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KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

& DÒNG TIỀN

THUYẾT GIẢNG: VŨ LONG

WWW.GIAMDOC.NET

Tiền là “VUA”
Vì sao vậy? Cần làm rõ:

• Doanh thu > < Lơi nhuận

• Thu tiền > < Doanh thu

• Thặng dư tiền > < Lợi nhuận

• Chi phí > < Chi tiêu

http://www.giamdoc.net/
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• Kinh doanh có lãi (lợi nhuận) –

NHIỀU TIỀN?

• Kết quả kinh doanh lỗ có thể

chưa phải tệ, quan điểm của

anh chị về chuyện này thế nào?

Lợi nhuận & dòng tiền

trong doanh nghiệp

không giống nhau, có

thể không tỷ lệ thuận

với nhau…!

DOANH NGHIỆP CÓ THỂ PHÁ SẢN NGAY KHI ĐANG KINH DOANH CÓ LÃI
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• Dòng tiền như “dòng

máu” của công ty

• Phần lớn công ty đổ bể vì

dòng tiền chứ không phải

lợi nhuận & thị trường

• Áng chừng, Không giữ kỷ luật tài chính

• Không hoạch định ngân sách, kế hoạch tài

chính & dòng tiền

• ONE – MAN – SHOW (CEO)

• Yếu kém trong sử dụng công cụ quản lý TCDN

SME - NHIỀU SAI LẦM TÀI CHÍNH
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• Thoát khỏi tình trạng ONE – MAN – SHOW (Tiền)

• Hoạch định ngân sách chi tiết theo kế hoạch KD

• Cụ thể hóa: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH & DÒNG TIỀN

• Nghiêm khắc giữ kỷ luật tài chính

• Sử dụng công cụ / phương tiện quản lý TCDN

VẬY, DN CẦN LÀ GÌ?

• Tạo cơ chế và yêu cầu cả công ty tham gia hoạch

định & kiểm soát tài chính cùng cam kết thực thi

• Lựa chọn ứng dụng hoạch định ngân sách, kế

hoạch tài chính, kiểm soát nhật ký dòng tiền

• Chi tiết hóa và phân chia trách nhiệm

THOÁT KHỎI “ONE – MAN – SHOW”
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MUỐN

CẦN

KHẢ THIHoạch định
ngân sách

NHỮNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI THỰC HIỆN

• Kế hoạch tài chính & quản trị dòng tiền là nhiệm vụ của cả công ty, 

ĐẶC BIỆT LÀ CÁC TRƯỞNG BỘ PHẬN

• Hiểu rõ về tín dụng doanh nghiệp & TD ngân hàng

• Lợi nhuận nhưng thiếu tiền thì vẫn “chết”

• Số dư tiền tối thiểu hoạt động & CHỈ SỐ THANH TOÁN NHANH

• Lập KH ngân sách hoạt động khác với ngân sách dự án cá biệt
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ẢNH HƯỞNG ĐẾN DÒNG TIỀN TRONG DN

• Góp thêm / cổ đông / hợp tác

• Vay ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

• Tăng thu tiền từ hoạt động kinh doanh và bán hàng

• Tối ưu hóa quy chuẩn & thực hiện TÍN DỤNG CÔNG TY

• Giảm chi phí hoạt động / tối ưu CP hoạt động (bằng tiền)

• Ngân sách sử dụng cho đầu tư / mua sắm

ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC & RỦI RO

• Kiểm soát nội bộ lỏng lẻo

• Kỷ luật tài chính YẾU KÉM

• Vay tiền + áp lực trả lãi cho “NGƯỜI KHÁC 

HƯỞNG LỢI”

• Dư tiền quá mức cần thiết

• Rủi ro tỷ giá, mất nợ, khủng hoảng
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3 PHƯƠNG PHÁP TIẾP 

