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GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MTV DẦU KHÍ ĐÔNG 

NAM 

1. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY. 

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ ĐÔNG NAM. 

Tên tiếng Anh: PETRO DONGNAM COMPANY LIMITED. 

Tên viết tắt: DONA LTD. 

Văn phòng công ty:  

- Địa chỉ: 3167, Phụng Qưới B,TT Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. 

- Điện thoại: 710.3 856189 

- Fax: 710.3 856189 

- Vốn điều lệ:7.970.681.434 đồng. 

- Vốn bằng tiền mặt: 5.000.000.000 đồng 

- Vốn bằng tài sản: 2.970.681.434 đồng 

2. LỊCH SỦ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

1992: Thành lập  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU 18, tiền thân của 

công ty TNHH một thành viên Đông Nam. 

2000. Doanh nghiệp đã xây dựng được 32 đại lý. 

2006. Phát triển thành công ty TNHH Một thành viên dầu khí Đông Nam, Có 1 

chi nhánh và 50 đại lý. 

2009. Phát triển hệ thống bán lẻ với tổng cộng 82 đại lý và 1chi nhánh. 

3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý được tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng. Ban 

giám đốc có quyền hạn cao nhất và chịu trách nhiệm chung trong công tác quản lý của 

toàn công ty. Mọi cán bộ nhân viên chấp hành tuyệt đối cán bộ lãnh đạo trực tiếp của 

mình. Cán bộ lãnh đạo từng bộ phận lại chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bộ 

phận mình phụ trách trước lãnh đạo cấp cao hơn. 

 

 

 



Phân tích các tỷ số tài chính của công ty TNHH MTV dầu khí Đông Nam 

 iii SVTH: Trần Thị Ánh Tuyết 

 

Sơ đồ 1: Sơ đồ cơ cấu  tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH MTV dầu khí Đông 

Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận: 

Giám đốc: giám đốc là người đứng đầu và cũng là người quản lý điều hành 

chung, quyết định mọi hoạt động cũng như chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của 

doanh nghiệp. 

Phòng kinh doanh: chịu trách nhiệm đề ra các biện pháp cũng như phương thức 

kinh doanh có hiệu quả nhất. 

Phòng ngân quỹ: chịu trách nhiệm quản lý tài chính, mọi khoản thu chi của công 

ty. 

Phòng kế toán - tài chính: chịu trách nhiệm theo dõi tình hình tài chính và ghi 

chép mọi hoạt động tài chính của công ty. 

- Theo dõi tình hình thu chi và kiểm tra doanh thu hàng hóa bán ra đồng thời báo 

cáo các khoản thuế với nhà nước. 

- Tính lương và theo dõi tình hình nhập xuất hàng hóa để nhập kho và báo cáo 

xuất nhập tồn hàng ngày. 

BAN GIÁM ĐỐC 

Phòng Ngân Qũy Phòng Kinh Doanh Phòng kế toán 
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NỘI DUNG THỰC TẬP 

I. CHI TIẾT NỘI DUNG THỰC TẬP 

(*) 1: Rất tốt. 2: Tốt. 3: Trung bình. 4: Kém. 

Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Mức độ 

nhận 

thức (*) 

Hiệu quả 

công viêc 

(*) 

Tuần 

1 

- Tiếp xúc với ban lãnh đạo và mọi người trong công 

ty. 

- Tìm hiểu về công ty, nghiên cứu tài liệu. 

- Quan sát thao tác làm việc của mọi người và trên hệ 

thống máy tính. 

- Tham khảo số liệu trong bảng cân đối kế toán. 

1 1 

Tuần 

2 

- Nghiên cứu tài liệu, chứng từ. 

- Tìm hiểu về bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

- Tham khảo ý kiến của kế toán trưởng về các thông 

số trong bảng cân đối kết toán và bảng báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh. 

1 1 

Tuần 

3 

- Phân tích các thông số trong bảng lưu chuyển tiền tệ. 

- Phân tích các tỷ số tài chính của công ty. 
1 1 

Tuần 

4 

- Thực hiện đề tài. 

- Trình bài với lãnh đạo đóng góp ý kiến và trình ký. 

- Hoàn thành bài báo cáo thực tập. 

- Nộp bài về khoa kinh tế. 

1 1 

 

II. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV DẦU 

KHÍ ĐÔNG NAM. 

