CHƯƠNG TRÌNH “PHÂN
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH”
Học 2 buổi Tối 11&13/03/2014
/2014, từ 18h15 – 21h30 tại 506 Nguyễn Đình Chiểu,
u, Quận
Qu 3, TP. HCM
Bản chất của số liệu kế toán là những
ng ghi chép phản
ph ảnh các giao dịch trong quá
khứ , một chuyên viên tài chính-kế toán giỏi,, một
m quản lý tài năng sẽ biến
những số liệu khô khan này trở thành những con số
s biết nói, tức là chuyển các
con số kế toán thành ngôn ngữ kinh doanh, hỗỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo doanh
nghiệp và nhà đầu tư đưa ra các quyết định
nh sáng suốt
su nhất.
Chương trình PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH sẽ giúp
học viên hiểu được kỹ lưỡng từng
ng dòng trên các báo cáo tài chính, nắm
n
được
điểm cốt lõi và các con số quan trọng nhấtt trong toàn bộ
b các báo cáo này và
chúng phản ảnh tình hình kinh doanh như thế nào.
u chuy
chuyển tiền tệ - báo cáo quan trọng nhất và cũng
ũng khó phân tích nhất,
nh sẽ được tập
Đặc biệt, cách phân tích báo cáo lưu
trung trình bày, cùng hàng loạt nộii dung trọng
tr
yếu khác như cơ cấu vốn tối ưu, các dấu
u hiệu
hi cho thấy cần phân tích kỹ
lưỡng hơn... từ đó đánh giá chính xác đượ
ợc sức mạnh tài chính, những tiềm năng, hiệuu quả
qu kinh doanh, những triển vọng
và rủi ro trong tương lai, từ đó đề ra các giải
gi pháp quản lý tài chính hoặc đưa ra các quyếết định kinh doanh hiệu quả, góp
phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp.
d ng, chuyên viên thẩm
th
định dự án đầu tư,
Chương trình cũng dành cho các chuyên viên tài chính, chuyên viên tín dụng,
thẩm định dự án để hiểu rõ về đơn vị đốii tác trước
tr
khi thực hiện giao dịch.

GIẢNG VIÊN
MỤC TIÊU:

Phó Giám đốc thường
ng trực
tr CFO Việt Nam, Chủ tịch
hội đồng
ng chuyên môn VCFO
Giảng viên giảng dạyy Quản trị doanh nghiệp và tài
chính nhiều năm
m kinh nghiệm
nghi

Giúp các chuyên viên quảnn lý Tài chính-Kế
chính
toán, các nhà đầu tư:
 Tăng cường sự hiểu biếtt chuyên sâu về
v
các điểm trọng yếu củaa Báo cáo tài
chính và các thông tin cần công bố.
 Nắm vững tình hình tài chính và hiệuu quả
qu
hoạt động của doanh nghiệp,, phân tích
được dòng tiền của doanh nghiệp
 Ra quyết định dựa trên các chỉ sốố tài
chính nhằm đem lại lợi nhuận tối ưuu nhất
nh

Ông Dương Hải
Ông Hải là chuyên gia quả ý tài chính với
v hơn 20 năm kinh nghiệm
trong các lĩnh vực ngân hàng, sản xuất,
t, kinh doanh, thương
th
mại, dịch
vụ. Ông từng là Giám đốc tài chính củaa Citibank Việt
Vi Nam, Avon Việt
Nam, từng tư vấn cho một số công ty Việệt Nam, ngân hàng thương mại
cổ phần Việt Nam và các ngân hàng đaa quốc
qu gia. Ông Hải cũng có
nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vựcc giảng
gi
dạy Quản trị Tài chính.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
•
•
•
•

Phó Tổng
ng giám đốc
đ phụ trách tài chính, Giám đốc Tài chính
Kế toán trưởng, Kế
K toán tổng hợp, chuyên viên phòng kế toán.
Chuyên viên tài chính Chuyên viên tín dụng, chuyên viên thẩm địịnh dự án.
Các nhà đầu tư,, Lãnh đạo doanh nghiệp

MỨC PHÍ THAM DỰ

1.700.000VND/học viên (bao gồm
m tea break, tài liệu
li học tập - thanh toán trướcc khai giảng
gi
3 ngày)
Ưu đãi:
 Doanh nghiệp là Thành viên chính thức
th CFO Việt Nam, YBA HCM : 1.300.000VND/h
00.000VND/học viên
 Thành viên liên kết, học viên cũ củaa CFO Việt
Vi Nam: 1.500.000VND/học viên
 Các doanh nghiệp đăng ký nhóm từ 3 học
h viên trở lên: 1,350,000VND/học viên
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[

