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MỞ ĐẦU 
1. Sự cần thiết của đề tài 

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin hữu ích cho người 
sử dụng để ra quyết định. Chất lượng thông tin có thể làm tổn hại đến 
việc ra quyết định của các đối tượng sử dụng thông tin trong BCTC. 
Sai sót BCTC là một chủ đề có tính thời sự trong lĩnh vực kinh tế, xã 
hội và chính trị. Tính phổ biến của sai sót BCTC trên thế giới và ở 
nước ta đặt ra vấn đề cần tìm hiểu bản chất, nguyên nhân, và hệ quả 
của sai sót. Tổng hợp, phân tích từ các nghiên cứu có liên quan đến sai 
sót BCTC cho thấy chủ đề này luôn thu hút các nhà khoa học, các nhà 
quản lý nhằm chứng tỏ sự hiện diện của sai sót BCTC, các yếu tố ảnh 
hưởng và khả năng phát hiện, ngăn ngừa sai sót. Nhìn chung, các 
nghiên cứu đã tiếp cận theo các góc độ khác nhau, hướng đến các chủ 
đề khác nhau nhằm làm rõ hơn bản chất, nguyên nhân của sai sót 
BCTC. Áp lực, cơ hội và sự biện minh cho hành vi gian lận được các 
nhà nghiên cứu khai thác sâu hơn kể từ khi khuôn khổ lý thuyết về tam 
giác gian lận được đưa vào trong chuẩn mực kiểm toán của Mỹ. Một 
nhánh khác quan trọng trong nghiên cứu nguyên nhân của sai sót 
BCTC là các nghiên cứu dựa vào các lý thuyết quản trị công ty. Hướng 
nghiên cứu này đã nhận diện quản trị công ty như là yếu tố then chốt 
có ảnh hưởng đến sai sót BCTC. Những dấu hiệu và khả năng dự đoán 
sai sót BCTC cũng là một hướng nghiên cứu được quan tâm đúng mức, 
qua đó giúp dự đoán khả năng xảy ra sai sót BCTC.  

Mặc dù chủ đề này thu hút sự quan tâm cao của giới học thuật trên 
thế giới, hướng nghiên cứu này cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều ở Việt 
Nam, nhưng nhìn chung các nghiên cứu chỉ phản ảnh một khía cạnh 
với số lượng mẫu nghiên cứu khá nhỏ, các nghiên cứu mang tính toàn 
diện liên quan chủ đề này để hướng tới việc xác định, đo lường và xây 
dựng mô hình kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC của 
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công ty niêm yết tại Việt Nam chưa nhiều. Trong khi đó thực trạng sai 
sót BCTC của công ty niêm yết ở Việt Nam là rất lớn về cả số lượng 
công ty và quy mô sai sót. Điều này đòi hỏi các nghiên cứu ở Việt 
Nam cần tập trung nhiều hơn vào chủ đề này để đưa ra các bằng chứng 
thuyết phục về hiện tượng, nguyên nhận sai sót; qua đó giúp cho doanh 
nghiệp nhận diện được rủi ro, có cơ chế quản trị công ty hữu hiệu nhằm 
ngăn ngừa, hạn chế sai sót; giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nâng 
cao năng lực quản lý; giúp cho công chúng hiểu rõ hơn hiện tượng sai 
sót BCTC. 

Với những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài “Sai sót trong báo 
cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam” để nghiên cứu. Mục đích của tác giả là làm rõ hơn các khía cạnh 
sai sót BCTC của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam để cung cấp bức tranh tổng thể về thực trạng và nguyên nhân sai 
sót BCTC, từ đó có các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế sai sót BCTC. 
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu các khía cạnh về sai 
sót BCTC của công ty niêm yết, bao gồm thực trạng sai sót và các 
nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC của công ty niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam. 

