanh thu

4%

Tài sản cố định so với Doanh thu

0%

Tổng nợ so với Doanh thu

3%

Tham số tài chính so với Doanh thu
100,000,000
90,000,000
80,000,000

VND

70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2015

2016

2017

Năm
Tồn kho

Tổng nợ
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Doanh thu

Vòng quay tiền mặt

Khoản phải thu
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TỔNG QUAN VỀ KPI
Tham số tài chính so với Thu nhập trước thuế
Khoản Phải Thu So Với Thu Nhập (Trước Thuế)

9%

Tồn Kho So Với Thu Nhập (Trước Thuế)

27%

TSCĐ So Với Thu Nhập (Trước Thuế)

3%

Tổng Nợ So Với Thu Nhập (Trước Thuế)

17%

Biểu đồ bên dưới sẽ thể hiện được nguồn Thu nhập trước thuế so với những chỉ số tài chính chính yếu.
100,000,000
90,000,000
80,000,000

VND

70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
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2016

2017

Năm
Tồn kho

Tổng nợ
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Thu nhập trước thuế

Tài sản cố định

Khoản phải thu
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TỔNG QUAN VỀ KPI
Khuynh hướng phát triển của những nhân tố tác động định giá
Với sơ đồ này, bạn có thể biết được chỉ số khuynh hướng phát triển của những nhân tố quan trọng liên
quan đến việc định giá doanh nghiệp của bạn.
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Tổng nợ

Thu nhập trước thuế

Khoản phải thu
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KPIs: Mật độ bao phủ lãi vay
Ngành kinh doanh vượt trội
Mật độ bao phủ lãi vay theo thời gian
Cho thấy khả năng của một doanh nghiệp trong việc chi trả các khoản chi phí lãi vay.
Năm

Tỷ lệ

Hiệu năng thấp

Bình quân ngành

Hiệu năng vượt trội

2017

76

●

2016

67.667

●

2015

1.2

●

100

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?

80

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?

60

Một chỉ số thấp có thể dẫn đến sự nghi ngờ về khả
năng chi trả vốn và lãi vay của doanh nghiệp. Một
chỉ số cao cho thấy năng lực của doanh nghiệp
trong việc hoàn trả những khoản nợ ngắn hạn và
những khoản nợ thêm khác nếu có. Nhà băng, chủ
nợ, và thậm chí nhà đầu tư thường phân tích tính
toán chỉ số này trong việc để đo lường khả năng
thanh toán của doanh nghiệp. Tương tự như hầu hết
các chỉ tiêu, chỉ số trung bình sẽ khác biệt tuỳ vào
từng ngành nghề.

Tỷ lệ

Đề cập đến khả năng thanh toán tương đương mức
thu nhập trước khoản chi phí lãi vay và chi phí thuế
(EBIT) chia cho chi phí lãi vay và thông số này được
dùng để xác định khả năng của một doanh nghiệp
trong việc chi trả lãi vay dựa trên những khoản nợ
hiện hữu.

40

20

Cho tôi một ví dụ
Nếu một công ty phần mềm có mật độ bao phủ lãi
vay vượt trên 2 lần, điều này cho thấy nó có khả
năng chi trả chi phí lãi vay hơn gấp 2 lần và có khả
năng thanh khoản cả những khoản nợ thêm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CEB
Ngày 20/07/2017
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KPIs: Vòng quay Tài sản cố định
Ngành kinh doanh vượt trội
Vòng quay Tài sản cố định (TSCĐ) theo thời gian
Cho thấy hiệu năng tài sản của một doanh nghiệp.
Năm

Tỷ lệ

Hiệu năng thấp

Bình quân ngành

Hiệu năng cao

2017

209.2

●

2016

205.128

●

2015

193.548

●
Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?

300

Tỷ lệ này cho thấy khả năng của doanh nghiệp
trong việc huy động nguồn doanh thu ròng từ việc
đầu tư vào tài sản cố định.

200

Tỷ lệ

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?
Một tỷ lệ cao cho thấy hiệu năng của việc đầu tư
tài sản cố định. Tỷ lệ này có ý nghĩa sống còn và
hữu ích đối với ngành nghề sản xuất.