CẬN & THỰC HIỆN

• Từ trên xuống | TOP - DOWN

• Từ dưới lên | BUTTOM – UP

• Phương pháp phối hợp

CĂN CỨ THỰC HIỆN LẬP 

• Số liệu thực tế quá khứ

• Số liệu dự báo tương lai

• Các định mức nội bộ công ty

• Tra cứu thông tin thứ cấp tham khảo

• Số liệu trung bình ngành / đặc thù

• Số liệu tham chiếu địa phương
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NGUYÊN NHÂN SAI LỆCH

• Đường cong kinh nghiệm

• Mục tiêu không khả thi

• Thay đổi các đầu vào

• Nguyên nhân khác

• Võ đoán, thiếu thực tế & kiểm chứng

CÁC BIỆN PHÁP & KỸ NĂNG CẢI THIỆN 

DÒNG TIỀN - SME

• Đàm phán điều khoản thanh toán

• Quy trình và kỹ năng quản lý nợ và tối ưu tín

dụng doanh nghiệp

• Tài sản thanh khoản ngoài tiền

• Văn hóa thực hành tiết kiệm & hợp lý

• Nhận diện, quản trị rủi ro TC công ty
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NHỮNG SAI LẦM CẦN TRÁNH

Khi lập KHTC & kiểm soát tiền

• Bẫy lợi nhuận và đòn bẩy tài chính

• Tín dụng đen có thể khiến bạn khốn đốn rất nhanh

• Quá an toàn tài chính thì không cơ lợi nhuận hoặc

chí ít là mất cơ hội

• Hoành tráng với tiền vay / nợ

BIỂU MẪU VÀ KỸ THUẬT

• Bộ mẫu lập KHTC & KS dòng tiền

• HD lập KHTC & kiểm soát dòng tiền SME

• Đánh giá & phản biện trước khi ban hành

• Điều chỉnh, vận hành KHTC

• Báo cáo thực hiện và nối tiếp

../../../../Business/Giamdoc_net/Tailieuban_Giamdoc.net/KHTC_Dongtien_BASICV4_07032017/Kehoach_Taichinh_Dongtien_BASIC_V4200317.xlsx
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KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH & DÒNG TIỀN

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ 

TOÁN

BÁO CÁO KẾT QUẢ 

SẢN XUẤT KINH 

DOANH

BÁO CÁO LƯU 

CHUYỂN TIỀN TỆ

Bộ báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thời điểm Thời kỳ Thời kỳ
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TÀI SẢN

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

NGUỒN VỐN

Vốn CSH

Nợ phải trả

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Minh họa
cân đối kế
toán DN

DOANH NGHIỆP

• Vốn góp: 3 tỷ (Vốn CSH)

• Vay ngân hàng: 1 tỷ (Phải trả)

• Nợ nhà cung cấp: 0,5 tỷ (Phải trả)

4,5 tỷ

4,5 tỷ

Đây chính là cân đối kế toán cơ bản
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tổng tài 
sản DN

Tổng
nguồn
vốn DN

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
(>= 12 tháng)

Vốn chủ sở hữu

Nợ phải 
trả ngắn 

hạn

Nợ phải 
trả dài hạn

Hiện vật & tiền tài chính Nguồn hình thành tài sản (Vốn)

Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ nguồn lực vốn – tài sản của DN

Hiệu quả từ kinh doanh
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Doanh thu & Thu nhập # Giá vốn & Chi phí HĐKDLÃI / LỖ

Doanh thu & Thu nhập # Giá vốn & Chi phí HĐKDLÃI / LỖ

Có được từ
bán hàng, 
cung cấp DV, 
lãi tài chính, 
thu nhập
khác: cho
tặng, thanh
lý…

Tiền, công nợ
phải trả để có
được hàng hóa –
TP, chi trả chi phí
hoạt động kinh
doanh
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TỔNG DOANH THU

