
Nghiên cứu trao đổi

18 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 12/2020

Phá sản là gì?
Phá sản và rủi ro phá sản (hay

nguy cơ phá sản) là chủ đề được
nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Có
nhiều quan điểm khác nhau khi đưa
ra các tiêu chí của một công ty có
nguy cơ phá sản. Beaver (1966)
đưa ra tiêu chuNn xác định các công
ty có nguy cơ phá sản là không trả
được nợ, thấu chi trên tài khoản
ngân hàng và bỏ qua việc thanh
toán cổ tức ưu đãi.

Altman (1968) khi thực hiện
nghiên cứu tại thị trường Mỹ đã
cho rằng, công ty phá sản khi nộp
đơn xin phá sản.

Theo  Pongsatat et al. (2004),
phá sản được xác định là việc công
ty không có khả năng tiếp tục việc
kinh doanh hiện tại do có nghĩa vụ
nợ cao. Phá sản điển hình xảy ra
khi dòng tiền hoạt động của công
ty không đủ để thực hiện nghĩa vụ

hiện tại, tức là không có khả năng
chi trả các khoản nợ; hoặc là khi
giá trị ròng của công ty là âm, tức
là giá trị của tài sản ít hơn giá trị
của khoản phải trả.

Như vậy, có thể khẳng định
rằng nguyên nhân chủ yếu của phá
sản là do sự duy yếu về khả năng
thanh toán, tức là doanh nghiệp
(DN) không có đủ tiền để trả cho
các khoản nợ phải trả nhà cung cấp
hay lãi tiền vay ngân hàng và phải
vi phạm các hợp đồng. Trong phạm
vi của bài viết, rủi ro phá sản được
coi là toàn bộ những tác động ngoài
mong muốn ảnh hưởng đến sự tồn
tại, làm mất khả năng chi trả, hoạt
động bình thường của DN. Nói
cách khác, rủi ro phá sản mô tả khả
năng một công ty sẽ bị vỡ nợ vì
không có khả năng đáp ứng các
nghĩa vụ nợ của mình. 

Những dấu hiệu nhận biết rủi
ro phá sản trong các DN xây
dựng

Để nghiên cứu rủi ro phá sản
của các DN ngành xây dựng, nhóm
tác giả chọn mẫu nghiên cứu là 40
DN ngành xây dựng có đặc điểm
tương đồng về quy mô và lĩnh vực
hoạt động, được niêm yết trên các
sàn HSX, HNX và đăng ký giao
dịch tại UPCOM. 40 DN trong
mẫu nghiên cứu được chia thành
hai nhóm: 

Nhóm 1 là nhóm DN có rủi ro
phá sản, đại diện là những DN bị
hủy niêm yết. Các DN được lựa
chọn trong nhóm này có chứng
khoán là CT6, PVX, ALV, DLR,
LTC, PPI, PVV, SDD, B82, BHT,
L44, SD7, CID, S12, VC5, LM3,
PFL, PHH, SD1, VPC.

Nhóm 2 là các DN không có rủi
ro phá sản. Đây là các DN hoạt
động bình thường tiếp tục niêm yết.
Các DN đại diện nhóm này gồm có
C92, CII, CVN, MCO, PEN, SDU,
PXI, C32, L14, VE9, S74, LCG,
VE3, MDG, SIC, PXT, VSI, SJE,
SJC, NHA.

Sau khi lựa chọn mẫu, nhóm tác
giả tiến hành thu thập, tổng hợp dữ
liệu từ báo cáo tài chính (BCTC)
của các DN trong khoảng thời gian
là 5 năm liền, trước năm bị hủy
niêm yết. 

