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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 06/08/2022 

                                 Môn: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1 1 Đvt: triệu đồng 
Có 10 ý, mỗi ý 0,05đ => 10 x 0,05đ = 0,5đ 

Chỉ tiêu Năm N Năm N+1 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 300.000 150.000 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu  0 0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 300.000 150.000 

4. Giá vốn hàng bán 135.000 90.000 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 165.000 60.000 

6. Chi phí bán hàng 8.000 6.000 

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.000 4.000 

8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh 

150.000 50.000 

9. Tổng chi phí kinh doanh 150.000 100.000 

10. Tỷ lệ doanh thu thuần/chi phí (lần) 2      1,5  

11. Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu thuần (lần)  1/2  1/3 
 

 
 
 
 
 

0,5 

2 Gọi Q: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
        a: Tổng chi phí kinh doanh 
        b: Tỷ lệ doanh thu thuần/chi phí 
        c: Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu thuần 
Kỳ phân tích: Q1  = a1 x b1x c150.000    = 100.000x1,5x1/3 
Kỳ gốc:          Q0  = a0 x b0 x c0   150.000 =  150.000x2x1/2 

 
 
 
 
 

0,25 
1. Đối tượng cần phân tích: 
+ Số tuyệt đối: Q = Q1 - Q0 = 50.000 – 150.000 = -100.000 triệu đồng 

 
0,25 

+ Số tương đối: ( Q/ Q0) x100= (-100.000/150.000)x100 = -2/3 = -66,67% 0,25 

Các nhân tố ảnh hưởng: 

+ Ảnh hưởng của nhân tố a: 
 Qa = a1 x b0 x c0 – a0 x b0 x c0 = 100.000x2x1/2  – 150.000x2x1/2 = -50.000 

triệu đồng 

 
 

0,25 

+ Ảnh hưởng của nhân tố b: 
 Qb = a1 x b1 x c0 – a1 x b0 x c0 = 100.000x1,5x1/2  – 100.000x2x1/2 = -25.000 
triệu đồng 

0,25 

+ Ảnh hưởng của nhân tố c: 
 Qc = a1 x b1 x c1 – a1 x b1 x c0 = 100.000x1,5x1/3  – 100.000x1,5x1/2 = -25.000 
triệu đồng 

0,25 

3. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng và kiến nghị: 
 Q = Qa  + Qb  + Qc = (-50.000) + (-25.000) + (-25.000) = -100.000 triệu 

đồng 

 
 

0,25 

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm từ 150.000 triệu đồng còn 
50.000 triệu đồng tương ứng giảm  100.000 triệu đồng (giảm 66,67%), là do các yếu tố: 

+ Tổng chi phí kinh doanh: giảm từ 150.000 triệu đồng còn 100.000 triệu đồng làm cho 
lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 50.000 triệu đồng. 

 
 
 

0,25 
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 + Tỷ lệ doanh thu thuần/chi phí: giảm từ 2 (lần) còn 1,5 (lần)  làm cho lợi nhuận thuần 
từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 25.000 triệu đồng. 

0,25 

 + Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu thuần: giảm từ 1/2 (lần) còn 1/3 (lần)  làm cho lợi nhuận 
thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm  25.000 triệu đồng. 

0,25 

 Cộng điểm câu 1 3,0 
2 1 Đvt: triệu đồng 

Có 30 ý, mỗi ý 0,125đ => 0,125đ x 30 = 3,75đ 
(Tương ứng 3 cột đúng, mỗi cột 1,25đ => 1,25đ x 3 = 3,75đ) 
 

Chỉ tiêu 

Năm N Năm N+1 Chênh 
lệch tỷ 
trọng 

Năm N+ 1 
so với N 

Số tiền 
(triệu 
đồng) 

Tỷ trọng 
(%) 

Số tiền 
(triệu 
đồng) 

Tỷ trọng 
(%) 

