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1. Mục đích và phạm vi áp dụng
1.1. Mục đích: Đảm bảo thực hiện hiệu quả và chính xác dịch vụ xác định giá trị doanh
nghiệp cung cấp cho khách hàng
1.2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho chuyên viên th ẩm định giá khi thực hiện các hợp
đồng xác định giá trị doanh nghiệp

2. Tài liệu viện dẫn
Các văn bản quy định của nhà nước liên quan đến xác định giá trị doanh nghiệp
3. Định nghĩa - chữ viết tắt
XĐGT DN : Xác định giá trị doanh nghiệp



TSCĐ

: Tài sản cố định



XDCB

: Xây dựng cơ bản

4. Nội dung

Phương pháp xác đ ịnh GTDN:


Phương pháp tài sản ròng;



Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
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Phương pháp tài sản ròng:
Các bước và phạm vi công việc được thực hiện theo quy trình sau:

GIAI ĐOẠN
1

GIAI ĐOẠN
2

GIAI ĐOẠN
3

Thu thập
thông tin và
đánh giá sơ bộ

Phân tích, đánh
giá và xác định
giá trị doanh
nghiệp

Báo cáo xác
định giá trị
doanh nghiệp

1. Thu thập thông tin và
các tài liệu liên quan
đến tài sản của công ty.

2. Thẩm tra, soát xét việc
ghi nhận giá trị tài sản
trên sổ kế toán.

1. Xác định giá trị
theo phương pháp
tài sản

2. Thu thập báo cáo tài
chính giai đoạn 3 năm
gần nhất.

3. Soát xét tính hợp lý,
hợp pháp, hợp lệ của
các số liệu trên sổ
sách kế toán.

2. Tổng hợp, so sánh
và kết luận giá trị
doanh nghiệp

3. Thu thập thông tin và
các tài liệu liên quan
đến tình hình phát triển
ngành mà doanh
nghiệp đang tham gia
4. Thu thập thông tin về
tình hình quản lý hoạt
động của doanh
nghiệp.
5. Soát xét sơ bộ.

4. Thẩm tra và xác định
chất lượng của tài sản.
5. Thẩm tra và xác định
giá thị trường của tài
sản.
6. Soát xét kế hoạch kinh
doanh và kế hoạch tài
chính của doanh
nghiệp.

6. Bổ sung và hoàn thiện
thông tin.

Giai đoạn 1: Thu thập thông tin và đánh giá sơ bộ:
Mục tiêu của giai đoạn này là đảm bảo được tính đầy đủ của các thông tin cần thiết cho
quá trình thẩm tra, xác định giá trị doanh nghiệp theo các qui định của pháp luật.
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Nội dung công việc :
a. Thu thập thông tin và các tài li ệu liên quan


Các hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp



Báo cáo tài chính 3 năm g ần nhất của doanh nghiệp



Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp



Thu thập các thông tin thị trường cần thiết như: các thông tin v ề lãi suất ngân
hàng và trái phiếu trả trước kỳ hạn 5 năm của Chính phủ, các thông tin về ngành,
lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.



Phân tích sơ bộ về điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp nhằm xác định các
khó khăn và rủi ro có thể có trong quá trình xác định giá trị Doanh nghiệp.

b. Đánh giá sơ bộ
Căn cứ trên các thông tin thu th ập được về tài sản của doanh nghiệp và về hoạt động
của doanh nghiệp, thẩm định viên sẽ đánh giá sơ bộ về tính đầy đủ của các thông tin
thu thập được trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

c. Bổ sung và hoàn thiện thông tin
Trên cơ sở những soát xét sơ bộ, thẩm định viên sẽ gửi tới doanh nghiệp, yêu cầu bổ
sung và hoàn thiện những thông tin còn thi ếu, chưa đầy đủ trong Hồ sơ pháp lý và tài
sản của doanh nghiệp và danh mục các tài liệu liên quan cần thiết cho quá trình xác
định giá trị Doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Thực hiện soát xét và xác định giá trị doanh nghiệp:
Mục tiêu của giai đoạn này là tiến hành việc soát xét tính hợp lý của tài sản được ghi
nhận trên bảng kê chi tiết tài sản và bảng cân đối kế toán, xác định lại giá trị doanh
nghiệp để cổ phần hóa đảm bảo tính trung thực, hợp lý, hợp lệ và hợp pháp.
Nội dung công việc:
a. Thẩm tra, soát xét việc phân nhóm các tài sản của Doanh nghiệp
Thẩm định viên sẽ tiến hành thẩm tra việc phân loại tài sản của Doanh nghiệp tuân thủ
các qui định của pháp luật. Theo đó, các tài sản của doanh nghiệp được phân nhóm như
sau :
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Nhóm tài sản dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng:
Các tài sản của nhóm này được phân chia cụ thể thành :


Nhóm 1 : Các tài sản là đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc.