Các dấu hiệu nhận biết rủi ro
phá sản của các DN được đánh giá
trên 5 khía cạnh: (1) Tốc độ tăng
trưởng; (2) Mức độ sử dụng nợ; (3)
Sự cân đối trong chính sách tài trợ;
(4) Khả năng thanh toán; (5) Hiệu
suất hoạt động; (6) Khả năng sinh
lời. Mục tiêu nghiên cứu là thực
hiện đánh giá, so sánh các chỉ tiêu
tài chính để tìm ra những điểm
khác biệt trong nhóm DN có rủi ro
phá sản và nhóm DN không có rủi
ro phá sản.
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Phá sản là tình huống không
mong muốn đối với các doanh
nghiệp, vì vậy việc sớm nhận
diện rủi ro phá sản và có những
biện pháp phòng ngừa một cách
chủ động là việc làm cần thiết.
Với mẫu nghiên cứu là 40 doanh
nghiệp ngành xây dựng niêm yết
trên thị trường chứng khoán, bài
viết trình bày các dấu hiệu nhận
biết rủi ro phá sản của doanh
nghiệp trên khía cạnh đánh giá
các chỉ tiêu tài chính.
Từ khoá: rủi ro phá sản, doanh
nghiệp ngành xây dựng
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1. Tốc độ tăng trưởng
Tốc độ tăng trưởng của các DN

được đánh giá qua tốc độ tăng
trưởng tổng tài sản (TTS) và tốc độ
tăng trưởng doanh thu thuần (DTT)
(Bảng 1).

Có thể thấy, quy mô tổng tài sản
và doanh thu thuần của nhóm DN
có nguy cơ phá sản và nhóm DN
không có nguy cơ phá sản nhìn
chung có xu hướng trái chiều. Cụ
thể, doanh thu thuần bình quân của
nhóm DN có rủi ro phá sản sụt
giảm liên tục với tốc độ nhanh
trong suốt 5 năm, trước khi bị hủy
niêm yết. (giảm từ 842,5 tỷ đồng
năm (N-5) xuống 189 tỷ đồng năm
(N-1)). Tốc độ tăng trưởng doanh
thu thuần của nhóm có rủi ro phá
sản luôn ở mức dưới 0%. Đặc biệt,
năm (N-3) và năm (N-1), doanh thu
thuần sụt giảm mạnh với tỷ lệ
tương ứng là - 46,4% và - 39,8%. 

Doanh thu thuần của nhóm DN
không có rủi ro phá sản ổn định
hơn và có xu hướng tăng trong giai
đoạn nghiên cứu. 

Tương tự với xu hướng biến
động doanh thu thuần, tổng tài sản
bình quân của các DN của nhóm
DN có nguy cơ phá sản luôn ở mức
tăng trưởng âm suốt 5 năm, trước
khi bị huỷ niêm yết (giảm từ
1.283,8 tỷ đồng xuống 980,4 tỷ
đồng, tương ứng giảm 30,6% cả
giai đoạn). Ngược lại, tổng tài sản
của nhóm DN không phá sản tăng
liên tục qua các năm và đạt tổng
mức tăng trưởng là 67,9%.

Kết hợp với biến động về quy
mô tổng tài sản của các nhóm DN,
có thể thấy, diễn biến gia tăng hay
sụt giảm doanh thu thuần ở các
nhóm DN nhìn chung có sự cùng
chiều với biến động tổng tài sản.
Tuy nhiên, tốc độ gia tăng tổng tài
sản ở nhóm DN không có rủi ro
phá sản luôn lớn hơn nhiều so với
tốc độ gia tăng doanh thu thuần
từng năm tương ứng. Đặc biệt, năm
(N-2), mặc dù doanh thu thuần
nhóm này sụt giảm so với năm

trước song quy mô tổng tài sản vẫn
gia tăng mạnh so với năm (N-3). 

Tốc độ giảm quy mô tổng tài
sản ở nhóm DN phá sản luôn nhỏ
hơn tốc độ giảm doanh thu thuần
từng năm tương ứng. Điều này có
nghĩa, chất lượng tài sản có ảnh
hưởng tới doanh thu thuần của các
nhóm DN, đặc biệt trong bối cảnh
đặc thù các DN ngành xây dựng
thường xuyên bị chiếm dụng vốn
và treo vốn.

