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XÂY DỰNG 
 BÁO CÁO NGÂN LƯU 

 
 
 

Một trong những nội dung quan trọng trong việc 
thẩm ñịnh dự án ñầu tư ñó là phân tích tài chính dự 
án. Thông qua hệ thống các chỉ tiêu thẩm ñịnh ñể 
nhận dạng những dự án ñáng giá về mặt tài chính; và 
ñồng thời, loại bỏ những dự án xấu. Nhìn chung, 
phân tích tài chính của dự án ñược thực hiện theo các 
bước sau: •  Ước lượng dòng tiền của dự án, •  quyết 
ñịnh chi phí sử dụng vốn làm suất chiết khấu, •  tính 
toán các chỉ tiêu ñánh giá dự án •  và cuối cùng là 
ñưa ra quyết ñịnh ñầu tư. Như vậy, ñể việc ñánh giá  

dự án chính xác (nhất là giai ñoạn nghiên cứu tiền khả thi) thì việc ñầu tiên và 
quan trọng nhất là việc ước lượng dòng tiền của dự án.  
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1. Báo cáo ngân lưu 
1.1. Khái niệm 
Báo cáo ngân lưu (cash flows statement) phản ánh các dòng tiền từ các hoạt 
ñộng cơ bản của dự án ñầu tư. Dòng tiền (cash flows) là toàn bộ các khoản thực 
thu và thực chi qua các năm trong suốt vòng ñời của dự án. 
 
1.2. Quy ước và nguyên tắc 
• Quy ước: 

− Thời ñiểm ñầu tư là thời ñiểm bắt ñầu ñầu tư1 (t = 0); 
− Dòng tiền phát sinh ñều là dòng tiền ở thời ñiểm cuối kỳ; 
− Thời gian thanh lý của dự án là thời ñiểm t = n + 1 với n là vòng ñời hoạt 

ñộng của dự án. 
 

• Nguyên tắc: 
Việc ước lượng dòng tiền ñược thực hiện trên nguyên tắc sau: 
− Dựa vào dòng tiền chứ không dựa vào lãi ròng. Bởi vì, lợi nhuận theo ghi 

nhận của kế toán không phản ánh chính xác thời ñiểm thu và chi của 
dòng tiền (tức không phản ánh giá trị của tiền tệ theo thời gian) 

− Và chỉ có dòng tiền tăng thêm (incremental basis) mới ảnh hưởng ñến 
quyết ñịnh chấp nhận hay bác bỏ dự án. Dòng tiền tăng thêm là dòng tiền 
phát sinh từ dự án và góp phần làm gia tăng dòng tiền của doanh nghiệp 
so với trước khi có dự án. 

 
1.3. Phương pháp 
Về mặt cơ bản thì báo cáo ngân lưu ñược lập theo hai phương pháp, ñó là 
phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. 
 
1.3.1. Phương pháp trực tiếp 
Theo phương pháp này thì báo cáo ngân lưu ñược chia thành hai phần, ñó là 
dòng thu và dòng chi. Và cuối cùng, chênh lệch giữa dòng thu và dòng chi chính 
là dòng ngân lưu ròng của dự án. 
 
• Dòng thu hay còn gọi là dòng tiền vào (inflows) là dòng tiền hình thành từ 

các khoản thực thu hàng năm của dự án, bao gồm: 
− Doanh thu hàng năm của dự án; 
− Thay ñổi các khoản phải thu; 
− Thay ñổi tiền mặt; 
− Khoản tài trợ nhận ñược hàng năm; 
− Giá trị thanh lý hay thu hồi tài sản … 
 