Nhóm 2 : Các tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và TSCĐ khác.



Nhóm 3 : Các tài sản bằng tiền, các khoản công nợ như : nợ phải thu, nợ phải trả,
các khoản chi phí trả trước...



Nhóm 4 : Các khoản đầu tư, quyền sử dụng đất, chi phí XDCB dở dang, lợi thế
doanh nghiệp và các tài sản khác.



Nhóm tài sản không tiếp tục sử dụng:
Các tài sản thuộc nhóm này sẽ được soát xét kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp
trong việc phân loại và sẽ không được xác định lại giá trị.
Các tài sản này bao gồm:


Các tài sản doanh nghiệp không cần dùng, chờ thanh lý



Các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trừ vào giá trị doanh nghiệp



Chi phí XDCB dở dang của những công trình đã bị đình hoãn trước thời điểm xác
định giá trị doanh nghiệp



Các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác được cơ quan có thẩm quyền hoặc hội
đồng quản trị công ty quyết định chuyển cho đối tác khác.

b. Soát xét tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ và xử lý các vấn đề tài chính trước khi
XĐGT DN
Thẩm định viên sẽ thực hiện soát xét và so sánh v ới giá trị sổ sách về tính đầy đủ và
hợp lý của các số liệu trên danh mục tài sản tại Bảng kiểm kê và xác định tài sản. Công
việc soát xét sẽ được thực hiện trên các khía cạnh như:


Kiểm tra lại số liệu giữa kiểm kê và sổ sách kế toán của Doanh nghiệp.



Kiểm tra việc phân loại và xử lý tài chính.



Kiểm tra tính hợp lệ và các bằng chứng xác nhận của việc phân loại tài sản.

c. Xác định lại giá trị của các tài sản
Trên cơ sở kết quả của việc thẩm định tính hợp pháp, hợp lý của các số liệu trong
bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp, thẩm định viên sẽ tiến hành việc xác định
lại giá mua mới trên thị trường của tài sản theo phương pháp so sánh tr ực tiếp và
phương pháp chi phí.

5

Qui trình Xác định GTDN

PR. 140.03

Việc xác định lại giá trị của tài sản được thực hiện cụ thể như sau:
 Đối với các tài sản là đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương
tiện vận tải, giá trị tài sản được xác định theo tiêu chí sau:
-

Giá mua mới hoặc đầu tư xây dựng mới của của tài sản cùng loại hoặc tương đương
trên thị trường.

-

Chất lượng của tài sản được xác định căn cứ theo thời gian khấu hao hợp lý theo
quy định tại Quyết định 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 về ban hành chế độ
quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ kết hợp với hao mòn vô hình của tài sản
 Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn, giá trị được xác định lại như sau:

-

Đối với các khoản góp vốn liên doanh và góp v ốn cổ phần vào công ty con, công ty
liên kết, giá trị được xác định lại căn cứ theo tỷ lệ góp vốn liên doanh liên kết và
vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính c ủa liên doanh đã được kiểm toán tại thời
điểm xác định giá trị.

-

Đối với các khoản đầu tư chứng khoán, giá trị được xác định lại căn cứ theo giá trị
thị trường của chứng khoán đang được giao dịch trên thị trường tại thời điểm định
giá.
 Đối với các tài sản bằng tiền và các khoản phải thu, hàng tồn kho, các chi phí dở
dang ..., giá trị được xác định bằng giá trị trên sổ sách kế toán đã được kiểm toán
tại thời điểm định giá

d. Xác định giá trị lợi thế kinh doanh (nếu có)
Căn cứ vào vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán và lợi nhuận sau thuế 3 năm
trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, thẩm định viên sẽ thực hiện xác định tỷ
suất bình quân lợi nhuận sau thuế trên bình quân vốn chủ sở hữu 3 năm trước thời
điểm xác định giá trị doanh nghiệp và so sánh với lãi suất trả trước của trái phiếu
chỉnh phủ kỳ hạn 5 năm tại thời điểm gần nhất với thời điểm xác định giá trị doanh
nghiệp để tính toán giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp.
e. Tổng hợp và xác định giá trị tài sản
Trên cơ sở kết quả của các bước trên, thẩm định viên sẽ tiến hành việc thẩm tra, tính
toán và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp. Việc tính toán giá trị tài sản sẽ
tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
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Giai đoạn 3: Tổng hợp và viết báo cáo:
a. Lập Báo cáo sơ bộ
Sau khi thực hiện việc thẩm tra, tính toán lại và xác định giá trị của Doanh nghiệp,
thẩm định viên sẽ lập Báo cáo sơ bộ xác định giá trị doanh nghiệp để gửi tới các bên
liên quan nhằm thu thập các thông tin phản hồi.
b. Lập báo cáo xác định giá trị chính thức
Trên cơ sở kết quả thực hiện của tất cả các bước trên, thẩm định viên sẽ lập báo cáo
chính thức xác định giá trị Doanh nghiệp và đệ trình tới các bên liên quan theo yêu
cầu của hợp đồng. Báo cáo xác định giá trị sẽ bao gồm các phần sau:


