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Chương 5
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

9- Lập báo cáo ngân lưu của dự án đầu tư
9.1- Quan điểm tổng vốn đầu tư (quan 

điểm ngân hàng): (Total-Investment 
Point of view-TIP) còn gọi là quan điểm 
ngân hàng:
- Theo quan điểm này vốn đầu tư bao 
gồm cả vốn chủ sở hữu và vốn vay. Quan 
điểm này còn gọi là quan điểm của ngân 
hàng vì nó giúp ngân hàng đánh giá hiệu 
quả và khả năng trả nợ vốn vay của dự
án để có quyết định cho vay hợp lý.
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9.1- Quan điểm tổng vốn đầu tư

Ví dụ 5.15: có số liệu sau, tính đều cho 3 năm:

Đầu tư (chi có năm 0) 1.200
Doanh thu 1.000
Phi phí hoạt động 500
Khấu hao 400
Thuế TNDN 25%
Giá trị còn lại năm cuối (thanh lý) 200
Vay 50%
Lãi suất 10%

Bảng kế hoạch trả nợ vay:

NĂM 0 1 2 3

Nợ đầu kỳ 600 400 200
Lãi phát sinh 
(10%) 60 40 20
Nợ gốc trả đều 
nhau 200 200 200
Trả nợ và lãi 260 240 220
Nợ cuối kỳ 600 400 200 0
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9.1- Quan điểm tổng vốn đầu tư
Báo cáo thu nhập

Các chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3
Doanh thu 1.000 1.000 1.000
Chi phí hoạt động 500 500 500
EBITDA 500 500 500
Khấu hao 400 400 400
EBIT 100 100 100
Lãi vay 60 40 20
EBT 40 60 80
Thuế (TNDN, khoán) 10 15 20
Lợi nhuận sau thuế 30 45 60
Lá chắn thuế (TS) 15 10 5
Thuế thu nhập DN + TS 25 25 25

Các căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN 
phải nộp khi quyết toán thuế TNDN :

1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 
32/2013/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014; Luật số 
71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.
2. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 91/2014/NĐ-CP 
ngày 01/10/2014 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 
của Chính phủ.
3. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, 
được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 
25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông 
tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
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Thuế TNDN

• Theo TT 78/2014/TT-BTC & TT 
96/2015/TT-BTC thì

• Từ ngày 1/1/2016 thuế suất thuế
TNDN còn 20%

9.1.a- BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM 

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
Các chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3

Ngân lưu vào 0 1.000 1.000 1.200
Doanh thu 1.000 1.000 1.000
Thu đi vay 0
Giá trị còn lại sau thuế 200
Ngân lưu ra 1.200 560 540 520
Đầu tư 1.200
Chi phí hoạt động 500 500 500
Chi trả nợ vay (chỉ có lãi vay) 60 40 20
NCF trước thuế -1.200 440 460 680
Thuế (TNDN không có lãi vay) 10 15 20

NCF sau thuế -1.200 430 445 660
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9.1.b-BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ

(VỐN CỔ ĐÔNG)
Các chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3

Ngân lưu vào 600 1.000 1.000 1.200
Doanh thu 1.000 1.000 1.000
Thu đi vay 600
Giá trị còn lại sau thuế 200
Ngân lưu ra 1.200 760 740 720
Đầu tư 1.200
Chi phí hoạt động KD 500 500 500
Chi trả nợ vay (Nợ gốc) 260 240 220
NCF trước thuế -600 240 260 480
Thuế thu nhập DN 10 15 20
NCF sau thuế -600 230 245 460

9.2- Quan điểm Toàn bộ vốn chủ sơ hữu (All-
Equity Point of View-AEPV)

Theo quan điểm này thì dự án đầu tư chỉ có 
vốn chủ sơ hữu không có vốn vay. Vì vậy 
dự án không phải trả lãi vay ngân hàng 
lúc này bảng hạch toán lỗ lãi phải được 
lập lại (Lợi nhuận trước thuế và lảy vay 
lúc này chính là lợi nhuận trước thuế
EBIT = EBT).