Phân tích tỷ số tài chính là việc sử dụng những kỹ thuật khác nhau để phân tích 

các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để nắm bắt được tình hình tài chính thực tế của 

doanh nghiệp, qua đó đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. 

2.1. Phân tích các tỷ số thanh khoản. 

Các tỷ số thanh khoản là tỷ số tài chính dùng để đo lường khả năng thanh toán nợ 

ngắn hạn của công ty bằng các tài sản ngắn hạn. 



Phân tích các tỷ số tài chính của công ty TNHH MTV dầu khí Đông Nam 

 2 SVTH: Trần Thị Ánh Tuyết 

 

Bảng 1. Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH MTV dầu khí Đông Nam năm 

2013 

ĐVT: VNĐ 

TÀI SẢN Số Tiền NGUỒN VỐN Số Tiền 

 A – Tài sản lưu động và 

đầu tư ngắn hạn 
42.879.639.357 A – Nợ phải trả 34.667.292.990 

I. Tiền và các khoản tương 

đương tiền 
7.848.544.149 I. Nợ ngắn hạn 34.667.292.990 

II. Các khoản phải thu 

ngắn hạn 
27.594.758.655 1. Vay ngắn hạn 33.024.000.000 

1. Phải thu khách hàng 16.322.516.960 2. Phải trả người bán 1.470.452.250 

2. Trả trước cho người bán 11.272.241.695 
3. Người mua trả tiền 

trước 
90.462.400 

III. Hàng tồn kho 7.436.336.553 
4. thuế và các khoản 

phải nộp 
82.378.340 

B – Tài sản dài hạn 6.272.839.518 B – Vốn chủ sở hữu 15.187.821.982 

I. Tài sản cố định 5.882.779.099 I. Vốn chử sở hữu 15.187.821.982 

1. Nguyên giá 11.156.434.047 
1. Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu 
15.000.000.000 

2. Giá trị hao mòn lũy kế (5.273.654.948) 
2. Lợi nhuận chưa phân 

phối 
187.821.982 

II. Tài sản dài hạn khác 390.060.419   

TỔNG TÀI SẢN 49.855.114.972 TỔNG NGUỒN VỐN 49.855.114.972 

(Nguồn: phòng kế toán công ty TNHH MTV dầu khí Đông Nam)  

Dựa vào bảng cân đối kế toán trên, ta có:        

Tỷ số thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/ Các khoản nợ ngắn hạn 

=42.879.639.357/34.667.292.990=1,24 

Tỷ số thanh toán hiện thời bằng 1,24 năm 2013 cho biết 1 đồng nợ của công ty 

được đảm bảo bằng 1,24 đồng tài sản ngắn hạn. Tỷ số thanh toán hiện thời của công ty 

bằng 1,24>1, tức là tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn, nói cách khác tài sản ngắn 

hạn đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty. Nhìn chung, thanh 

toán thanh khoản của công ty tốt, so với năm trước thì khả năng thanh toán hiện thời 

của công ty càng được đảm bảo ( năm 2012 là 0,95).  
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Tỷ số thanh toán nhanh=(Tài sản ngắn hạn–Hàng tồn kho)/Các khoản nợ ngắn hạn 

=(42.879.639.357 - 7.436.336.553)/34.667.292.990= 1,02          

Tỷ số thanh toán nhanh bằng 1,02 năm 2013 cho biết 1 đồng nợ của công ty được 

đảm bảo bằng 1,02 đồng tài sản ngắn hạn có thể huy động ngay để thanh toán  

( đây là tỷ số đã trừ đi yếu tố hàng tồn kho). Đây là tỷ số phản ánh đúng nhất khả năng 

thanh toán của công ty. Vì tính thanh khoản của yếu tố hàng tồn kho không cao bằng 

các chỉ tiêu khác. Tỷ số thanh toán nhanh bằng 1,02>1 cho thấy khả năng thanh toán 

nợ của doanh nghiệp là rất khả quan. Nghĩa là, 1 đồng nợ chỉ được đảm bảo bằng 1,02 

đồng tài sản ngắn hạn có thể huy động được ngay. Nếu các chủ nợ đồng loạt thu nợ 

ngay thì công ty vẫn có thể thanh toán nợ ngắn hạn cho các chủ nợ.  

2.2. Phân tích các tỷ số hiệu quả hoạt động 

Số liệu dùng để phân tích các tỷ số hoạt động là từ bảng báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh. Các tỷ số này đo lường tình hình quả lý tài sản cảu công ty.  