100

Cho tôi một ví dụ
0
2015

2016

Năm

2017

Nếu một công ty sản xuất có vòng quay tài sản cố
định ở mức 3.8, điều này có nghĩa là công ty có thể
huy động nguồn doanh số giá trị 3.8 đồng cho mỗi
1 đồng đầu tư vào tài sản cố định.

Công ty CP Giải pháp CEB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CEB
Ngày 20/07/2017
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KPIs: Khoản phải thu (chuyển đổi)
Ngành kinh doanh vượt trội
Số ngày phải thu (chuyển đổi) theo thời gian
Sự tăng lên theo thời gian có thể là một dấu hiệu khó khăn trong công việc thu hồi nợ từ khách hàng.
Năm

Ngày

Hiệu năng thấp

2017

6

●

2016

7

●

2015

4

●

Hiệu năng cao

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?

10
9

Chu kỳ thời gian cho thấy số ngày một công ty cần
có để thu hồi nợ từ những khoản phải thu.

8

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?
Một chu kỳ thấp cho thấy một doanh nghiệp hoạt
động chủ yếu dựa vào nguồn tiền mặt hoặc có khả
năng cung cấp tín dụng và thu hồi các khoản nợ.

7
6

Ngày

Bình quân ngành

Ngược lại một chu kỳ lớn cho thấy sự kém hiệu quả
trong việc thu hồi những khoản phải thu và đòi hỏi
phải xem xét lại những khoản tín chấp ngắn hạn và
chính sách thu hồi nợ của doanh nghiệp. Khả năng
thu hồi nợ càng nhanh, khả năng đáp ứng càng tốt
về nguồn tiền mặt cho nhu cầu kinh doanh (qua
đó giảm thiểu được nhu cầu vay vốn).

5
4
3
2

Cho tôi một ví dụ

1
0
2015

2016

Năm
Công ty CP Giải pháp CEB
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2017

Nếu một nhóm nhà buôn có mức chuyển đổi
khoản phải thu nằm ở mức 24 ngày, điều này có
nghĩa là chỉ số bình quân thu hồi nợ từ khoản phải
thu là 24 ngày. Nếu doanh nghiệp có điều khoản
thanh toán nằm ở mức 30 ngày thì chỉ số này được
đánh giá là ở mức lạc quan.
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KPIs: Vòng quay hàng tồn kho
Kinh doanh dưới mức bình quân ngành
Vòng quay hàng tồn kho (HTK) theo thời gian
Việc bán hàng tồn kho mất thời gian trong bao lâu.
Năm

Tỷ lệ

Hiệu năng thấp

2017

22.5

●

2016

40

●

2015

60

●

Bình quân ngành

Hiệu năng cao

100

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?
90

Chỉ số vòng quay vốn hàng tồn kho cho thấy mức
độ hiệu quả trong việc bán hàng hoá thông qua
việc tính toán số lần bán và thay thế hàng tồn
trong kho của doanh nghiệp trong một giai đoạn
nhất định.

80
70

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?
Một chỉ số thấp cho thấy năng lực bán hàng kém
và sự ứ đọng hàng tồn kho, khả năng là do chính
sách giá. Một chỉ số cao cho thấy một sự chọn lựa
hạn hẹp về sản phẩm và khả năng mất doanh số.
Các dạng công ty bán những mặt hàng dễ hư
hỏng thường có chỉ số vòng quay hàng tồn kho
cao. Việc duy trì hàng tồn ở mức tối thiểu sẽ giúp
tiết kiệm chi phí nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến sản
lượng bán ra.