2. Mức độ sử dụng nợ
Nhìn chung, hệ số nợ ở các DN

đều ở mức cao (Biểu đồ 1, trang
20), phản ánh đặc thù sử dụng nợ
trong các DN ngành xây dựng. Tuy
nhiên, giữa hai nhóm DN có sự
khác biệt về cả độ lớn và chiều
hướng biến động trong hệ số nợ.
Hệ số nợ trung bình của các DN
trong nhóm DN có rủi ro phá sản
luôn ở mức trên 0,7, diễn biến theo
chiều hướng gia tăng trong cả giai
đoạn lên mức 0,776 năm (N-1). 

Hơn nữa, nhiều DN trong nhóm
duy trì hệ số nợ ở mức rất cao
chẳng hạn: VC5 có hệ số nợ ở các
năm luôn lớn hơn 0,85. Hệ số nợ
trong 2 năm, trước thời điểm huỷ
niêm yết là 0,92 và 1,03. LM3 có

hệ số nợ tăng từ 0,8 - 0,96, đạt hệ
số nợ trung bình, trong giai đoạn 5
năm là 0,89. 

Tương tự, PVV, L44, S12, SD1
là các công ty có hệ số nợ trung
bình ở mức rất cao từ 0,85 - 0,9,
trong giai đoạn 5 năm. 

Nhóm DN không có rủi ro phá
sản có hệ số nợ luôn ở mức trên 0,6
lần, diễn biến theo chiều hướng
giảm trong cả giai đoạn từ 0,628
lần năm (N-5) giảm nhẹ còn 0,609
lần năm (N-1). Như vậy, có thể
thấy, càng về gần thời điểm bị hủy
niêm yết hệ số nợ của các DN có
rủi ro phá sản ngày càng gia tăng
trong khi mức độ sử dụng nợ của
nhóm DN không có rủi ro phá sản
có xu hướng ngược lại. Điều này
cho thấy, càng về gần thời điểm
hủy niêm yết, tiềm lực tự chủ tài
chính của các DN càng suy yếu,
DN có nguy cơ phá sản càng phụ
thuộc vào nguồn nợ để đáp ứng nhu
cầu về vốn kinh doanh trong bối
cảnh vốn bị chiếm dụng và hàng
tồn kho ở mức cao. 

Mặt khác, quy mô các DN này
lại giảm dần qua các năm, khiến
cho rủi ro mất khả năng thanh toán
ngày càng gia tăng, luôn tiềm Nn rủi
ro phá sản.

(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC các DN)

Bảng 01: Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần và tổng tài sản của
các DN
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Về cơ cấu nợ, nhìn chung các
DN đều có tỷ lệ nợ ngắn hạn/tổng
tài sản ở mức cao và chiếm phần
lớn cơ cấu nợ phải trả. Cụ thể,
nhóm DN có nguy cơ phá sản có tỷ
lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản
quanh mức 0,6 lần, với xu hướng
tăng dần qua các năm từ 0,557 lần
năm (N-5) lên 0,64 lần năm (N-1).
Nhóm DN không có rủi ro phá sản
có tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài
sản quanh mức 0,5 lần có xu
hướng tăng trong giai đoạn (N-5)
như nhóm DN có nguy cơ phá sản
rồi đi ngang trong giai đoạn còn
lại. Việc sử dụng nợ, mà chủ yếu là
nợ ngắn hạn gây ra áp lực thanh
toán khá lớn đối với các DN, đặc
biệt trong bối cảnh các khoản phải
thu và hàng tồn kho
chiếm tỷ trọng lớn
trong cơ cấu tài sản
ngắn hạn. Tuy
nhiên, cũng cần lưu
ý rằng, đối với các
DN xây dựng, luôn
tồn tại một giá trị
hàng tồn kho nhất
định ở hình thức
sản phNm dở dang
và nguyên vật liệu
là điều cần thiết,
bởi lẽ khối lượng
backlog là một
trong những nền
móng quan trọng
cho việc tạo ra
doanh thu và tính
liên tiếp trong hoạt
động kinh doanh.
Như vậy, việc sử
dụng nợ với mức độ
cao, đặc biệt là nợ
ngắn hạn cho thấy
các DN còn hạn chế
về năng lực tự chủ
tài chính, dẫn đến
dễ bị tác động bởi
các nguyên nhân
bên ngoài như suy
thoái kinh tế, biến
động lãi suất.