- Các khoản giảm trừ

⇓ = Doanh thu thuần

⇨ - Giá vốn hàng bán

= Lãi gộp từ SXKD

⇓

+ Lợi nhuận tài chính

+ Lợi nhuận khác

- Chi phí quản lý KD, chi phí bán hàng

= LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ

⇨ - Thuế TNDN = Lợi nhuận ròng

Tổng doanh thu bán ra, bao gồm cả công nợ

Chiết khấu TM, giảm giá hàng bán, hàng bị trả lại

Giá trị doanh thu thực nhận được

Chi phí đầu vào để có doanh thu

Thặng số thương mại

Doanh thu tài chính + Thu nhập
khác – Chi phí tài chính – Chi phí

khác

Chú ý: Thuế TNDN 

phải được xác định

dựa trên báo cáo

quyết toán thuế chứ

không tính theo tỷ lệ

thuế suất x lợi nhuận

kế toán trước thuế.
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Bước 1. Quyết định & truyền thông nội bộ

• Ban hành quyết định (theo mẫu)

• Lập KHTC – Dòng tiền là nhiệm vụ của nhiều bộ phận, 

kế toán / CFO chỉ kiểm soát

• Ban hành quy chuẩn, định mức mua bán nợ; chính

sách chiết khấu (Tín dụng công ty)

• Quy định rõ về thời gian & trách nhiệm thực hiện

Những ai nên / phải tham gia & cam kết

• Phụ trách / trưởng BP bán hàng (kinh doanh

• Phụ trách / trưởng BP mua hàng

• Phụ trách kế toán / Kế toán trưởng / CFO

• Phụ trách / trưởng BP nhân sự tiền lương

• Kế toán thanh toán – để ghi nhật ký dòng tiền

• Giám đốc công ty
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Để chủ động xử lý dòng tiền cần làm gì?

• Lập ngay ban xử lý công nợ PHẢI THU / PHẢI TRẢ

• Định nghĩa rủi ro thu hồi công nợ theo nhóm KH

• Lập ngay kịch bản xử lý rủi ro nợ phải thu / phải trả

• Vận dụng triệt để trích lập dự phòng thu khó đòi

• Luôn theo dõi cán cân thanh toán (0.8-1.2)

Lập kế hoạch tài chính & báo cáo khi nào

• Cuối tháng 12, lập kế hoạch tài chính KD năm sau

• Ngày cuối cùng của tháng: Lập KHTC tháng tiếp theo, 

đồng thời báo cáo thực hiện tháng đã qua

• Mỗi tuần đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch tài chính

để xử lý theo kịch bản đã định
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Bước 2. Sắp xếp danh mục / cấu trúc (1)

• Danh mục dòng tiền vào từ tất cả nguồn

• Danh mục chi tiêu cho hoạt động tối thiểu

• Danh mục chi tiêu quảng cáo, PR, xúc tiền

• Danh mục chi tiêu cho đào tạo, giấy phép, hành chính

• Danh mục chi tiêu cho đầu tư / mua sắm / dự án mới

(Cả ban hành động cùng họp bàn và chốt)

Bước 2. Sắp xếp danh mục / cấu trúc (2)

• Sắp xếp lại cấu trúc theo đặc thù & quan điểm quản trị

• Đảm bảo mọi người đều hiểu tất cả cấu trúc

• Đừng nhầm lẫn CHI TIÊU & CHI PHÍ

• Liên thông cấu trúc với sổ theo dõi tiền (quỹ)

• Thiết kế lại danh mục nợ phải thu / phải trả để phù hợp
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Bước 3. Yêu cầu / cung cấp số liệu (1)

• Từ sổ kế toán: Các chi tiêu tối thiểu 3 (6) tháng qua

• Từ kế hoạch kinh doanh - > Doanh thu & tiền về, quảng

cáo, PR, quà tặng…

• Từ hành chính nhân sự - > lương, bảo hiểm

• Từ các đầu mỗi khác & giám đốc: Phí, thuế, lệ phí, giao

dịch, tiếp khách, giấy phép…

• Từ nguồn bên ngoài: tham khảo, đánh giá

Bước 4. Xác định từng giá trị cụ thể (1)