A.Tài sản ngắn hạn 15.050 76,59% 25.450 83,91% 7,32% 
I. Tiền và các khoản 
TĐT 

10.000 
50,89% 

20.000 
65,94% 15,05% 

Tiền 10.000 50,89% 20.000 65,94% 15,05% 
II. Các khoản phải thu 
ngắn hạn 

200 
1,02% 

450 
1,48% 0,47% 

Phải thu ngắn hạn của 
khách hàng 

200 
1,02% 

450 
1,48% 0,47% 

III. Hàng tồn kho 4.000 20,36% 3.500 11,54% -8,82% 

Hàng tồn kho 4.000 20,36% 3.500 11,54% -8,82% 
IV. Tài sản ngắn hạn 
khác 

850 
4,33% 

1.500 
4,95% 0,62% 

Thuế và các khoản phải 
thu NN 

850 
4,33% 

1.500 
4,95% 0,62% 

B. Tài sản dài hạn 4.600 23,41% 4.880 16,09% -7,32% 

I. Tài sản cố định 4.300 21,88% 4.550 15,00% -6,88% 

Nguyên giá 8.400 42,75% 9.000 29,67% -13,07% 

Giá trị hao mòn lũy kế -4.100 -20,87% -4.450 -14,67% 6,19% 

II. Tài sản dài hạn khác 300 1,53% 330 1,09% -0,44% 

Chi phí trả trước dài hạn 300 1,53% 330 1,09% -0,44% 

TỔNG TÀI SẢN 19.650 100,00% 30.330 100,00% 0,00% 
 

3,75 

 
 
 

2 Có 10 ý, mỗi ý 0,325đ => 0,325đ x 10 = 3,25đ 

Khi đánh giá chung về cơ cấu tài sản của công ty, xem xét tỷ trọng từng khoản mục 
trong tổng tài sản, ta thấy tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản. 
Đây là nguồn chính cho hoạt động trực tiếp trong việc sản xuất kinh doanh của công ty. 

 Tài sản ngắn hạn: Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản của công ty năm N+1 
là  83,91% so với tỷ trọng năm N là 76,59% tương ứng cao hơn 7,32%. Trong đó: 

 
 
 
 
 

0,325 

+ Tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền trên tổng tài sản của công ty năm N+1 
là  65,94% so với tỷ trọng năm N là 50,89%  tương ứng cao hơn 15,05% 

0,325 

+ Tỷ trọng các khoản phải thu ngắn hạn cũng là phải thu ngắn hạn của khách hàng trên 
tổng tài sản của công ty năm N+1 là 1,48% so với tỷ trọng năm N là 1,02% tương ứng 
cao hơn 0,47% 

 

0,325 

+ Tỷ trọng hàng tồn kho trên tổng tài sản của công ty năm N+1 là 11,54% so với tỷ 
trọng năm N là 20,36% tương ứng thấp hơn 8,82% 

0,325 

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn khác cũng là thuế và các khoản phải thu NN trên tổng tài 0,325 
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sản của công ty năm N+1 là 4,95% so với tỷ trọng năm N là 4,33%  tương ứng cao hơn 
0,62% 

 Tài sản dài hạn: Tỷ trọng tài sản dài hạn trên tổng tài sản của công ty năm N+1 là  
16,09%  so với tỷ trọng năm N là 23,41%  tương ứng thấp hơn 7,32%. Trong đó: 

0,325 

+ Tỷ trọng tài sản cố định trên tổng tài sản của công ty năm N+1 là 15,00% so với tỷ 
trọng năm N là 21,88%. tương ứng thấp hơn 6,88% 

0,325 

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định trên tổng tài sản của công ty năm N+1 là 
29,67%  so với tỷ trọng năm N là 42,75% tương ứng thấp hơn 13,07% 

0,325 

- Tỷ trọng giá trị hao mòn lũy kế trên tổng tài sản của công ty năm N+1 là 
14,67% so với tỷ trọng năm N là 20,87% tương ứng cao hơn 6,19% 

0,325 

+ Tỷ trọng tài sản dài hạn khác cũng là chi phí trả trước dài hạn trên tổng tài sản của 
công ty năm N+1 là 1,09% so với tỷ trọng năm N là 1,53% tương ứng thấp hơn 0,44% 

0,325 

Cộng điểm câu 2 7,0 
  TỔNG CỘNG 10,0 

 