50
40
30
20
10

Cho tôi một ví dụ
Nếu một doanh nghiệp sản xuất soda có vòng
quay tồn kho ở mức 5.7, điều này có nghĩa là
doanh nghiệp bán toàn bộ mức tồn kho bình quân
5.7 lần mỗi năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CEB
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KPIs: Tỷ lệ hoàn vốn (ROE)
Ngành kinh doanh vượt trội
Tỷ lệ hoàn vốn (ROE) theo thời gian
So sánh mức lợi nhuận với giá trị vốn sở hữu của doanh nghiệp.
Chỉ số về sức mạnh của một mô hình kinh doanh.
Năm

%

Hiệu năng thấp

Bình quân ngành

Hiệu năng cao

2017

137

●

2016

490

●

2015

12

●
600

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?
ROE là một chỉ số đo lường phổ biến và rất hữu dụng
để so sánh mức độ lợi nhuận của doanh nghiệp trong
mối tương quan với những doanh nghiệp khác trong
cùng lĩnh vực. Những doanh nghiệp có mức tăng
trưởng cao thường có khuynh hướng có chỉ số ROE
cao.

400

Phần trăm (%)

Đây là tổng số giá trị thu nhập ròng được huy động
như là tỷ lệ phần trăm vốn của cổ đông. Tỷ lệ hoàn vốn
(ROE) đo lường mức độ lợi nhuận của doanh nghiệp
bằng cách mô tả bao nhiêu lợi nhuận một doanh
nghiệp tạo ra so với nguồn tiền đầu tư của cổ đông.

200

Cho tôi một ví dụ
Nếu một doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có chỉ
số ROE ở mức 0.48, điều này có nghĩa là doanh nghiệp
tạo ra tiền lợi nhuận ròng 48 đồng cho mỗi 100 đồng
tiền đầu tư từ cổ đông.
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KPIs: Dư nợ so với nguồn vốn
Ngành kinh doanh vượt trội
Tỷ lệ nợ so với nguồn vốn theo thời gian
Thể hiện mức độ gánh nặng của nguồn nợ, trong mối tương quan với giá trị vốn sở hữu
của doanh nghiệp.
Năm

%

Hiệu năng thấp

Bình quân ngành

2017

24

●

2016

108

●

2015

458

●
600

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?
Thông thường một tỷ lệ cao có nghĩa là doanh nghiệp đang
nỗ lực đầu tư phát triển thông qua những khoản nợ và người
chủ nợ đang ở mức rủi ro cao. Một tỷ lệ thấp cho thấy doanh
nghiệp đang ở trạng thái “an toàn” (tốt hơn nên trang bị để
trụ vững trong thời kỳ kinh tế suy thoái) bởi vì nguồn vốn bắt
buộc thấp và khoản thanh toán lãi vay thấp, nhưng điều này
cũng cho thấy một chủ sở hữu quá thận trọng. Những nghể
kinh doanh đòi hỏi vốn đầu tư cao thường có tỷ lệ nợ cao so
với vốn so với các ngành nghề kinh doanh khác.
Cho tôi một ví dụ
Nếu một doanh nghiệp chế tạo máy móc có chỉ số nằm ở mức
2.8. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 1 đồng sở hữu bởi cổ đông
thì tương ứng với 2.8 đồng doanh nghiệp nợ từ chủ nợ.

400

Phần trăm (%)

Chỉ số khả năng thanh toán đóng vai trò như cơ cấu vốn của
doanh nghiệp (toàn bộ tài sản cần được đầu tư dưới dạng vay
nợ hoặc vốn sở hữu), nó cung cấp một chỉ số đo lường đòn
cân nợ tài chính của doanh nghiệp. Chỉ số này thường xem xét
đến khía cạnh tổng nguồn nợ phải trả và đôi khi cả những
nguồn nợ dài hạn. Chỉ số này cho biết tỷ lệ giữa nguồn vốn
(chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại) so với khoản phải trả để sử
dụng làm đầu tư tài chính cho nguồn tài sản cơ bản.
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KPIs: Tiền mặt so với công nợ
Ngành kinh doanh vượt trội
Tiền mặt so với công nợ theo thời gian
Cho biết khả năng thanh toán những khoản nợ hiện hữu.
Năm

%

Hiệu năng thấp

Bình quân ngành

Hiệu năng vượt trội

2017

231

●

2016

45

●

2015

34

●

300

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?
Chỉ số khả năng thanh toán này so sánh việc cân đối
nguồn tiền mặt duy trì hoạt động doanh nghiệp so với
tổng nguồn nợ. Chỉ số này cho biết khả năng thanh
toán nợ của doanh nghiệp (ngắn hạn và dài hạn) so
với nguồn tiền mặt nắm giữ.
200

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?