Tuy nhiên, nhóm DN không có
nguy cơ phá sản có sự kiểm soát tốt
hơn về sử dụng nợ trong tổ chức
nguồn vốn, đặc biệt là các năm cuối
giai đoạn nghiên cứu. Điều này là
ngược lại ở nhóm DN có rủi ro phá
sản khi càng về cuối giai đoạn, hệ
số nợ càng tăng mạnh, trong đó chủ
yếu là nợ ngắn hạn.

3. Sự cân đối trong chính sách
tài trợ

Để làm rõ hơn về chính sách tài
trợ của các nhóm DN, nhóm tác giả
xem xét chỉ tiêu nguồn vốn lưu
động thường xuyên (NWC) (Biểu
đồ 2).

Trong giai đoạn nghiên cứu, có
thể thấy NWC của hai nhóm DN

đều có chung xu hướng là giảm
qua các năm, tuy nhiên từ năm (N-
2) trở đi thì NWC của hai nhóm
DN là trái dấu: NWC nhóm DN có
nguy cơ phá sản ở mức dưới 0, còn
NWC của nhóm không có nguy cơ
mặc dù diễn biến giảm nhưng vẫn
ở mức lớn hơn 0. Trong giai đoạn
NWC của các nhóm đều dương
(lớn hơn 0), khoảng cách giữa
NWC của nhóm DN có nguy cơ
phá sản và nhóm không có nguy
cơ khá cao. Điều này cho thấy, khả
năng tài trợ cho tài sản ngắn hạn
từ nguồn vốn dài hạn của nhóm
DN không có nguy cơ phá sản là
mạnh hơn so với nhóm có nguy cơ
phá sản.

(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC các DN)

Biểu đồ 01: Mức độ sử dụng nợ của các nhóm DN

Biểu đồ 02: Nguồn vốn lưu động thường xuyên của các nhóm DN
Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Giai đoạn năm (N-2) đến năm
(N-1), NWC của nhóm DN có nguy
cơ phá sản xuống mức dưới 0, thậm
chí năm (N-1) còn có mức giảm
mạnh hơn mức giảm năm (N-2) so
với năm (N-3). Điều này cho thấy,
càng về gần năm N, các DN có
nguy cơ phá sản càng có chính sách
tài trợ rủi ro hơn, khi mà tài sản
ngắn hạn không còn đảm bảo được
toàn bộ nguồn vốn ngắn hạn), thậm
chí một phần nguồn vốn ngắn hạn
còn dùng để tài trợ tài sản dài hạn,
dẫn đến mất cân bằng tài chính.

4. Khả năng thanh toán
Nhìn chung, các hệ số khả năng

thanh toán của các DN ngành xây
dựng ở mức độ khá thấp (Bảng 2).
Các chỉ tiêu phản ánh khả năng
thanh toán hiện hành của nhóm DN
phá sản có xu hướng giảm rõ rệt
qua các năm, từ mức 1,36 lần năm
(N-5) xuống chỉ còn 1,01 lần năm
(N-1). Chỉ số này ở nhóm DN
không có rủi ro phá sản nhìn chung
không có nhiều sự biến động mạnh,
dao động quanh mức 1,4 lần. Điều
này cho thấy, các DN có rủi ro phá
sản có xu hướng giảm dần khả
năng thanh toán nợ ngắn hạn khi
càng tiến về gần năm N. Do đó,
trong điều kiện hàng tồn kho khó
thực hiện thanh lý ngay lập tức để
thực hiện nghĩa vụ tài chính thì sẽ
có nhiều bất lợi và rủi ro thanh toán
hơn so với các DN, nhóm DN
không có rủi ro phá sản. 