• Yêu cầu giải trình / kiểm chứng số liệu

• Yêu cầu giảm phí trong chừng mực có thể

• Tham chiếu / tham khảo để kiểm tra

• Thảo luận, dự báo các giá trị khó xác định

• Thảo luận, dự báo các biến động để dự trù ngân sách
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Bước 4. TOP-DOWN | BUTTOM – UP (2)

• Giữ vững và yêu cầu đạt mục tiêu chung công ty

• Phân chia mục tiêu theo mảng hoạt động / chức năng

• Chia tiếp chi tiết đến từng đầu việc nhỏ

• Các bộ phận / nhân viên bắt đầu từ công việc nhỏ, áp

theo giá trị ước tính của kế hoạch KHỚP LÊN mục tiêu

• Nếu có chênh lệch: ĐÀM PHÁN SÒNG PHẲNG

Bước 5. Soạn thảo, phát hành

• Sử dụng mẫu, ghi nhận giá trị, in & cấp phát

• Ký cam kết thực thi và trách

• Xem từng ngày / hoặc mỗi 3 ngày

• Thực sự cần thiết thì có thể điều chỉnh

• Nghiêm khắc kỷ luật tài chính (CEO)
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Kiểm soát và xử lý rủi ro (1)

• Ghi thành biên bản họp các KỊCH BẢN ỨNG PHÓ

• Giao quyền, trách nhiệm cho từng người

• Nêu rõ các điều kiện và sự hỗ trợ khi cần

• Luôn chủ động công nợ theo kịch bản

• Vận dụng quy tắc GIÁ TRỊ THỰC & GIÁ TRỊ DANH 

NGHĨA CỦA TIỀN.

Kiểm soát và xử lý rủi ro (2)

• Ghi & cập nhật nhật ký dòng tiền từng ngày

• Không hành hính hóa giao dịch vì kế hoạch

• Không cho phép chi tiêu vượt mức cao của kế hoạch

• Đừng để vỡ kế hoạch ngân sách vì QUYỀN HÀNH

• Vận dụng quy tắc GIÁ TRỊ THỰC & GIÁ TRỊ DANH 

NGHĨA CỦA TIỀN.
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Báo cáo kết quả và đề xuất

• Báo cáo đúng kỳ là bắt buộc

• Xem phần phân tích, so sánh, biểu đồ

• Đối chiếu tỷ trọng với kết quả KD

• Rút kinh nghiệm và lập cho kỳ kế tiếp

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH & DÒNG TIỀN

ỨNG DỤNG BỘ MẪU

../../Giamdoc_net/Tailieuban_Giamdoc.net/KHTC_Dongtien_PROV5_16042017/KHTC_Dongtien_PRO_V514042017.xlsx
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Danh mục ứng dụng & trình tự

1. Lập kế hoạch tài chính kinh doanh, đánh giá và

phân tích kết quả

2. Lập kế hoạch tài chính – ngân sách

3. Ghi nhật ký dòng tiền theo khoản mục

4. Xem, phân tích, biểu đồ kết quả thực hiện kế hoạch

ngân sách, thặng dư – thâm hụt dòng tiền.

5. Phân tích chéo dòng tiền với tài chính kinh doanh.

6. Đánh giá nhanh các chỉ số thanh toánPREMIUM Version

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Chọn phương thức “UP” hoặc “TOP-DOWN”. Nên chọn “TOP-DOWN” hay hơn.

2. Lập kế hoạch ở 1 trong 2 bảng theo lựa chọn bước 1

3. Nhập số thực tế ở bảng “Baocao_Thuchien” tại các cột có tên “THỰC HIỆN” – chỉ nhập ở ô chi 
tiết, ô đánh dấu màu xanh là tổng hợp, chứa công thức cộng – không nhập

4. Xem kết quả và biểu đồ phân tích.

Lập kế hoạch
tài chính kinh

doanh (Lãi / lỗ)

1. Tổng hợp chỉ tiêu, số liệu
2. Chi tiết chỉ tiêu, số liệu đầy đủ
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LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – KINH DOANH | BUTTOM-UP

• Nhập liệu trực tiếp vào các ô chi tiết của tháng. 