Báo cáo xác định giá trị Doanh nghiệp của Công ty Thẩm định giá



Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (phương pháp xác đ ịnh giá trị doanh
nghiệp theo giá trị tài sản)



Các bảng kê chi tiết xác định giá trị tài sản



Các văn bản khác đính kèm.
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Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức
Các bước và phạm vi công việc được thực hiện theo quy trình sau:
GIAI ĐOẠN 1

Thu thập thông
tin và đánh giá sơ
bộ

GIAI ĐOẠN 2

Phân tích, đánh giá
và xác định giá trị
doanh nghiệp

GIAI ĐOẠN 3

Báo cáo xác định
giá trị doanh
nghiệp

1. Thu thập thông tin và các
tài liệu liên quan đến tài
sản của công ty.

1. Thẩm tra, soát xét việc ghi
nhận giá trị tài sản trên sổ
kế toán.

1. Xác định giá trị theo
phương pháp chiết khấu
dòng tiền

2. Thu thập báo cáo tài chính
giai đoạn 3 năm gần nhất.

2. Soát xét tính hợp lý, hợp
pháp, hợp lệ của các số liệu
trên sổ sách kế toán.

2. Tổng hợp, so sánh và
kết luận giá trị doanh
nghiệp

3. Thu thập kế hoạch kinh
doanh và kế hoạch tài
chính của doanh nghiệp
giai đoạn 3 đến 5 năm tiếp
theo.

3. Soát xét kế hoạch kinh
doanh và kế hoạch tài
chính của doanh nghiệp.
4. Phân tích tình huống

4. Thu thập thông tin và các
tài liệu liên quan đến tình
hình phát triển ngành mà
doanh nghiệp đang tham
gia
5.

Thu thập thông tin về tình
hình quản lý hoạt động của
doanh nghiệp.

6. Soát xét sơ bộ.

Giai đoạn 1: Thu thập các dữ liệu liên quan
Mục đích của giai đoạn này là đảm bảo tính đầy đủ của các thông tin cần thiết cho việc
soát xét và đánh giá giá tr ị doanh nghiệp.
Nội dung thông tin cần thu thập tập trung vào các nhân t ố sau:


Các nhân tố khách quan: Ngành, sự cạnh tranh, tình hình thị trường…



Nhân tố chủ quan: Đội ngũ quản lý, nguồn nhân lực, hệ thống tài chính kế toán
của doanh nghiệp, mối quan hệ với khách hàng….
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Báo cáo tài chính 3 năm trước thời điểm xác định giá trị



Kế hoạch kinh doanh 3 đến 5 năm tiếp theo.
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Giai đoạn 2: Phân tích và xác đ ịnh giá trị doanh nghiệp
 Nghiên cứu thị trường và triển vọng của ngành
Các kỹ thuật định giá làm cơ sở cho các quyết định quản lý như mua bán, chuyển
nhượng, gọi vốn đều luôn cần tới nhiều thông tin khác hơn ngoài giá tr ị thị trường
của tài sản tại thời điểm đánh giá. Những thông tin này nh ằm lượng hoá giá trị
tương lai hay tiềm năng kinh doanh ho ặc lợi thế thương mại của Công ty vào
trong giá trị định giá. Thêm vào đó, các khía c ạnh khác nhau trong hệ thống quản
trị nội bộ của Công ty cũng cần được xem xét tổng thể nhằm đưa ra bức tranh
khái quát chung về các điểm mạnh và yếu của Công ty trong mối quan hệ so sánh
với các tiêu chí chung của ngành bảo hiểm. Phần nghiên cứu triển vọng thị trường
và đánh giá môi trường nội bộ trong một báo cáo định giá bao gồm:


Nghiên cứu và phân tích thị trường ngành trên toàn qu ốc nói chung và nh ững đốí
thủ cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng. Trong nội dung này, các định hướng
trong tương lai của ngành về mức độ cạnh tranh, thị phần, tốc độ và tiềm năng
phát triển sẽ được xác định.



Phân tích môi trường quản trị nội bộ của doanh nghiệp.



Dự báo về tình hình phát triển của ngành trong thập kỷ tới nói chung và của bản
thân doanh nghiệp.