Khả năng thanh toán nhanh của
cả 2 nhóm DN trong mẫu nghiên
cứu đều có khoảng cách khá xa so
với khả năng thanh toán hiện hành,
cho thấy đặc thù của DN ngành xây
dựng trong việc dự trữ hàng tồn
kho với mức độ cao. Khả năng
thanh toán nhanh của nhóm DN có
nguy cơ phá sản giảm mạnh vào 2
năm cuối trước khi huỷ niêm yết
xuống mức khá thấp, cho thấy dấu
hiệu rủi ro mất khả năng thanh toán
của nhóm DN có rủi ro phá sản
hiện hữu và rõ rệt hơn so với các
DN không có rủi ro này.

Hệ số khả năng thanh toán tức
thời của nhóm DN có rủi ro phá sản
dao động quanh mức 0,05 - 0,07
lần. Trong khi đó, nhóm DN không
có rủi ro phá sản có xu hướng giảm
dần từ 0,19 lần năm (N-5) xuống
còn 0,12 lần năm (N-1), tuy nhiên
luôn cao hơn so với nhóm DN có
rủi ro phá sản và luôn trên mức 0,1
lần. Như vậy, nếu vào các giai đoạn
nền kinh tế gặp khó khăn, hàng tồn
kho không tiêu thụ được, các khoản
phải thu khó thu hồi thì khả năng
thanh toán các khoản nợ ngắn hạn
trong các DN thuộc nhóm DN có
rủi ro phá sản là rất thấp.

5. Hiệu suất hoạt động
Hiệu suất hoạt động của các DN

được xem xét thông qua hai chỉ số
là Vòng quay tổng tài sản và Vòng
quay vốn lưu động (Bảng 3).

Vòng quay tổng tài sản nhóm
DN có rủi ro phá sản có xu hướng
giảm mạnh trong giai đoạn nghiên
cứu từ 0,528 vòng năm (N-5)

xuống còn 0,217 vòng năm (N-1).
Chỉ tiêu này trong nhóm DN không
có rủi ro phá sản dao động quanh
mức 0,5 vòng, có xu hướng giảm
nhẹ từ 0,557 vòng năm (N-5)
xuống 0,508 lần năm (N-1). Điều
này cho thấy, càng về gần năm huỷ
niêm yết, hiệu suất sử dụng tổng tài
sản của nhóm DN có rủi ro phá sản
càng sụt giảm. Trong khi đó, đối
với nhóm doanh nghiêp không có
rủi ro, dù có những biến động tăng,
giảm nhất định nhưng cơ bản vòng
quay tổng tài sản của các DN khá
ổn định và cao hơn so với nhóm
DN có rủi ro phá sản.

Vòng quay vốn lưu động của
các nhóm DN đều có xu hướng
giảm trong giai đoạn từ năm (N-5)
– (N-1), tuy nhiên tốc độ giảm của
nhóm DN có rủi ro mạnh hơn so
với nhóm không có rủi ro. Năm
(N-1), với 1 đồng tài sản ngắn hạn
bỏ vào hoạt động kinh doanh thì
nhóm có rủi ro phá sản chỉ tạo ra

Bảng 02: Khả năng thanh toán của các nhóm DN
Đơn vị tính: Lần

Bảng 03: Hiệu suất hoạt động của các nhóm DN

(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC các DN)
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0,396 đồng doanh
thu thuần, còn nhóm
còn lại tạo ra 0,794
đồng doanh thu
thuần. Điều này cho
thấy, các DN không
có rủi ro phá sản sử
dụng tài sản ngắn
hạn hiệu quả hơn so
với nhóm kia.