Ở các ô chứa công thức – không nhập

• Như vậy chỉ nhập liệu ở các cột có số của tháng

Tổng các quý & lũy kế được tính tự động.

Nếu chọn
“UP”

Làm tương tự quy tắc nhập
liệu như slide trên đối với

phần chi phí trong vùng này…
(Nhập liệu vào đây)

Tùy ý sửa tên chỉ tiêu
ở vùng này cho phù

hợp với công ty

Số liệu trong 3 cột này
được tính tự động Tự động tổng hợp

phát sinh theo quý khi
nhập chi tiết các tháng

Nếu chọn
“UP”
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Lấy số trên bảng cân đối kế
toán, nhập vào đây, chỉ nhập ở 
các cột tháng (1,2,3 – F, G, H). 

Những ô chứa công thức không
nhập – những ô nhìn thấy có

dấu “-” là đang chứa công thức.
Nếu chọn

“UP”

Vùng này được tính tự động hoàn toàn. Nhập thêm số liệu dư tín dụng (vay) ở các cột của tháng.

Nếu chọn
“UP”
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Chọn phương pháp lập kế hoạch TCKD “TOP-DOWN”, tại phần doanh thu, thu nhập - nhập số ở các cột / dòng:

1. Cột D – ghi số tổng cả năm ở các dòng chi tiết. 

2. Cột F,G,H - ở dòng thứ 6 – Chia tỷ trọng % phải thực hiện cho các quý, từ quý phân bổ cho các tháng.

Chọn phương pháp lập kế hoạch TCKD “TOP-DOWN”, tại PHẦN CHI PHÍ - nhập số ở các cột / dòng:

1. Ước tính hoặc khống chế chi phí giao dao động theo tỷ lệ % của doanh thu và thu nhập – Cột D

2. Điều chỉnh tỷ lệ % ở cột D cho tói khi đạt được số liệu sát thực và mong muốn của Ban giám đốc

Ước tính / thiết lập % chi phí theo
doanh thu & thu nhập tại cột D
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ĐÂY LÀ PHẦN LỢI NHUẬN MỤC TIÊU – Tính

tự động. Người dùng nhập tỷ lệ phân bối tại

các dòng 59,60,61,62 – cột C-D.

Điều chỉnh doanh thu, chi phí theo tỷ
trọng % sao cho đạt được tỷ lệ lợi nhuận
mong muốn đạt được tại các dòng 52, 53, 
54, 56, 58. Hoặc có thể áp ngược từ đây

lên chi phí & doanh thu cần đạt

Lập xong kế hoạch, cuối từng tháng nhập thực tế và xem
báo cáo thực hiện, phân tích,, so sánh

Lấy số trên bảng cân đối kế
toán, nhập vào đây, chỉ nhập ở 
các cột tháng (1,2,3 – F, G, H). 

Những ô chứa công thức không
nhập – những ô nhìn thấy có

dấu “-” là đang chứa công thức.
TOP -

DOWN
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Vùng này được tính tự động hoàn toàn. Nhập thêm số liệu dư tín dụng (vay) ở các cột của tháng.

TOP-
DOWN

1. Chọn kế hoạch theo “UP” hoặc “TOP-DOWN” tại ô C3.
2. Nhập số thực tế thực hiện tại cột “THỰC HIỆN” của các quý. Quý 1 là cột H.
3. Tự động lập báo cáo so sánh và vẽ biểu đồ phân tích, đồng thời khuyến cáo cán cân thanh toán
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Lập kế hoạch ngân sách & dòng tiền

1. Sửa lại danh mục ngân sách, chi tiêu cho phù hợp

với đặc thù công ty.

2. Lập kế hoạch ngân sách

3. Ghi nhật ký dòng tiền theo khoản mục

4. Xem, phân tích, biểu đồ kết quả thực hiện kế hoạch

ngân sách, thặng dư – thâm hụt dòng tiền.