 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chủ thể lập và công bố BCTC 
của công ty niêm yết tại Việt Nam (ngoại trừ các công ty hoạt động 
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). Trong 
các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC, luận án nhấn mạnh đến các 
nhân tố thuộc về quản trị công ty. Số liệu nghiên cứu trong thời gian 
5 năm, từ năm 2012 đến năm 2016. 
3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu: Luận án nhằm đạt được hai mục tiêu sau: 
- Đánh giá được thực trạng sai sót BCTC của công ty niêm yết 
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trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
- Nhận diện và đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến sai sót 

BCTC của công ty niêm yết tại Việt Nam, trong đó tập trung xem xét 
các nhân tố thuộc về quản trị công ty. 

Trên cơ sở hai mục tiêu trên, đề tài còn đưa ra các giải pháp nhằm 
ngăn ngừa, hạn chế sai sót BCTC của công ty niêm yết tại Việt Nam. 

Câu hỏi nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu nêu trên, nội dung 
của luận án phải trả lời được các câu hỏi nghiên cứu sau đây: 

1. Thực trạng sai sót BCTC của công ty niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam hiện nay như thế nào ? 

2. Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sai sót BCTC của công ty niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay ? 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính 
và định lượng, trong đó dựa vào cách tiếp cận định lượng là chủ yếu. 
Cụ thể: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp nghiên cứu 
định tính; Phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua hồi quy nhị 
phân. 
5. Đóng góp của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án có một số đóng góp về mặt học 
thuật và thực tiễn trong bối cảnh của Việt Nam như sau: 

Về mặt học thuật 
Luận án tổng hợp cơ sở lý thuyết về sai sót BCTC, nhấn mạnh các 

lý thuyết giải thích sai sót BCTC, qua đó cung cấp khuôn khổ lý thuyết 
làm nền tảng cho các nghiên cứu trong nước. Kết quả thực hiện luận 
án cũng cung cấp bằng chứng về thực trạng sai sót BCTC của công ty 
niêm yết tại Việt Nam, giải thích nguyên nhân sai sót của công ty niêm 
yết ở một nền kinh tế mới nổi, qua đó làm phong phú thêm chủ đề 
nghiên cứu này trên thế giới. 
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Về mặt thực tiễn 
Kết quả nghiên cứu cho thấy sai sót BCTC của công ty niêm yết 

là phổ biến cả về số lượng công ty và về quy mô sai sót, sai sót không 
có chiều hướng giảm qua 5 năm. Kết quả nghiên cứu cũng đã nhận 
diện một số nhân tố liên quan đến quản trị công ty, kiểm toán độc lập 
và thuộc tính của DN có ảnh hưởng đến sai sót BCTC. Kết quả này là 
minh chứng rõ nét về độ tin cậy của thông tin trong BCTC của các 
công ty, qua đó cung cấp tín hiệu cho thị trường, cho nhà đầu tư xem 
xét cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thông tin kế toán để ra quyết 
định. 

Kết quả cũng cho thấy, cơ chế quản trị công ty niêm yết chưa hoàn 
toàn hữu hiệu trong việc phòng ngừa, hạn chế sai sót. Từ đó, một mặt, 
chủ sở hữu công ty cần cải thiện tình hình này. Mặt khác, giúp cho cơ 
quan quản lý nhà nước xem xét đưa ra cơ chế giám sát chặt chẽ hơn 
trách nhiệm các bên trong giám sát hoạt động của công ty, bao gồm cả 
giám sát độ tin cậy của thông tin trong BCTC. 
6. Kết cấu của luận án  

Ngoài phần “Mở đầu” và phần “Kết luận, hạn chế và hướng 
nghiên cứu trong tương lai”, luận án được tổ chức thành 5 chương. 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ 

SAI SÓT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
1.1. Sai sót và gian lận 
1.1.1. Định nghĩa 