                                        
1 Thông thường, vốn ñầu tư thường ñược chi ra ở năm ñầu (nên thường gọi là chi phí ban ñầu – 
initial outlay) nhưng cũng không loại trừ khả năng chi ñầu tư có thể dàn trải và phát sinh ở 
những năm sau. 
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• Dòng chi hay còn gọi là dòng tiền ra (outflows) là dòng tiền hình thành từ 
các khoản thực chi hàng năm của dự án, bao gồm: 
− Chi phí ñầu tư; 
− Thay ñổi khoản phải trả; 
− Chi phí hoạt ñộng; 
− Thuế thu nhập 
− Các khoản chi phí ñáp ứng nghĩa vụ tài chính … 
 

• Dòng ngân lưu ròng: NCF = Dòng thu – Dòng chi 
 
1.3.2. Phương pháp gián tiếp 
Theo phương pháp gián tiếp thì dòng ngân lưu ñược chia thành: ngân lưu từ 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, ngân lưu từ hoạt ñộng ñầu tư và ngân lưu từ 
hoạt ñộng tài trợ. Tổng hợp ba dòng ngân lưu này thì ñược ngân lưu ròng của 
dự án. Tuy nhiên, khi xây dựng báo cáo ngân lưu này thì thường quy ước về dấu 
của dòng tiền như sau: dòng tiền vào ghi cộng (+) và dòng tiền ra thì ghi nhận 
dấu trừ (-). 
 
• Ngân lưu từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh: Dòng ngân lưu từ hoạt 

ñộng này bắt ñầu từ lợi nhuận (thu nhập trước thuế và lãi), rồi ñiều chỉnh các 
khoản thu/chi không dùng tiền mặt, như: khấu hao và các khoản thay ñổi 
trong vốn lưu ñộng. 
Công thức tính  : NCF_hñsxkd = EBIT + De +/- ∆∆∆∆VLĐ 

• Ngân lưu từ hoạt ñộng ñầu tư: Dòng ngân lưu từ hoạt ñộng ñầu tư bao 
gồm các khoản chi ñầu tư và các khoản thanh lý khi dự án kết thúc. 

• Ngân lưu từ hoạt ñộng tài trợ: Dòng ngân lưu từ hoạt ñộng này ghi nhận 
các khoản ñược tài trợ và các khoản thanh toán ñáp ứng các nghĩa vụ tài 
chính trong suốt vòng ñời của dự án. 

• Ngân lưu ròng: NCF = NCF_hñsxkd + NCF_ñầu tư + NCF_tài trợ 
 
1.4. Báo cáo ngân lưu và quan ñiểm ñánh giá 
Khi dự án có tài trợ bằng vốn vay thì cần phân biệt hai quan ñiểm ñánh giá, ñó 
là quan ñiểm tổng vốn – TIP (Total investment of view) và quan ñiểm vốn chủ 
sở hữu – EPV (Equity point of view) 
 
• Quan ñiểm tổng vốn nhằm ñánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án căn cứ vào 

dòng ngân lưu ròng trong trường hợp có tài trợ vốn. 
Công thức tính  : NCF_TIP = NCF_hñsxkd + NCF_ñầu tư 
 

• Quan ñiểm vốn chủ sở hữu nhằm ñánh giá hiệu quả và rủi ro của vốn chủ sở 
hữu trong trường hợp có tài trợ bằng vốn vay. 
Công thức tính  : NCF_EPV = NCF_TIP + NCF_hñ tài trợ 
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2. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu 
Việc ước lượng dòng tiền của dự án là rất phức tạp do yếu tố bất ñịnh trong 
tương lai vì ñơn giản là nó chưa xảy ra. Hơn nữa, ñây là việc hoạch ñịnh mang 
tính chất ước lượng. Do ñó, cần chú ý ñến những yếu tố quan trọng và thường 
phát sinh và ảnh hưởng ñến dòng tiền của dự án, chẳng hạn như: chi phí cơ hội 
và chi phí chìm, ñất, khấu hao, thay ñổi vốn lưu ñộng, … 
 
2.1. Chi phí cơ hội và chi phí chìm 
• Chi phí cơ hội (opportunities cost) là phần thu nhập bị mất ñi do thực hiện dự 

án. Mặc dù, chi phí cơ hội không phải là một khoản thực chi nhưng vẫn ñược 
tính vào dòng chi của dự án. 