5. Phân tích chéo dòng tiền với tài chính kinh doanh.

PREMIUM Version
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Sửa / hiệu chỉnh danh mục

1. Sửa mã & tên của từng khoản

mục trong bảng danh mục

này. Mã phải đặt ví dụ

“KHOANMUC1” – chữ hoa, 

viết liền. (Tùy chỉnh)

2. Không xóa, thêm dòng và cột

3. Dòng / khoản mục nào không

phải sinh thì ẩn đi “Hide”

1. “Độ nhạy” là sai lệch dự kiến được phép giữa mức dự kiến và mức cao (Kịch bản 1, kịch bản 2)
2. Nhập số liệu cho các dòng chi tiết (không chứa công thức) trong các cột “Dự kiến” – E,G,I,K,M….
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1. Đánh giá “Thặng dư hoặc thâm hụt” cuối tháng theo bản kế hoạch vừa lập
2. Thảo luận, dự liệu đưa ra các phương án xử lý tăng / giảm dòng tiền, thu hồi công nợ… để không rơi

vào tính trạng “bị động” thanh toán hoặc “Lãi mà không có đủ tiền hoạt động”.

1. Hàng ngày ghi nhận NHẬT KÝ DÒNG TIỀN giống như ghi sổ quỹ hoặc chi tiết ngân hàng
2. Mỗi khoản phát sinh phải gắn với khoản mục ở cột E hoặc F. Loại tiền tại cột G.
3. Tùy vào THU TIỀN hoặc CHI TIÊU RA mà ghi số tiền vào cột H hoặc I.
4. Ngày ghi ở cột B, tháng ghi ở cột C. Ngày đầu tiên của tháng chỉ ghi nội dung, bỏ trống phần còn lại như ví dụ mẫu ở dòng 7
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1. Tháng kế tiếp lặp lại dòng số dư như làm mẫu ở dòng 20, số thứ tự 15. Như vậy hệ thống công thức mới có thể phân tích kết
quả chính xác.

2. Số liệu tại ô J4 và K4 chỉ nhập 1 lần duy nhất khi bắt đầu áp dụng.
3. Bảng số liệu này được ghi liên tục cho cả năm. Cân nhắc sửa phần mềm kế toán để có thể tạo ra bảng này để hàng tháng copy 

paste số liệu mà không cần nhập chi tiết. Nếu không thể sửa, thì kết xuất ra excel, sửa rồi paste vào đây.

Nhập số của tháng (dòng 4) cần xem báo cáo để tự động lập báo cáo và biểu đồ.
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Hàng tháng nhập số của kết quả kinh doanh vào cột tháng tương ứng của bảng này. 
Chỉ nhập tại các dòng không chứa không thức.

So sánh kết quả dòng tiền, ngân sách với kết quả kinh
doanh. Làm cơ sở quản trị và ước tính kỳ tiếp theo
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Đối với đơn vị đa cơ sở, đa dự án, đa địa điểm KD cần quản lý riêng:

1. Mỗi đơn vị cơ sở làm theo quy trình trên.

2. Người quản lý tổng thể thu nhận các kết quả chi tiết nhập vào bảng tổng hợp kế

hoạch và tổng hợp báo cáo
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&

CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN DÒNG TIỀN

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CÔNG TY

CẤU TRÚC BỘ QUY CHUẨN TÍN DỤNG CÔNG TY

1. Mô hình tài chính & chỉ số thanh toán cơ bản

2. Quy định thành phần nhân sự tham gia điều phối

3. Phân loại khách hàng / đối tác (A,B,C)

4. Định mức giới hạn công nợ: giá trị và thời gian

5. Quy định các định mức chiết khấu, ưu đãi, mua bán chịu

6. Trách nhiệm và kịch bản xử lý công nợ chủ động

7. Quy định thực thi, giám sát và đánh giá kết quả
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