 Phân tích các báo cáo tài chính 3 năm trước thời điểm XĐGT DN
Việc phân tích các báo cáo tài chính 3 năm trước thời điểm XĐGT DN Công ty sẽ
là điều thiết yếu để làm cơ sở cho thẩm định viên thực hiện công tác định giá.
Trước khi thực hiện phân tích tài chính, thẩm định viên sẽ tiến hành soát xét số
liệu sơ bộ để đảm bảo báo cáo tài chính không b ị sai sót nghiêm trọng. Phân tích
báo cáo tài chính sẽ tập trung vào các chỉ số liên quan đến hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp, khả năng sinh lãi, tốc độ tăng trưởng của doanh thu, và hiệu quả sử
dụng tài sản sau khi đã loại bỏ những số liệu không thích hợp. Phân tích báo cáo
tài chính sẽ tập trung đến những hoạt động bình thường của doanh nghiệp.
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 Lập dự đoán báo cáo tài chính và d òng tiền
Căn cứ vào kết quả phân tích tình hình ho ạt động kinh doanh trong giai đo ạn ba
năm và triển vọng của doanh nghiệp cũng như của ngành, căn cứ vào phương án
kinh doanh 3 đến 5 năm sau cổ phần hóa của doanh nghiệp, thẩm định viên sẽ
tiến hành lập dự đoán báo cáo tài chính, bao gồm dự đoán kết quả hoạt động kinh
doanh, dự đoán bảng cân đối kế toán, và dự đoán báo cáo lưu chuy ển tiền cho giai
đoạn ba đến năm năm bắt đầu sau ngày định giá.
 Xây dựng công thức tính toán
Giá trị thực tế vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp được xác định như sau:


Giá trị thực tế vốn củ
sở hữu

=

D
Pn
 (1 iK)i  (1 K)
n
 

±

chênh lệch về giá trị
quyền sử dụng đất đã
nhận giao

i 1 n

Trong đó:
Di
: là Giá trị hiện tại của cổ tức năm thứ i
(1  K) i
Pi
: là Giá trị hiện tại của vốn củ sở hữu năm thứ n
(1  K) n

i:

thứ tự các năm kế tiếp kể từ năm xác định giá trị doanh nghiệp (i:1  n).

Di:

Khoản lợi nhuận sau thuế dùng để chia cổ tức năm thứ i.

n:

Là số năm tương lai được lựa chọn (3 - 5 năm).

Pn:

Giá trị phần vốn chủ sở hữu được xác định theo công thức:


Pn



D

n  1



K

g

D n+1: Khoản lợi nhuận sau thuế dùng để chia cổ tức dự kiến của năm thứ n+1
K:

Tỷ lệ chiết khấu hay tỷ lệ hoàn vốn cần thiết của các nhà đầu tư khi mua
cổ phần và được xác định theo công thức:
K

Rf :

=

Rf

+

Rp

Tỷ suất lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư không rủi ro được tính
bằng lãi suất trả trước của trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn từ 5 năm trở lên
ở thời điểm gần nhất với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
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Rp :

Tỷ lệ phụ phí rủi ro khi đầu tư mua cổ phần của các công ty ở Việt Nam
được xác định theo bảng chỉ số phụ phí rủi ro chứng khoán quốc tế tại niên
giám định giá hoặc do các công ty đ ịnh giá xác định cho từng doanh
nghiệp nhưng không vượt quá tỷ suất lợi nhuận thu được từ các khoản đầu
tư không rủi ro (R f).

g:

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của cổ tức và được xác định như sau
g = b x R

Trong đó: b là tỷ lệ lợi nhuận sau thuế để lại bổ sung vốn.
R là tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân của các
năm tương lai.
Giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm định giá theo phương pháp DCF
được xác định như sau:
Giá trị
thực tế
doanh
nghiệp

=

Giá trị thực
tế vốn chủ
sở hữu của
doanh
nghiệp

+

Nợ thực tế
phải trả

+

Số dư quỹ
khen thưởng
phúc lợi

+

Nguồn kinh
phí sự
nghiệp

Trong đó:
Nợ thực tế phải trả = Tổng nợ phải trả trên sổ kế toán trừ (-) Giá trị các khoản
nợ không phải thanh toán cộng (+) Giá trị quyền sử dụng đất của diện tích đất
mới được giao
 Phân tích tình huống
Thẩm định viên sẽ thực hiện phân tích sự thay đổi giá trị của doanh nghiệp theo
những biến đổi về tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Thẩm định viên cũng sẽ thiết
lập ra những tình huống nhất định và xác định giá trị của doanh nghiệp trong những
tình huống nhất định đó để từ đó đưa ra một miền giá trị hợp lý giúp người sử dụng
báo cáo có được những nhận xét xác thực về giá trị doanh nghiệp.
Giai đoạn 3: Tổng hợp kết quả và lập báo cáo:
Sau khi thu thập, phân tích thông tin và th ực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, thẩm
định viên sẽ lập báo cáo tổng thể và sẽ thảo luận trao đổi cùng các bên liên quan và
chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo trước khi phát hành báo cáo chính th ức.
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