Phần trăm (%)

Một tỷ lệ ở mức cao cho thấy công ty tốt hơn nên
chuẩn bị để chống đỡ và trả lãi cho những khoản nợ.
Chỉ số cao cũng chỉ ra việc dư thừa tiền mặt hoặc dư
thừa nguồn vốn lưu động mà đáng lẽ nên hoàn trả cho
các cổ đông hoặc đầu tư vào trang thiết bị mới hoặc
tiến đến việc mở rộng. Một tỷ lệ ở mức thấp có thể là
dấu hiệu cho thấy những khó khăn trong tương lai
trong việc thu hồi nợ hoặc thậm chí là khó khăn trong
việc chi trả lãi cho những khoản nợ hoặc thậm chí chi
trả tiền lương hay thực hiện nghĩa vụ chi trả nợ cho
nhà cung cấp.

100

Cho tôi một ví dụ
0
2015

2016

2017

Năm

Nếu một cửa hàng đồ gia dụng có chỉ số nằm ở mức
74% điều này có nghĩa là cứ mỗi 100 đồng tiền nợ, thì
có 74 đồng cổ phiếu chuyển đổi mà có thể sử dụng
cho việc chi trả lãi cho những khoản nợ.
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KPIs: Thu nhập trên doanh thu (trước thuế)
Ngành kinh doanh vượt trội
Thu nhập trên doanh thu theo thời gian
Một tỷ lệ tăng sẽ thường dẫn đến một mức định giá cao hơn.
Năm

%

Hiệu năng thấp

Bình quân ngành

Hiệu năng vượt trội

2017

17

●

2016

12

●

2015

0

●
20

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?
Tỷ số lợi nhuận trước thuế được biết như là tỷ lệ thu
hồi từ doanh số bán hàng, nó chỉ ra biên độ lợi nhuận
tương quan của doanh nghiệp so với mỗi đồng doanh
số bán ra.

Tương tự như tỷ lệ hoàn vốn, một chỉ số phần trăm
cao cho thấy mức độ cao hơn về lợi nhuận tương
quan.
Tuy nhiên, không giống như tỷ lệ hoàn vốn, thước đo
này là trước thuế về bản chất và không bị ảnh hưởng
bởi gánh nặng thuế thực tế. Mức lợi nhuận ròng cao
và mức chi phí hoạt động thấp cùng với nguồn doanh
thu cao sẽ hỗ trợ chỉ tiêu quan trọng này, mà có thể
so sánh với các ngành nghề tương tự trong cùng lĩnh
vực theo thời gian.

Phần trăm (%)

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?

10

Cho tôi một ví dụ
Nếu một cửa hàng tiện dụng có tỷ lệ phần trăm nằm
ở mức 17%, điều này có nghĩa là cứ mỗi đồng 100
đồng doanh số thu được thì sẽ đem lại 17 đồng tiền
lợi nhuận trước thuế.
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KPIs: Vòng quay tiền trên doanh thu
Kinh doanh dưới mức bình quân ngành
Vòng quay tiền trên doanh thu theo thời gian
Một tỷ lệ phần trăm tăng thêm thường sẽ dẫn đến một mức định giá cao hơn.
Năm

%

Hiệu năng kém

2017

20

●

2016

15

●

2015

2

●

Bình quân ngành

Hiệu năng vượt trội

20

Tỷ lệ đa mục đích này là một chỉ số về năng lực của
doanh nghiệp trong việc chuyển đổi doanh số bán
hàng về nguồn tiền mặt tiêu dùng cho chủ sở hữu.
Thông thường đây là công cụ đo lường chủ yếu cho
việc phân tích năng lực doanh nghiệp trong việc
tăng trưởng không cần sự trợ giúp từ nguồn vốn
bên ngoài.
Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?

Phần trăm (%)

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?