Phần I. Bản chất cốt lõi của các báo cáo tài chính

1- Bảng cân đối kế toán. Cấu trúc bảng cân đối kế toán. Ý nghĩa của việc Tài sản được phân chia thành ngắn hạn và dài
hạn, Công nợ được phân chia thành ngắn hạn và dài hạn, nhưng Vốn chủ sở hữu thì không được phân chia. Ý nghĩa của
việc hàng tồn kho được trình bày ở gần cuối phần Tài sản ngắn hạn.
2- Báo cáo kết quả kinh doanh. Cấu trúc báo cáo kết quả kinh doanh. Ai chịu trách nhiệm về từng dòng trên báo cáo
này? Ý nghĩa của việc báo cáo riêng Doanh thu gộp và Doanh thu thuần. Bộ phận bán hàng có giỏi hay không? Tầm quan
trọng của lợi nhuận gộp. Tầm quan trọng của chi phí hoạt động. Tầm quan trọng của Lợi nhuận từ họat động kinh doanh
trước thuế và trước chi phí lãi vay.
3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cấu trúc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tầm quan trọng của Tiền mặt so với Lợi nhuận kế
toán. Có dùng được lợi nhuận để mua sắm và đầu tư không? Tầm quan trọng của Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.
4- Thuyết minh báo cáo tài chính. Cấu trúc Thuyết minh báo cáo tài chính. Là báo cáo dài nhất và có rất nhiều thông
tin chi tiết quan trọng. Thuyết minh báo cáo tài chính có những thông tin mà Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh
doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không thể có được.
5- Mối liên hệ giữa các báo cáo tài chính. Lợi nhuận từ Báo cáo kết quả kinh doanh được chuyển sang Bảng cân đối kế
toán như thế nào? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan như thế nào đến các báo cáo khác? Vai trò của thuyết minh báo
cáo tài chính.

Phần II. Nguyên tắc phân tích báo cáo tài chính
6- Phân tích tỷ trọng. So sánh với doanh thu. So sánh với tổng tài sản.
7- Phân tích so với ngành nghề. Tầm quan trọng việc so sánh với ngành nghề. So sánh theo ngành nghề để biết mình có
tốt hơn đối thủ cạnh tranh hay không. Nguồn thông tin chỉ số tài chính của ngành nghề.
8- Phân tích xu hướng/phân tích ngang. Phân tích theo thời gian để biết xem mình có tốt hơn chính mình hay không.

Phần III. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu
9- Phân tích khả năng sinh lời. Hai doanh nghiệp cùng có lợi nhuận kế toán bằng nhau chưa chắc đã sinh lời như nhau.
So sánh lợi nhuận với doanh thu. So sánh lợi nhuận với vốn. So sánh lợi nhuận với tài sản.
10- Phân tích khả năng thanh khoản. Khả năng công ty trả nợ ngắn hạn. Số ngày công ty có thể chi trả. Tính cấp thiết
của việc thanh toán ngắn hạn cho bên ngoài. Công ty không có thanh khoản có thể bị phá sản.
11- Phân tích cơ cấu nguồn vốn, khả năng vay và trả nợ. Khác với phân tích khả năng thanh khoản, không phải chỉ là
ngắn hạn hay dài hạn. Công ty có đủ lượng tiền để trả nợ trong dài hạn hay không. Công ty có thể vay tiếp được nữa hay
không mà vẫn không gặp rủi ro tài chính cao. Công ty có nên trả bớt nợ vay hay không. Giới thiệu một số phương pháp
xác định cơ cấu vốn tối ưu cho một công ty.
12- Phân tích khả năng quản lý tài sản và năng lực hoạt động. Chi phí hoạt động trên doanh thu. Tỷ lệ chi phí thông
thường của một số chức năng/bộ phận trong công ty. Hiệu quả sử dụng tài sản.

Phần IV. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
13- Đánh giá khả năng tạo ra tiền mặt của doanh nghiệp. Nguồn gốc và chất lượng của dòng tiền và lợi nhuận kế toán.
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ so sánh với doanh thu.
14- Các tỷ số tài chính sử dụng khi phân tích dòng tiền. Phân tích khả năng sinh “tiền” của công ty so với khả năng
sinh “lời” của một công ty.

Phần V. Các lưu ý thực tế khi phân tích báo cáo tài chính. Các thủ thuật làm đẹp báo cáo tài
chính. Một vài tỷ số và chỉ tiêu đặc thù khi phân tích báo cáo tài chính một số ngành.
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