Ví dụ 5.16: theo số liệu ví dụ 5.15 có số
liệu sau, tính đều cho các năm:
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9.2- Quan điểm Toàn bộ vốn chủ sơ hữu
Báo cáo thu nhập

Các chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3
Doanh thu 1.000 1.000 1.000
Chi phí hoạt động 500 500 500
EBITDA 500 500 500
Khấu hao 400 400 400
EBIT 100 100 100
Lãi vay
EBT 100 100 100
Thuế (TNDN, khoán) 25 25 25
Lợi nhuận sau thuế 75 75 75
Lá chắn thuế (TS) 0 0 0
Thuế thu nhập DN + TS 25 25 25

9.2- BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM TOÀN BỘ

VỐN CHỦ SỞ HỮU   (AEPV)
Các chỉ tiêu Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3

Ngân lưu vào 0 1.000 1.000 1.200
Doanh thu 1.000 1.000 1.000
Thu đi vay
Giá trị còn lại sau thuế 200
Ngân lưu ra 1.200 500 500 500
Đầu tư 1.200
Chi phí hoạt động KD 500 500 500
Chi trả nợ vay (Nợ gốc)
NCF trước thuế -1.200 500 500 700
Thuế thu nhập DN 25 25 25
NCF sau thuế (Net Cash Flows) -1.200 475 475 675
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10- Các chỉ tiêu cơ bản khi phân tích tài chính
10.1- Phương pháp phân tích điểm hòa vốn (BEP-

Braeak Even Point )

Khi sử dụng điểm hòa vốn của dự án đầu tư
người ta thường xác định ba điểm hòa 
vốn: Điểm hòa vốn lý thuết, điểm hòa vốn 
tiền tệ (hiện kim) và điểm hòa vốn trả nợ .

Các điểm hòa vốn có thể tính chung vòng 
đời của dự án hoặc tính chi một năm đại 
diện sản xuất ổn định trong dự án hay 
tính theo từng năm. 

10- Các chỉ tiêu cơ bản khi phân tích tài chính

Sản lượg, 
công suất

Vùng Lời

Định phí

Doanh thu, 
Chi phí

Điểm hòa vốn

Vùng 
Lỗ
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10.1.1- Điển hòa vốn lý thuyết: (ĐHVlt)
Xác định điểm hòa vốn nhằm:
Thiết lập một mức giá hợp lý.
Đạt mục tiêu hiệu quả nhất trong khi kết hợp giữa 

chi phí cố định và chi phí biến đổi.
Để xác định thu hút và phân bổ tài chính trong các 

chiến lược khác nhau trong doanh nghiệp.
Được sử dụng trong phân tích tính hiệu quả của dự 

án kinh doanh.
Là điểm mà doanh thu ngang bằng với chi phí sản 

xuất có nghĩa là tại điểm hòa vốn lý thuyết dự án 
không có lời, nhưng không bị lỗ.

10.1.1- Điển hòa vốn lý thuyết: (ĐHVlt)

(5.8)

Trong đó:
FC : Tổng chi phí cố định
D : Doanh thu.
VC : Tổng biến phí.
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10.1.2- Sản lượng hòa vốn: (QHVlt)
Công thứ tính:

(5.9)

Trong đó:
Qhv : Là sản lượng hòa vốn
FC : Tổng chi phí cố định
Vc : Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị

sản phẩm.
Po : Giá sản phẩm.

Doanh nghiệp A sản xuất bóng đèn, chi phí cố 
định là 10 000$. Chi phí biến đổi trên mỗi sản 
phẩm là 10$. Giá bán mỗi sản phẩm trên thị 
trường là 30$. Vậy doanh nghiệp đạt điểm hòa 
vốn tại mức sản lượng là:

Giải

Qhv = 10 000 / ( 30 - 10) 
= 5 00 ( bóng đèn)

Ví dụ 5.17:
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Hiện nay theo hướng dẫn của Bộ Tài chính 
có 2 điểm hòa vốn:
* Điểm hòa vốn kinh tế: là điểm mà doanh 
thu thuần bằng với chi phí hoạt động, khi 
đó sản lượng hòa vốn được tính:

(5.10)

có nghĩa là EBIT = 0 <=> DTT - (F+V) = 0

(5.11)

Hay EBT = 0  EBIT - R = 0 (tức là EBIT lúc đó 
bằng đúng lãi vay do DN sử dụng nợ)

• R : Lãi vay; 
• EBIT : LN trước lãi vay và thuế,
• EBT : LN trước thuế

* Điểm hòa vốn tài chính:
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10.2- Chỉ tiêu thời gian hòan vốn:
Định nghĩa: Thời gian hoàn vốn là thời gian
cần thiết để có thể hoàn trả đủ vốn ban đầu đã
bỏ ra.

a/- Thời gian hoàn vốn giản đơn (thời gian hoàn vốn 
không chiết khấu- PP: Payback Period)

I

T   =

VbqTrong đó:
I       : Tổng vốn đầu tư
Vbq : Khoản tích lũy bình quân của kỳ (năm hoặc tháng)
* Điều kiện ứng dụng: Đối với những dự án tiền khả 
thi, dự án có đời sống ngắn và qui mô nhỏ.