Bảng 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTV dầu khí 

Đông Nam năm 2013 

      ĐVT: VNĐ 

CHỈ TIÊU SỐ TIỀN 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 621.576.290.357  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0 

3.Doanh thu thuần 621.576.290.357  

4. Gía vốn hàng bán 611.076.738.495  

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  10.499.551.862  

6. Doanh thu hoạt động tài chính 71.513.731    

7. Chi phí tài chính 2.491.290.723  

- Trong đó: Lãi vay phải trả 2.491.290.723  

8. Chi phí quản lý kinh doanh  7.699.820.573 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  379.954.297 

10. Thu nhập khác 649.588.747  

11. Chi phí khác 807.236.442    

12. Lợi nhuận khác -157.647.695 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 222.306.602 

14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 222.306.602 

(Nguồn: phòng kế toán công ty TNHH MTV dầu khí Đông Nam) 
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Dựa vào bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, ta có các tỷ số 

hoạt động như sau: 

Tỷ số vòng quay hàng tồn kho=Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

=611.076.738.495/(7.436.336.553+15.496.789.871*)=26,65 

(* là giá trị hàng tồn kho năm 2012) 

Tỷ số vòng quay hàng tồn kho bằng 26,65 vòng cho biết thời gian tồn kho hàng 

bình quan của doanh nghiệp là 365ngày/26,65vòng=13,70 ngày. Đây là số ngày tồn 

kho bình quân của doanh nghiệp. Đối với ngành thì thời gian tồn kho là không cao. 

Nhưng, công ty cũng cần quan tâm nhiều hơn đến yếu tố này. Vì sự biến động giá của 

thị trường theo chiều hướng tăng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. 

Kỳ thu tiền bình quân: Đây là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả các khoản phải thu 

của công ty dựa vào bản cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 

công ty. 

Kỳ thu tiền bình quân=Các khoản phải thu bình quân/Doanh thu bình quân 1 ngày 

=((27.594.758.655+21.939.763.408*)/2)/((621.576.290.357+71.513.731+649.588.747

)/365)=14,53 

 (* là giá trị các khoản phải thu năm 2012)  

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/Tổng giá trị tài sản bình quân 

=621.576.290.357/((49.855.114.972+63.255.151.411)/2)= 11,00                                  

Đây là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản của công ty. Vòng quay 

tăng tài sản bằng 11,00 cho biết 1 đồng tổng tài sản sẽ tạo ra được 11,00 đồng doanh 

thu. Chỉ số này càng lớn cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của công ty là càng cao. 

2.3. Các tỷ số giảm trừ nợ.      

Tổng số nợ trên tổng tài sản = Nợ phải trả/Tổng giá trị tài sản 

=34.667.292.990/49.855.114.972=0,70                                               

Tỷ số nợ trên tổng tài sản bằng 0,70 cho biết 1 đồng tài sản có 0,70 đồng từ nợ. 

Điều này chứng tỏ trong quan điểm phát triển của công ty, ban lãnh đạo ưu tiên vấn đề 

sử dụng vốn từ nợ. Mặt khác, chỉ số này nói lên lên công ty đang gặp khó khăn về vốn.

   

Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu 

=34.667.292.990/15.187.821.982= 2,28 
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Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu phản ánh mức độ sử dụng nợ so với sử dụng vốn 

chủ sở hữu. Chỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu bằng 2,28 >1 cho thấy doanh nghiệp sử 

dụng nợ nhiều hơn so với sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tài sản của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, đặc điểm này cũng là xu hướng chung của các công ty trong giai 

đoạn hiện nay. 

Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay = EBIT/Chi phí lãi vay 

= (222.306.602 + 2.491.290.723)/ 2.491.290.723 = 1,10 

Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay là 1 tỷ số tài chính đo lường khả năng sử dụng 

lợi nhuận thu được từ quá trình khinh doanh để trả lãi các khoản mà công ty đã vay. 

Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay bằng 1,10>1 cho thấy công ty có khả năng trả các 

khoản lãi vay. 

 

2.4. Các tỷ số khả năng sinh lợi. 

Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu phản ánh khả năng sinh lợi trên cơ sở doanh 

thu được tạo ra trong kì. 

Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu = Lợi nhuận ròng/Doanh thu thuần 

= 222.306.602/621.576.290.357=0,00036 

Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu bằng 0,00036 cho biết 1 đồng doanh thu tạo 

ra 0,00036 đồng lợi nhuận. 

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản = Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản bình quân 

= 222.306.602/49.855.114.972=0,0045 

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản bằng 0,0045 cho biết 1 đồng tài sản tạo ra 

0,0045 đồng lợi nhuận. 

III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN THỰC TẬP 

3.1. Thuận lợi 

Công ty nằm trên quốc lộ chính (Quốc lộ 1A)có hệ thống phân phối rộng, chiếm 

lĩnh thị trường Kiên Giang(có 80% đại lý thuộc địa bàn Kiên Giang). Kiên Giang cũng 

thuộc khu vực biên giới nên chiếm lĩnh luôn cả địa bàn tàu biển, tàu đánh cá. Lượng 

tàu lấy dầu rất lớn, hàng giao nhiều, thanh toán tiền cũng nhanh…nhờ đó có thể quay 

vốn được khi các đại lý lấy hàng ít, thanh toán chậm. 
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Công ty có hệ thống tàu giao hàng (6 sà lan - sức chứa trung bình là 350m3), hệ 

thống xe bồn đa dạng (9 chiếc xe loại 12 khối, loại 16 khối và loại 17 khối) phục vụ tất 

cả yêu cầu của khách hàng. 

Doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên giàu năng lực, nhiều kinh nghiệm, có tính 

đoàn kết cao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. 

3.2. Khó khăn 

Bị ảnh hưởng bởi giá cả  xăng dầu thế giới, mức giá trong nước tăng khiến đời 

sống nhân dân gặp khó khăn. Nhất là mức sống của người dân bị ảnh hưởng, do giá 

tăng, các mặt hàng khác tăng theo, nhưng lương vẫn không đổi…nên vốn thu hồi ít 

hơn. 

Vị trí từ nơi nhập đến kho xa nên làm cho chi phí vận chuyển cao, đã làm cho giá 

cả cao hơn các nơi khác, ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng. 

 

3.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 

Phát huy vai trò chủ đạo và cung cấp các dịch vụ vượt trội trên cơ sở nâng cao 

năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống, phát triển thương hiệu Đông Nam lên một tầm 

cao mới. 

Tiếp tục phát triển lực lượng sản xuất có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường áp 

dụng khoa học công nghệ vào quản trị, điều hành doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Mở rộng thị trường và đầu tư trang thiết bị cho việc kinh doanh công ty cũng nên 

tìm cho mình hướng đi mới bằng việc nhập khẩu trực tiếp các nguồn hàng nhằm đảm 

bảo cung ứng kịp thời hàng hóa cho người tiêu dùng. 

Thường xuyên tổ chức các lớp học bồi dưỡng cho nhân viên nhằm nâng cao trình 

độ chuyên môn và tay nghề vững chắc. Thực hiện những chính sách khen thưởng cho 

nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

3.4. Nếu Tôi là ban lãnh đạo của công ty thì Tôi sẽ định hướng cho sự phát 

triển của công ty như sau: 

Lên kế hoạch mở rộng thêm thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng mới. Tập 

trung đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn nghề nghiệp cao để góp phần vào việc 

kinh doanh của công ty. 
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Kiểm soát chặt chẽ các khâu từ vận chuyển đến nhập hành, xuất hàng để hạn chế 

sự hao hụt. Đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ tốt cho công việc kinh doanh của 

công ty. 

IV. Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN 

- Đối với nhà trường: Thường xuyên kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp các 

sinh viên có thể vận dụng tốt những điều mình đã được học vào thực tế. Nhà trường 

cần hợp tác với các đơn vị kinh tế, những doanh nghiệp để sinh viên tiếp cận với nhiều 

kiến thức  thực tế hơn. Nên tạo ra nhiều cuộc nói chuyện chuyên đề với các chuyên gia 

kinh tế để sinh viên tiếp cận với những cái mới, những kinh nghiêm thực tế bổ ích. 

- Đối với sinh viên: Cần có thái độ học tập tích cực, phải nâng cao ý thức tự 

nghiên cứu trong quá trình hoc tập, sinh viên phải tự nhận thức được rằng giảng viên 

chỉ là người hướng dẫn chứ đừng nên quan niệm rằng giảng viên là những người dạy, 

giảng viên dạy gì sinh viên học cái đó. 

 


