Những vấn đề cơ bản khi mua lại doanh nghiệp
Adapted from content excerpted from the American Express®
OPEN Small Business Network
Mua một doanh nghiệp có sẵn là sự đầu tư ít rủi ro hơn và mang lại lợi
nhuận nhanh hơn so với việc tạo dựng một doanh nghiệp từ con số không.
Nhưng nó cũng không phải hoàn toàn không có rủi ro và sự thành công của
bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn và đánh giá khôn ngoan của bạn
về doanh nghiệp mà bạn định mua.
Dưới đây là những yếu tố mà bạn cần xem xét khi bắt đầu tính đến khả năng
mua lại doanh nghiệp. Những yếu tố này không có nghĩa sẽ thay thế được
cho việc đánh giá cặn kẽ - điều bạn muốn làm sau khi đã trải qua bước đầu
tiên này. Hãy dịch chuyển con trỏ đến những mục nhỏ dưới đây để tìm hiểu
thêm về những gì bạn cần xem xét:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Các báo cáo tài chính
Các khoản phải trả và phải thu
Đội ngũ nhân viên
Các khách hàng
Địa điểm kinh doanh
Tình trạng cơ sở vật chất
Các đối thủ cạnh tranh
Đăng ký kinh doanh, các giấy phép, phân chia khu vực kinh doanh
Hình ảnh công ty

Các báo cáo tài chính
Hãy xem xét cả các báo cáo tài chính và các bản khai thuế của công ty trong
vòng từ 3-5 năm qua để đánh giá được tình trạng tài chính hiện tại và các xu
hướng tài chính trong tương lai của công ty. Phải bảo đảm là bạn sẽ xem xét
những số liệu đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập (CPA)
danh tiếng. Đừng chấp nhận một bản đánh giá tài chính sơ sài hoặc một bản
hồ sơ lắp ghép, bởi chúng dựa trên những số liệu do công ty cung cấp. Công
ty đó có ở trong tình trạng tài chính lành mạnh không? Các báo cáo tài chính
có khớp với các bản khai thuế không? Tỷ số vận hành và bán hàng của công
ty có phù hợp với mức trung bình trong ngành kinh doanh đó không? Nhân
viên kế toán của bạn có thể giúp bạn phân tích những số liệu này để xác định
giá trị thực của công ty bạn định mua.

Các khoản phải chi và phải thu
Hãy kiểm tra ngày tháng trên các hoá đơn để xem liệu công ty có thanh toán
kịp không. Thời hạn thanh toán thông thường cũng khác nhau tuỳ từng
ngành kinh doanh, song nói chung mức chuẩn là từ 30 đến 60 ngày. Nếu các
lệnh trả tiền được thanh toán sau thời hạn ghi trong hoá đơn từ 90 ngày trở
lên, thì có nghĩa là người chủ công ty có thể đang gặp khó khăn với việc thu
chi. Đồng thời, hãy tìm hiểu xem công ty có bị đặt dưới quyền xiết nợ do
không thanh toán được các hoá đơn hay không.
Hãy kiểm tra số tiền sẽ thu được với thái độ thận trọng; bởi giá trị mà các
công ty khai thường bị thổi phồng lên. Hãy xem xét thật kỹ ngày tháng của
các khoản thu đó để xác định xem bao nhiêu khoản phải thu không được trả
đúng hạn và thời gian chậm trễ là bao lâu. Điều này rất quan trọng bởi khoản
phải thu quá hạn càng lâu thì giá trị của nó càng thấp và khả năng nó không
được thanh toán càng cao. Trong khi xem xét phần này, bạn hãy lập một
danh mục mười khoản thu được lớn nhất của công ty và thực hiện kiểm tra
tín dụng đối với chúng. Nếu phần lớn người tiêu dùng hoặc khách hàng đều
có khả năng trả nợ nhưng đã trả chậm, thì bạn có thể giải quyết được vấn đề
này bằng cách áp dụng một chính sách thu nợ chặt chẽ hơn. Nếu các khách
hàng của công ty có tình hình tài chính không ổn định thì bạn nên tìm ngay
phương án mua một công ty khác.

Đội ngũ nhân viên
Những nhân viên chủ chốt là tài sản quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp.
Bạn cần xác định xem đội ngũ nhân viên có tầm quan trọng như thế nào đối
với sự thành công của doanh nghiệp. Bạn cũng cần xem xét các thói quen
làm việc của họ để biết liệu đây có phải là những người bạn có thể làm việc
cùng hay không. Những nhân viên chủ chốt này đã làm việc cho công ty
được bao lâu? Liệu họ có tiếp tục ở lại làm việc cho công ty sau khi có sự
thay đổi chủ sở hữu hay không? Bạn sẽ phải có hình thức khuyến khích nào
để giữ họ ở lại? Những nhân viên chủ chốt nào có thể dễ dàng thay thế?
Quan hệ của họ với các khách hàng như thế nào, và các khách hàng đó liệu
có đi theo những nhân viên này nếu họ ra đi không? Đồng thời, bạn còn nên
xem xét vai trò của người chủ sở hữu hiện thời trong công ty. Liệu đây có
phải là vai trò bạn muốn đảm trách hay không? Có nhân viên hiện thời nào
có thể đảm đương những trách nhiệm ấy khi cần không?