10

Một tỷ lệ phần trăm tăng thêm cho thấy doanh
nghiệp có khả năng chuyển đổi một lượng lớn
doanh thu về nguồn tiền mặt.
Cho tôi một ví dụ
Nếu một nhà máy sản xuất rượu vang có một tỷ lệ
phần trăm ở mức 11%, điều đó có nghĩa cứ mỗi 100
đồng doanh thu sẽ tạo ra 11 đồng tiền mặt cho việc
sử dụng.
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KPIs: Khoản phải thu trên thu nhập (trước thuế)
Ngành kinh doanh vượt trội
Khoản phải thu so với nguồn thu nhập theo thời gian
Năm

%

Hiệu năng kém

Bình quân ngành

Hiệu năng vượt trội

2017

9

●

2016

14

●

2015

1000

●
1250

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?
Đơn vị đo lường này là một chỉ số về số tiền được
phép nợ từ khách hàng trong mối tương quan với
nguồn lợi nhuận hiện hữu.

1000

Nếu khoản nợ phải thu lớn hơn lợi nhuận trước thuế,
điều quan trọng là doanh nghiệp cần phải thiết lập
và duy trì một quy trình quản lý tín dụng và thu nợ
có hiệu năng và hiệu quả.

Phần trăm (%)

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?
750

500

Cho tôi một ví dụ
Một doanh nghiệp với khoản công nợ phải thu 100K
và một khoản lợi nhuận trước thuế 100K thì điều đó
có nghĩa là doanh nghiệp phải nhanh chóng thu hồi
toàn bộ các khoản công nợ để đảm bảo duy trì mức
biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp.

250
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KPIs: Tồn kho trên lợi nhuận (trước thuế)
Kinh doanh dưới mức bình quân ngành
Hàng tồn kho so với lợi nhuận theo thời gian
Năm

%

Chỉ số dưới
bình quân

2017

27

●

2016

20

●

2015

1667

Bình quân ngành

Chỉ số vượt trội

●

2000

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?
1750

Tỷ lệ này cho biết tầm quan trọng tương quan của
hàng tồn kho nắm giữ (điển hình là duy trì tại mức
thấp hơn so với giá thành hoặc giá trị thị trường) so
với nguồn lợi nhuận doanh nghiệp.

1500

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?

Phần trăm (%)

1250

Đối với doanh nghiệp bán lẻ và sản xuất nói riêng,
hàng tồn kho là một trong những nhân tố có thể
kiểm soát để cải thiện nguồn lợi nhuận doanh
nghiệp nhỏ. Phương thức nhập hàng tồn kho và
quản lý có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trên bản
báo cáo lãi lỗ ở những mức độ khác nhau. Việc
không chú trọng kiểm soát hàng tồn kho sẽ làm ảnh
hưởng không tốt đến việc tối đa hoá hiệu năng hoạt
động doanh nghiệp.

1000

750

500

250

Cho tôi một ví dụ

0
2015

2016

Năm

2017

Theo thời gian, mục tiêu có thể làm giảm chỉ tiêu
này, cụ thể là tăng thêm nguồn lợi nhuận trước thuế
với cùng với việc giảm thiểu mức độ nắm giữ hàng
tồn kho bình quân.
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KPIs: TSCĐ-trên-Thu nhập (Trước thuế)
Kinh doanh dưới mức bình quân ngành
Tài sản cố định (TSCĐ) so với nguồn thu nhập theo thời gian
Năm

%

Chỉ số dưới
bình quân

2017

3

●

2016

4

●

2015

517

Bình quân ngành

Chỉ số vượt trội

●

600

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?
Tỷ lệ này cho thấy cái nhìn vào sâu bên trong
nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp trong mối
tương quan với nguồn lưu trữ tài sản cố định
(đồ gia dụng, bất động sản và trang thiết bị/xe
cơ giới).
400

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?

Phần trăm (%)

Giả định khi tất cả mọi yếu tố khác nằm ở cùng
một mức độ tương quan, doanh nghiệp sẽ tìm
kiếm mức lợi nhuận trước thuế cao hơn cho
mỗi đồng tiền đầu tư vào tài sản cố định. Khi
chỉ số này sụt giảm, doanh nghiệp đang gia
tăng thêm nguồn lợi nhuận cho mỗi đồng tiền
từ chi phí tài sản cố định.