Mặt khác, nguy
cơ thua lỗ và thu hẹp
quy mô sản xuất kinh
doanh ngày càng
hiện hữu hơn đối với
các DN nhóm có rủi
ro phá sản.

6. Khả năng sinh
lời

Nhóm tác giả sử
dụng chỉ tiêu tỷ suất
lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở
hữu (ROE) để đánh giá về khả
năng sinh lời của các nhóm DN
(Biểu đồ 3).

Nhìn chung ROA của các DN
ngành xây dựng ở mức thấp và có
xu hướng giảm sút. Tuy nhiên,
nhóm DN có nguy cơ phá sản thua
lỗ liên tiếp trong 3 năm trước khi
huỷ niêm yết, dẫn đến ROA trong
giai đoạn này luôn ở mức âm. 

ROE nhóm này giảm từ 4,922%
năm (N-5) xuống âm -37,109%
năm (N-1) với giai đoạn chuyển
dấu bắt đầu từ năm (N-3). Trong
khi đó, ROE nhóm DN không có
rủi ro phá sản giảm từ 9,339% năm
(N-5) xuống 0,378% năm (N-1),
tuy nhiên ROE năm (N-1) của các
DN nhóm này chịu ảnh hưởng lớn
từ ROE năm (N-1) của CTCP Xây
lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
(PXT) là -160,22%. Nếu loại bỏ
PXT khỏi kết quả ROE nhóm DN
không có rủi ro phá sản năm (N-1)
thì kết quả là 8,830%. 

Điểm cần lưu ý đối với ROE
trung bình năm (N-1) của nhóm
DN có rủi ro phá sản là đã có sự
loại trừ ROE của CTCP Lilama

45.4 (L44), CTCP Xây dựng Số 5
(VC5), CTCP Sông Đà 1 (SD1) bởi
ba DN này có lợi nhuận sau thuế và
vốn chủ sở hữu đều âm vào năm
(N-1), còn lại các DN khác cũng
phần lớn cho kết quả ROE âm (nhỏ
hơn 0). Đây là một điểm khác biệt
lớn giữa ROE của hai nhóm DN,
dù ROE ở mức thấp nhưng nhóm
DN không có rủi ro phá sản vẫn ở
mức trên 0%, còn nhóm có rủi ro
phá sản lại biến động giảm xuống
dưới 0%. Từ kết quả phân tích
ROA và ROE của hai nhóm này
cho thấy, việc sử dụng vốn kém
hiệu quả trong các DN có rủi ro phá
sản. Hoạt động kinh doanh thua lỗ
liên tục làm thu hẹp quy mô, từ đó
khiến rủi ro phá sản hiện hữu rõ nét
hơn bao giờ hết ở các DN thuộc
nhóm DN có rủi ro phá sản.

Tựu trung lại, thông qua đánh
giá các chỉ tiêu tài chính có thể
thấy các DN có rủi ro phá sản đã
thể hiện các dấu hiệu khá rõ nét,
trong giai đoạn 5 năm trước nguy
cơ phá sản. Những dấu hiệu về
nguy cơ phá sản của DN là sự kết
hợp của các yếu tố bao gồm không
duy trì được tốc độ tăng trưởng,

mức độ sử dụng nợ ngày càng cao
tập trung ở nợ ngắn hạn, mô hình
tài trợ thiếu an toàn, hiệu suất và
hiệu quả sử dụng vốn giảm sút.
Việc nhận định những dấu hiệu
này là vô cùng quan trọng giúp DN
có thể chủ động các biện pháp
nhằm cải thiện hoạt động tránh
nguy cơ phá sản DN.
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Biểu đồ 03: Tỷ suất sinh lời của các nhóm DN
Đơn vị tính: %
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