• Chi phí chìm (sunk cost) là chi phí ñã xãy ra rồi. Do ñó, không thể thu hồi lại 
ñược bất luận dự án có ñược thực hiện hay không. Chính vì thế, chi phí chìm 
là khoản thực chi nhưng không ñược tính vào dòng tiền của dự án vì nó 
không có sự khác biệt trước và sau khi có dự án. 

 
2.2. Đất 
Khi xác ñịnh chi phí ñất ñai tính toán cho dự án, cần lưu ý một số khía cạnh 
quan trọng như sau: 
• Nếu ñất mua thì ghi theo giá mua. Nếu ñất thuê thì ghi theo giá thuê và hạch 

toán khoản chi phí thuê này vào chi phí như là một khoản chi phí hoạt ñộng 
của dự án; 

• Nếu ñất ñược cấp chỉ dùng cho dự án thì không ghi chi phí cơ hội của việc sử 
dụng ñất, vì ñơn giản là không có cơ hội cho việc sử dụng khác. Nhưng nếu 
ñất ñược cấp tùy ý sử dụng thì phải ghi tăng chi phí cơ hội khi ñưa vào sử 
dụng cho dự án vì nó có cơ hội khác ñể tạo ra lợi nhuận; 

• Đất ñai là một loại tài sản cố ñịnh ñặc biệt, không bị hao mòn khi sử dụng và 
không một ai có thể sản xuất ra ñất. Do ñó, ñất ñai không phải tính khấu hao 
ngoại trừ phần giá trị tăng thêm cho ñất; 

• Giá trị của ñất có thể tăng nhanh hơn mức tăng của lạm phát trong suốt 
vòng ñời của dự án. Chính vì thế, nguyên tắc là không ñược tính phần giá trị 
tăng này vào giá trị thanh lý của ñất. Điều ñó có nghĩa là, giá trị thanh lý của 
ñất bằng với giá trị ban ñầu (giá mua hoặc giá chuyển nhượng) có tính yếu 
tố lạm phát 

 
2.3. Khấu hao 
• Khấu hao (Depreciation) tài sản cố ñịnh là việc tính toán và phân bổ một 

cách có hệ thống nguyên giá2 của tài sản cố ñịnh vào chi phí sản xuất, kinh 
doanh trong một thời gian sử dụng của tài sản cố ñịnh. Khấu hao không phải 

                                        
2 Nguyên giá tài sản cố ñịnh là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra ñể có ñược tài 
sản cố ñịnh tính ñến thời ñiểm ñưa tài sản cố ñịnh ñó vào trạng thái sẳn sàng sử dụng. Chính vì 
thế, các chi phí sau ñược tính vào nguyên giá: cộng vào nguyên giá chi phí vận chuyển, chi phí 
lắp ñặt và chạy thử; trừ ra chi phí hoa hồng và chiết khấu và các chi phí khác theo quy ñịnh của 
quyết ñịnh 206/2003/QĐ-BTC. 
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là khoản thực chi nên không ñược thể hiện trên báo cáo ngân lưu. Tuy nhiên, 
khấu hao ảnh hưởng gián tiếp ñến dự án ñầu tư thông qua thuế và giá trị 
thanh lý. 

 
• Để tính chính xác khấu hao cần xác ñịnh rõ ba nhân tố sau: thời gian hữu 

dụng (hay vòng ñời hoạt ñộng), nguyên giá hay giá trị tận dụng3 và phương 
pháp khấu hao. 

 
− Khấu hao theo ñường thẳng (Straight – Line Depreciation): Theo phương 

pháp này thì khấu hao hàng năm ñược phân bổ ñều trong suốt vòng ñời 
hoạt ñộng. Điều ñó có nghĩa là, tại thời ñiểm kết thúc vòng ñời hoạt ñộng 
của tài sản cố ñịnh này thì giá trị còn lại của nó sẽ bằng không. 