200

Cho tôi một ví dụ

0
2015

2016

2017

Một tỷ lệ cao hơn mức đề nghị cho thấy càng
nhiều nguồn tiền được đổ vào đầu tư tài sản
cố định so với lợi nhuận tích luỹ được. Chỉ số
này và các chỉ số khác nên được xem xét một
cách liên tục và cần được so sánh với các tiêu
chuẩn trong cùng một nhóm ngành nghề.

Năm
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KPIs: Tổng nợ-trên-Thu nhập (trước thuế)
Ngành kinh doanh vượt trội
Tổng nợ so với Nguồn thu nhập theo thời gian
Chỉ số dưới
bình quân

Năm

%

Bình quân ngành

Chỉ số vượt trội

2017

17

●

2016

22

●

2015

3967

●

4500

Chỉ tiêu này có ý nghĩa gì?
Chỉ số đo lường này cho biết mối tương quan giữa tổng
nợ của doanh nghiệp tại một thời điểm (kể cả nợ ngắn
hạn và nợ dài hạn) so với năng lực lợi nhuận hiện tại.

4000

3500

Tại sao nên chú trọng chỉ tiêu này?
3000

Phần trăm (%)

Doanh nghiệp có mức tỷ suất nợ cao so với nguồn lợi
nhuận trước thuế thường có mức độ rủi ro cao so với
những doanh nghiệp có mức tỷ suất nợ thấp. Tại cùng
một thời điểm, một vài doanh nghiệp phụ thuộc vào
việc sử dụng nguồn nợ để tăng trưởng và tăng cường
biên độ lợi nhuận (khi nguồn thu từ đầu tư quỹ cho vay
lớn hơn chi phí vay nợ). Xét trên khía cạnh đánh giá,
doanh nghiệp có tỷ suất nợ thấp và nguồn lợi nhuận
trước thuế cao sẽ chiếm đa số hơn so với những doanh
nghiệp có tỷ suất nợ cao và nguồn lợi nhuận thấp (Giả
định khi tất cả mọi yếu tố khác nằm ở cùng một mức
độ tương quan).

2500

2000

1500

1000

500

Cho tôi một ví dụ
Nếu tổng nguồn nợ nằm ở mức 100K và tổng lợi nhuận
trước thuế nằm ở mức 50K, điều này cho thấy doanh
nghiệp có thể phải cần đến hai năm để trả xong tất cả
các khoản nợ dựa vào nguồn lợi nhuận hiện hữu.

0
2015

2016

2017

Năm
Công ty CP Giải pháp CEB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CEB
Ngày 20/07/2017

BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP | 24
(*) Báo cáo được thực hiện bởi CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP C-VALUE | www.cvalue.vn

BẢN ĐỒ GIÁ TRỊ
Giá trị doanh nghiệp theo luật số mũ
Doanh nghiệp dưới mọi hình thức và quy mô đều cần đến việc định giá doanh nghiệp bởi vì họ quan tâm
đến việc nhận biết nguồn tài sản nào là giá trị nhất trong doanh nghiệp mình. Bắt đầu bước đầu tiên là một
khởi đầu quan trọng và chỉ có chính ở bước đầu tiên này. Sau khi đã nhận thức được giá trị doanh nghiệp,
bước tiếp theo là hướng đến giá trị quản trị chủ động thông qua việc giám sát và tối ưu hoá giá trị của
doanh nghiệp bạn.