(5.12)

Ví dụ 5.18: Một anh sinh viên dự định
mua một chiết xe máy cũ khoản
3.500 ngàn đồng để vừa đi học vừa đi
làm thêm ngoài giờ và dự tính thu
nhập sau khi trừ hết chi phí hàng
tháng như sau:

a/- Thời gian hoàn vốn giản đơn
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Tháng Khoản tích lũy 
(Ngàn đồng)

1 400
2 500
3 600
4 600
5 300

6 400

7 400

8 500

9 500

10 300

Bình quân (Vbq) 450

I = 3.500 ngàn đồng

Và Thu nhập sau khi trừ 
hết chi phí hàng tháng 
ở bảng bên:

Kết quả:

T = I / Vbq   

=  3.500/450 

= 7,78 tháng  

= 7 tháng 23 ngày. 

b/- Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: (DPP-
Discounting Payback Period):

∑PV(Ii)  =  ∑PV(Di)
Trong đó:
∑PV(Ii)  : Tổng hiện giá vốn đầu tư phân bổ hàng năm.
∑PV(Di): Tổng hiện giá tích lũy vốn hàng năm của DA.
* Ứng dụng: Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn có chiết 
khấu được ứng dụng trong dự án khả thi, dự án có 
thời gian dài…

Định nghĩa: “Thời gian hoàn vốn có chiết khấu
của dự án là thời gian cần thiết để thu hồi lại
hiện giá vốn đầu tư đã bỏ ra bằng hiện giá tích
lũy vốn hàng năm”.

(5.13)
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Ví dụ:

Tính thời gian
hoàn vốn của dự
án đầu tư với
suất chiết khấu
r=10%/năm, đời
sống dự án là 10
năm. (ĐVT: triệu
USD), với số liệu
bảng bên:

Năm Đầu tư (I) Lợi nhuận sau thuế 
+ Khấu hao (D)

(1) (2) (3)
0 600 0
1 400 160
2 180
3 200
4 225
5 240
6 260
7 280
8 300
9 310

10 340

Năm Đầu 
tư

Lợi 
nhuận 

sau thuế 
+ KH

HS chiết 
khấu theo 

r=10%

Hiện giá 
vốn đầu tư 

PV(It) 

Hiện giá 
tích lũy 

hoàn vốn 
PV(Dt)

Vốn còn lại

(1) (2) (3) (4) (5)=2x4 (6)=3 x 4 (7)=6-5+7*
0 600 0 1,000 600 0 -600
1 400 160 0,909 364 145 -819
2 180 0,826 149 -670
3 200 0,751 150 -520
4 225 0,683 154 -366
5 240 0,621 149 -217
6 260 0,564 147 -71
7 280 0,513 144 74
8 300 0,467 140 214
9 310 0,424 131 345
10 340 0,386 131 476
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Kết quả: 
T = 6 năm 70/144 x 12 tháng

= 6 năm 6 tháng

* Kết luận thẩm định:
- Dự án có thời gian sinh lời ngắn thì hiệu quả hoạt 
động của dự án càng cao, dự án càng háp dẫn.

- Trường hợp không đảm bảo thời gian hoàn vốn 
theo quy định ( T ≤ Tqui định : tùy thuộc vào ngành, 
nghề kinh doanh/ vùng, lãnh thổ, địa phương), cần 
được sửa đổi bổ sung.