− Khấu hao theo số dư giảm dần có ñiều chỉnh (Declining Balance Method): 
Theo phương pháp này thì mức khấu hao ñược tính bằng công thức sau: 

 
MKH = %KH*Giá trị ñầu kỳ 

 
Trong ñó: %KH = HSĐC*1/n 
� HSĐC là hệ số ñiều chỉnh ñược quy ñịnh trong quyết ñịnh 

206/2003/QĐ-BTC (t<=4: 1,5 ; 4<t<=6: 2,0; t>6: 2,5) 
� n là vòng ñời hoạt ñộng của tài sản cố ñịnh 
 

2.4. Thay ñổi vốn lưu ñộng 
• Vốn lưu ñộng (thuần) là chênh lệch giữa tài sản lưu ñộng với nợ ngắn hạn. 

Trong ñó, tài sản lưu ñộng bao gồm: tiền mặt tồn quỹ, khoản phải thu và 
hàng tồn kho. Bất kỳ một dự án nào luôn phải duy trì một mức tồn quỹ hay 
mức tồn kho nhất ñịnh; và trong quá trình bán hàng, cũng luôn xuất hiện các 
khoản chưa (chậm) thanh toán từ khách hàng. Những tài sản ngắn hạn này 
càng cao, do tiền bị chôn vào ñó nên dòng ngân lưu của dự án càng thấp ñi, 
và ngược lại. Trong khi ñó, khoản phải trả là do dự án “tạm giữ” của nhà 
cung cấp, chúng càng cao thì dòng ngân lưu của dự án càng cao, và ngược 
lại. Do ñó, mục ñích dự kiến vốn lưu ñộng (thuần) của dự án là nhằm tính 
toán ñiều chỉnh dòng thu, dòng chi của dự án ñể tính chính xác dòng ngân 
lưu ròng. 

 
• Hình thức thể hiện vốn lưu ñộng trên báo cáo ngân lưu là phần thay ñổi và 

tùy theo phương pháp lập báo cáo ngân lưu: 
− Theo phương pháp gián tiếp thì thể hiện vào ngân lưu từ hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh theo nguyên tắc sau: 
 

Thay ñổi VLĐ (hay ∆∆∆∆VLĐ) = VLĐckỳ – VLĐñkỳ 
 

                                        
3 Giá trị tận dụng hay còn gọi là chi phí lịch sử 
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Hay ∆VLĐ = ∆TM + ∆KPThu + ∆TKho – ∆KPTrả 
� Nếu ∆VLĐ > 0 thì ñiều chỉnh trừ (-) 
� Nếu ∆VLĐ < 0 thì ñiều chỉnh cộng (+) 
 

− Theo phương pháp trực tiếp thì thay ñổi tiền mặt, thay ñổi khoản phải thu 
thì thể hiện vào dòng ngân lưu vào và thay ñổi khoản phải trả thì thể hiện 
vào dòng ngân lưu ra 

 
� Thay ñổi khoản phải thu  

Doanh thu là số tiền ñã và sẽ thu của dự án trong kỳ. Và chính các 
khoản trả chậm của khách hàng hình thành nên khoản phải thu (AR – 
Account Receivables) của dự án và ảnh hưởng ñến dòng ngân lưu 
ròng theo nguyên tắc sau: 
� AR tăng: khoản nợ của khách hàng tăng lên, do ñó số thực thu 

bằng tiền sẽ ít hơn doanh thu trong kỳ. Điều này tác ñộng làm 
giảm ngân lưu ròng. Chính vì thế, ñiều chỉnh trừ (-) cho khoản thay 
ñổi khoản phải thu; 

� AR giảm: thu hồi bớt nợ khách hàng, do ñó số thực thu bằng tiền 
sẽ nhiều hơn doanh thu trong kỳ. Điều này tác ñộng làm tăng ngân 
lưu ròng. Chính vì thể, ñiều chỉnh cộng (+) cho khoản thay ñổi 
khoản phải thu; 

� Giả ñịnh cuối vòng ñời hoạt ñộng của dự án (hay thời ñiểm thanh 
lý dự án) thì AR = 0, ñiều ñó có nghĩa là các khoản phải thu phải 
ñược thu hết. Điều này tác ñộng làm tăng ngân lưu ròng tại thời 
ñiểm thanh lý dự án. 