< 500K

500K - 2.000K

2.000K – 10.000K

10.000K+

Mục tiêu của chúng tôi là giúp doanh nghiệp gia tăng ngọn núi giá trị như minh hoạ ở hình trên để đạt đến
mức độ tối đa có thể thông qua việc đánh giá những nhân tố nội tại chính yếu và những khái niệm hoạt
động liên quan đến việc nhận biết, giám sát và tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Mỗi ngành nghề kinh doanh
sẽ trải qua những giai đoạn phát triển và tăng trưởng triển vọng và chúng tôi mong muốn là một người có
thể giúp bạn kiểm soát được quá trình này. Một khi giá trị cơ bản của doanh nghiệp đã được định rõ, thì lộ
trình tiến tới việc nâng cao giá trị sẽ trở nên rõ ràng hơn và hiện thực hơn trong tầm nhìn của chủ doanh
nghiệp.
Một chủ đề trọng tâm là cần đơn giản hoá những nhân tố tạm gọi là “ảnh hưởng quy mô”. Theo những dữ
kiện từ kinh nghiệm quan sát được cho thấy rằng doanh nghiệp có nguồn doanh thu cao thì nguồn lợi
nhuận thu được cũng cao hơn những doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề. Việc đạt được mức tăng
trưởng giá trị nhanh là điều có thể nhờ vào sự tác động đồng thời từ nhiều nguồn lợi tức cao, ví dụ: những
nguồn lợi tức cao hơn sẽ lập tức tăng giá trị theo mức bội số - và những nguồn lợi tức cao hơn sẽ độc lập
dẫn đến một bội số giá trị tăng thêm.
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Về chúng tôi: C-VALUE
Phổ biến hoá kiến thức định giá doanh nghiệp

Nhận biết

Tối ưu hoá

Việc định giá sẽ thôi thúc doanh nghiệp và những nhà quản trị nhận thức, giám sát và tối ưu hoá giá trị của
doanh nghiệp. Người ta có thể cho rằng câu hỏi quan trọng nhất về một tổ chức thương mại thường liên
quan đến: “Nó thì có giá trị gì?”
Trong bản báo cáo này, chúng tôi cố gắng giúp bạn trang bị cho bản thân những
kiến thức định giá quan trọng, nhằm đưa bạn đến một vị trí tốt hơn:
Theo đuổi những sáng kiến tăng trưởng
Đảm bảo an toàn tài chính
Thu hút và tưởng thưởng nhân tài
Xây dựng phát triển những mối quan hệ hợp tác có ảnh hưởng quan trọng
Đảm bảo việc quản lý rủi ro và tín nhiệm phù hợp

Một trong những thế mạnh đầu tiên của việc định giá doanh nghiệp và dẫn đến động cơ định hướng định
giá doanh nghiệp trực tuyến là bạn có thể tối đa hoá giá trị doanh nghiệp mình và điều này là hoàn toàn
khả thi, dễ dàng và rất thực tế.
Hệ thống đánh giá trực tuyến của chúng tôi đã được phát minh và hướng dẫn bởi những chuyên gia tài
chính hàng đầu và được cải tiến thường xuyên thông qua những hiệp hội tài chính kế toán, hiệp hội kỹ thuật
học và quỹ đầu tư.
Với hơn 50 bằng phát minh sáng chế đã được và đang sắp được công nhận, hệ thống thuật toán đánh giá
của chúng tôi có thể giúp bất cứ độc giả nào thử nghiệm việc đánh giá chỉ trong vài phút.

Bạn vừa thực hiện xong bước quan trọng, chúng tôi xin mời bạn cùng
chia sẻ hệ thống của chúng tôi với doanh nghiệp và bạn bè của bạn.
Hãy cho phép chúng tôi nhân rộng hoá kiến thức về định giá doanh
nghiệp và cùng thử tìm hiểu xem liệu còn có thêm những điều gì nữa
mà chúng ta có thể cùng đạt được thêm không nhé!
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NHỮNG BƯỚC TIẾP THEO
Bạn đang ở đâu trong vòng đời kinh doanh?
Chúng tôi tin rằng bạn đã tìm thấy Báo cáo Định giá doanh nghiệp như một nguồn thông tin hữu ích. Mục
đích của báo này nhằm cung cấp một số chỉ dẫn cho doanh nghiệp được tăng trưởng trong quá trình phát
triển và tiến hành những biện pháp nhằm nâng cao kết quả năng lực kinh doanh.
Bất kể bạn đang đứng ở vị trí nào ngày hôm nay, bản báo cáo này có thể giúp bạn tiến gần hơn đến mục
tiêu của bạn.

Nếu bạn có thêm bất cứ câu hỏi cụ thể nào và cảm thấy kinh nghiệm
cũng như mạng lưới của chúng tôi có giá trị, bạn có thể liên lạc với
C-VALUE để được hỗ trợ:
LIÊN HỆ NGAY!
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