Năm NCF sau 
thuế

Hệ số chiết 
khấu 

(r=10%)

Giá trị chiết 
khấu

Giá trị tích 
luỹ sau chiết 

khấu

0 -600 1,000 -600 -600
1 -240 0,909 -218 -818
2 180 0,826 149 -669
3 200 0,751 150 -519
4 225 0,683 154 -365
5 240 0,621 149 -216
6 260 0,564 147 -70
7 280 0,513 144 74
8 300 0,467 140 214
9 310 0,424 131 345

10 340 0,386 131 476
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10.4- Chỉ tiêu Hiện giá thu nhập 
thuần (Net Present Value) NPV:
Là hiệu số giữa Tổng hiện giá tích lũy và Tổng 
hiện giá vốn đầu tư 

NPV = ∑ PV(Di) - ∑ PV(Ii)

Trong đó:
NPV : Hiện giá thuần
∑PV(Di)  : Tổng hiện giá tích lũy.
∑ PV(Ii) : Tổng hiện giá vốn đầu tư của dự án

(5.15)

Năm Đầu tư
Lnhuận 

sau thuế + 
Khấu hao

HS chiết 
khấu 

r=10%

Hiện giá 
vốn đầu tư 

PV(It) 

Hiện giá 
tích lũy 
PV(Dt)

Vốn còn lại

(1) (2) (3) (4) (5)=2x4 (6)=3 x 4 (7)=6–5+7*
0 600 0 1,000 600 0 -600

1 400 160 0,909 364 145 -818

2 180 0,826 149 -669

3 200 0,751 150 -519

4 225 0,683 154 -365

5 240 0,621 149 -216

6 260 0,564 147 -70

7 280 0,513 144 74

8 300 0,467 140 214

9 310 0,424 131 345

10 340 0,386 131 476

Tổng 1.000 2.495 964 1.440
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Hiện giá thuần của dự án sau 10 năm:
NPV = 1.440 – 964 = 476 >0

* Kết luận thẩm định:
Trường hợp NPV ≥ 0: 
Hiện giá có thu nhập 

thuần càng lớn thì 
hiệu quả tài chính 

của dự án càng cao, 
dự án càng háp dẫn.

Trường hợp NPV < 0: 
Dự án không có hiệu 
quả tài chính, cần 
được sửa đổi bổ 
sung.

10.4- Chỉ tiêu Hiện giá thu nhập thuần 
(Net Present Value) NPV:
Ý nghĩa của  chỉ tiêu hiện giá thu 

nhập thuần:
- Khi so sánh nhiều dự án thì NPV là 

một chỉ tiêu quan trọng.
- Nếu NPV < 0 – Dự án không có khả

năng hoàn vốn trực tiếp.
- Nếu NPV > 0 – Dự án có khả năng 

hoàn vốn trực tiếp (và còn có lời). 
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10.4- Chỉ tiêu Hiện giá thu nhập thuần 
(Net Present Value) NPV:
* Ưu khuyết điểm của chỉ tiêu NPV:
+ Ưu điểm: Chỉ tiêu NPV cho biết tổng hiện 

giá của tiền lời, lỗ sau một khoản thời gian 
khai thác dự án.

+ Khuyết điểm: Chỉ tiêu NPV cho biết dự án 
lời hay lỗ và số tiền lời hoặc lỗ nhưng chưa 
cho biết mức độ sinh lời của dự án. NPV cho 
biết kết quả chứ chưa cho biết hiệu quả.

IRR?
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Bài 1:
Một Công ty có một dự án đầu tư cho dây chuyền sản 

xuất công nghệ có tuổi thọ 10 năm, với số vốn đầu tư 
mua sắm ban đầu là 200 triệu đồng, chi phí vận hành 
hàng năm là 44 triệu đồng (bao gồm các khoản thuế có 
liên quan), doanh thu hàng năm là 100 triệu đồng, giá 
trị thu hồi thanh lý tài sản là 30 triệu đồng, biết lãi 
suất tiền gửi của ngân hàng là 9 %/năm.
a/- Hãy tìm thời gian hoàn vốn của dự án?
b/- Tính hiện giá thu nhập thuần (NPV) của dự án sau 10 
năm là bao nhiêu?
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Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Lợi nhuận 
sau thuế 120 140 170 200 320

Khấu hao 320 320 320 320 320

Bài 3
Một dự án đầu tư có vốn vay đầu tư ban đầu tại cuối năm
0 là 1.200 triệu đồng, Biết tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu
tư là 15%; Lợi nhuận sau thuế và khấu hao hàng năm thu
được cho bảng sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

a/- Tính hệ số chiết khấu ai theo tỷ suất lợi nhuận trên vốn
đầu tư.
b/- Tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dự án.
c/- Tính NPV của dự án trên.