 
� Thay ñổi tiền mặt 

Bất kỳ một dự án nào cũng cần phải duy trì một lượng tiền mặt nhằm 
thực hiện các giao dịch và thường ñược gọi là tồn quỹ tiền mặt của dự 
án (CB – Cash Balance). Do ñó, khi thực hiện dự án thì phải chi ra một 
lượng tiền nhất ñịnh ñể tài trợ cho nhu cầu tồn quỹ tiền mặt. Cần lưu 
ý rằng, cũng giống như khoản phải thu thì tồn quỹ tiền mặt không 
phải là khoản mục của ngân lưu; mà chỉ có thay ñổi tồn quỹ tiền mặt 
mới ñược thể hiện trên báo cáo ngân lưu và theo nguyên tắc tương tự 
như với thay ñổi khoản phải thu. 
 

� Thay ñổi khoản phải trả 
Khoản phải trả là số tiền mà dự án chưa thanh toán hết cho người 
cung cấp. Hơn nữa, báo cáo ngân lưu của dự án chỉ ghi nhận những 
khoản thực chi. Chính vì thể, khoản phải trả (AP – Account Payables) 
của dự án sẽ ảnh hưởng ñến dòng ngân lưu ròng theo nguyên tắc sau: 
� AP tăng: tăng nợ của nhà cung cấp, do ñó số tiền thực chi mua 

hàng sẽ thấp hơn giá trị khoản mua vào. Điều này tác ñộng làm 
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tăng ngân lưu ròng. Chính vì thế, ñiều chỉnh trừ (-) cho khoản thay 
ñổi khoản phải trả; 

� AP giảm: trả nợ bớt cho nhà cung cấp, do ñó số thực chi mua hàng 
sẽ cao hơn giá trị khoản mua vào trong kỳ. Điều này tác ñộng làm 
giảm ngân lưu ròng. Chính vì thể, ñiều chỉnh cộng (+) cho khoản 
thay ñổi khoản phải trả; 

� Giả ñịnh cuối vòng ñời hoạt ñộng của dự án (hay thời ñiểm thanh 
lý dự án) thì AP = 0, ñiều ñó có nghĩa là các khoản phải trả phải 
ñược thanh toán hết. Điều này tác ñộng làm giảm ngân lưu ròng 
tại thời ñiểm thanh lý dự án. 
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Bài tập nghiên cứu chương 2 
Bài 2.1 – Báo cáo ngân lưu 
Hãy ñiền ñầy ñủ báo cáo ngân lưu (ĐVT: tr.VNĐ) của dự án Bạch Chuột 
 

STT Năm 0 1 2 3 4 

I. Ngân lưu vào      

1 Doanh thu thuần  2.500    

2 Thay ñổi khoản phải thu   -100  400 

3 Thay ñổi tiền mặt  -160  -40  

4 Giá trị thanh lý     1.000 

5 Tổng ngân lưu vào      

II. Ngân lưu ra      

1 Đầu tư ban ñầu      

2 Chi phí hoạt ñộng    1.000   

3 Thay ñổi khoản phải trả    -25  

4 Tổng ngân lưu ra      

III. Ngân lưu ròng trước thuế      

IV. Thuế phải nộp (25%)      

V. Ngân lưu ròng _TIP -4.000     

VI. Ngân lưu tài trợ      

VII. Ngân lưu ròng_EPV      

 
Biết rằng: 
• Thời gian hoạt ñộng của dự án là 3 năm và thanh lý vào năm 4. Tại thời ñiểm 

năm thanh lý thì tài sản ñược thanh lý theo giá trị sổ sách. Vòng ñời hoạt 
ñộng của tài sản cố ñịnh là 4 năm và áp dụng khấu hao ñều; 