Khách hàng
Đây là tài sản quan trọng nhất của công ty mà bạn mua được . Phải bảo đảm
là các khách hàng cũng bền vững như những tài sản hữu hình khác mà bạn
sẽ mua được. Liệu các khách hàng này có mối quan hệ đặc biệt với người
chủ hiện thời của công ty không (bạn lâu năm hay họ hàng)? Họ đã là khách
hang của công ty được bao lâu và họ đóng góp bao nhiêu phần trăm lợi
nhuận của công ty? Họ sẽ ra đi hay ở lại khi công ty chuyển sang chủ sở hữu
mới? Người chủ hay người quản lý công ty hiện thời có vẻ có quan hệ tốt
với các khách hàng hay không? Công ty có chính sách bằng văn bản nào quy
định việc giải quyết các khiếu nại, trả lại hàng đã mua, tranh chấp, v...v của
khách hàng hay không? Người chủ cũ của công ty đã từng hỗ trợ cho cộng
đồng hay ngành kinh doanh đó chưa?

Địa điểm kinh doanh
Điều này đặc biệt quan trọng nếu như bạn sẽ mua một công ty bán lẻ. Địa
điểm kinh doanh có tầm quan trọng như thế nào đối với sự thành công của
công ty? Địa điểm của công ty bạn định mua tốt như thế nào? Ở đó có đủ
chỗ đỗ xe để tạo thuận tiện cho khách hàng đến với công ty không? Công ty
phụ thuộc như thế nào vào việc bán hàng cho các khách hàng trong khu vực?
Triển vọng kinh doanh trong tương lai ở khu vực này ra sao? Liệu nơi này
có đang trong quá trình thay đổi nhanh chóng từ khu chung cư mới sang toà
nhà văn phòng hay không? Địa điểm kinh doanh này liệu có trở nên cuốn
hút hơn hay ít cuốn hút hơn do có những thay đổi ở khu vực lân cận hay
không?

Tình trạng cơ sở vật chất
Môi trường hoạt động của một công ty có thể cho bạn biết rất nhiều về công
ty đó. Hãy dành đôi chút thời gian để thăm địa điểm kinh doanh của công ty.
Nơi này đối với bạn trông thế nào? Bạn có ấn tượng tốt ngay từ đầu khi bạn
bước vào không? Địa điểm này được bảo dưỡng tốt như thế nào? Có cần
phải tiến hành việc sửa chữa lớn nào không - ví dụ như mái nhà dột, sơn
phai màu, biển hiệu nghèo nàn không? Nơi này có được sắp xếp hợp lý từ
trong ra ngoài và ở phần kho hàng không?

Các đối thủ cạnh tranh
Khi bạn định mua một doanh nghiệp, bạn cần hiểu rõ môi trường cạnh tranh
của nó. Hãy chú ý đến các xu hướng của ngành kinh doanh đó, và các xu
hướng này có thể ảnh hưởng công ty bạn đang xem xét như thế nào. Ngành
kinh doanh này có khả năng cạnh tranh ra sao? Các đối thủ cạnh tranh của
bạn là ai và những chiến thuật của họ là gì? Trong việc kinh doanh này có
thường xảy ra các cuộc chiến về giá cả không? Thời gian gần đây môi
trường cạnh tranh đã thay đổi như thế nào? Có đối thủ cạnh tranh nào đã
phải bỏ cuộc không? Lý do tại sao? Bạn có thể tìm được những thông tin
này bằng cách liên hệ với một hiệp hội của ngành kinh doanh đó hay đọc các
ấn phẩm về ngành này.

Đăng ký kinh doanh, các giấy phép và việc phân chia khu vực kinh
doanh
Hãy chắc chắn là các giấy phép kinh doanh chính và các văn bản pháp lý
khác có thể được chuyển giao lại cho bạn một cách dễ dàng. Hãy tìm hiểu
xem quá trình chuyển giao sẽ như thế nào, và phí tổn là bao nhiêu, bằng
cách liên hệ với các nhà chức trách địa phương có thẩm quyền. Nếu một
công ty là một công ty cổ phần thì nó được đăng ký kinh doanh theo quy chế
nào? Có phải công ty đang hoạt động với tư cách là một tập đoàn nước ngoài
hay không?

Hình ảnh công ty
Cách thức mà một công ty được công chúng biết đến có thể là một tài sản
đáng kể hoặc một khoản nợ phải trả mà không thể đánh giá được trên bản
quyết toán. Có rất nhiều yếu tố vô hình mà bạn cần xem xét khi đánh giá
một công ty - mọi thứ kể từ cách thức công ty phục vụ khách hàng cho đến
cách thức nhân viên công ty trả lời điện thoại và việc nó có hỗ trợ cộng đồng
hay ngành kinh doanh đó không. Yếu tố này thường được gọi là "thiện chí".
Bạn hãy nói chuyện với các khách hàng, các nhà cung cấp, các đối thủ cạnh
tranh, ngân hàng và những chủ sở hữu các doanh nghiệp khác trong khu vực
để hiểu thêm về danh tiếng của công ty. Bạn nên nhớ là sẽ rất khó để thay
đổi một quan điểm tiêu cực.