• Nhu cầu tài trợ vốn vay chiếm 75% tổng vốn ñầu tư, trả nợ theo phương 
thức gốc ñều trong 3 năm với lãi suất là 10%; 

• Ước tính: khoản phải thu chiếm 10% doanh thu thuần, tồn quỹ tiền mặt 
chiếm 20% chi phí hoạt ñộng (chưa tính khấu hao) và khoản phải trả chiếm 
5% doanh thu thuần; Tỷ suất thuế thu nhập 25%. 

 
Bài 2.2 – Báo cáo ngân lưu 
Long Khủng ñang xem xét một ñề nghị vào một dự án ñầu tư vào chiếc máy mới 
hiện ñại hơn chiếc máy hiện nay. Các thông số về dòng tiền của dự án ñược 
trình bày như sau: 
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Khoản mục tính 1999 2000 2001 2002-2009 
Chi tiêu vốn 
Nghiên cứu phát triển 
Nhu cầu vốn lưu ñộng 
Doanh thu 
Chi phí vận hành 
Khấu hao 
Chi phí lãi vay 
Lợi nhuận trước thuế 
Thuế thu nhập  
Dòng tiền ròng 

-1040 
-200 
-400 

 
 
 
 

-200 
 

 
 
 

800 
-480 
-104 
-216 

0 
0 
0 

 
 
 

1.600 
-960 
-104 
-216 
320 
30 

290 

 
 
 

4.000 
-2.400 

-104 
-216 

1.280 
320 
960 

 
 
Diễn giải: 
• Chi ñầu tư: 800 tỷ VNĐ cho máy móc mới và 240 tỷ VNĐ cho việc mở rộng 

nhà kho chứa hàng. Toàn bộ chi phí mở rộng ñược tính vào dự án, mặc dù 
hiện tại chỉ cần phân nửa diện tích mở rộng. Do máy móc mới sẽ ñược lắp 
ñặt trong một phân xưởng sản xuất hiện hữu, không tính cho nhà xưởng và 
ñất. Áp dụng khấu hao tuyến tính trong vòng 10 năm. 

• Giá trị thanh lý bằng không tại thời ñiểm kết thúc vòng ñời hoạt ñộng theo 
giá trị sổ sách. 

• Chi phí nghiên cứu và phát triển: 200 tỷ VNĐ  
• Nhu cầu vốn lưu ñộng tăng thêm là 400 tỷ VNĐ. Ước tính nhu cầu vốn lưu 

ñộng không ñổi trong suốt vòng ñời dự án. 
• Doanh thu và chi phí vận hành cho dự án (bao gồm cả chi phí trực tiếp và 

gián tiếp nhưng chưa tính khấu hao): ước tính như trong bảng tính 
• Dự án ñược tài trợ bằng 100% vốn vay trong suốt vòng ñời của dự án với lãi 

suất là 15% tính trên chi ñầu tư và nhu cầu vốn lưu ñộng. 
• Áp dụng tỷ suất thuế thu nhập hiện hành. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế 

trong năm 1999 là số âm. Khoản lỗ này ñược khấu trừ sang năm 2001. 
• Sử dụng chi phí sử dụng vốn bình quân của công ty là 20% ñể tính NPV trên 

cơ sở lãi ròng. 
 
1. Hãy ñọc cẩn thận các diễn giải của bảng trên. Các khoản mục tính nào là  

không hợp lý ? Vì sao. 
2. Trên cơ sở ñó, hãy lập lại báo cáo ngân lưu ?  
 
 
 
 
 
 
 
 