Sai sót là sự khác biệt giữa giá trị, cách phân loại, trình bày hoặc 
thuyết minh của một khoản mục trên BCTC với giá trị, cách phân loại, 
trình bày hoặc thuyết minh của khoản mục đó theo khuôn khổ về lập 
và trình bày BCTC được áp dụng. Sai sót có thể phát sinh do nhầm lẫn 
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hoặc gian lận (Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200). 
Gian lận là hành vi cố ý do một hay nhiều người trong Ban quản 

trị, Ban Giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện bằng các 
hành vi gian dối để thu lợi bất chính hoặc bất hợp pháp (Chuẩn mực 
kiểm toán Việt Nam số 240). 
1.1.2. Các dấu hiệu có khả năng có gian lận BCTC 

- Tiếp tục tình trạng suy giảm nghiêm trọng về mức độ và chất 
lượng lợi nhuận; 

- Lợi nhuận không tương xứng với dòng tiền từ kinh doanh; 
- Giá trị hàng tồn kho và phải thu lớn; 
- Áp dụng những chính sách kế toán nhằm gia tăng lợi nhuận... 

1.2. Lý thuyết tam giác gian lận và nghiên cứu dựa vào lý thuyết 
tam giác gian lận 
1.2.1. Lý thuyết tam giác gian lận 

Ba nhánh của tam giác gian lận bao gồm: Áp lực/động cơ, cơ hội  
và sự biện minh cho hành vi gian lận. Hành vi gian lận nói chung và 
gian lận BCTC nói riêng có thể được giải thích trên cở sở kết hợp ba 
nhân tố của lý thuyết tam giác gian lận như sau: áp lực dẫn đến hành 
vi gian lận được nhận diện trong lý thuyết này là áp lực tài chính đến 
từ cách sống, nợ hoặc những hệ lụy từ kinh doanh. Thứ hai, gian lận 
xảy ra khi cơ hội là hiện hữu (như không có sự kiểm soát, kiểm soát 
yếu kém, hoặc có sự kiêm nhiệm). Thứ ba, cá nhân, tổ chức thường 
tìm cách biện hộ để biện minh cho hành vi gian lận của mình. 
1.2.2. Các nghiên cứu dựa vào lý thuyết tam giác gian lận 

Nhiều nghiên cứu được giải thích bằng lý thuyết tam giác gian lận 
nhằm đánh giá áp lực, cơ hội và sự biện minh cho hành vi gian lận của 
các công ty có xảy ra gian lận BCTC. Các nhà nghiên cứu về chủ đề 
này tìm thấy sự hiện diện của ba yếu tố của tam giác gian lận khi có 
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xảy ra gian lận BCTC của các công ty như nghiên cứu của Romney và 
cộng sự (1980), Albrecht và Romney (1986), Loebbeck và cộng sự 
(1989), Macell và Carcello (2000), Apostolou và cộng sự (2001); 
Christopher và các cộng sự (2009), Pincus (1989), Skousen và cộng 
sự (2009); Trần Thị Giang Tân (2009), Trần Thị Giang Tân và cộng 
sự (2014), Nguyễn Công Phương và Nguyễn Trần Nguyên Trân 
(2014)...  
1.3. Các lý thuyết quản trị công ty và các nghiên cứu dựa vào lý 
thuyết quản trị công ty 
1.3.1. Các lý thuyết về quản trị công ty  

Lý thuyết cổ đông: Lý thuyết này dựa trên tiền đề nhà quản trị DN 
được thuê làm đại diện cho các cổ đông để điều hành công ty theo cách 
vì lợi ích của họ, và do đó nhà quản trị có nghĩa vụ phục vụ lợi ích của 
cổ đông. Vì đại diện cho lợi ích của cổ đông, nhà quản trị DN phải 
hành động làm sao mang lại càng nhiều tiền càng tốt để tối đa hóa giá 
trị tài sản của cổ đông. 

Lý thuyết đại diện: Lý thuyết này lập luận rằng cả cổ đông và 
người quản lý đều muốn tối đa hóa lợi ích của mình.  Cổ đông mong 
muốn tối đa hoá lợi ích của mình thông qua việc tăng giá trị khoản đầu 
tư của họ, còn lợi ích của người quản lý thường gắn trực tiếp với thu 
nhập. Tuy nhiên điều kiện để tối đa hoá lợi ích của hai bên không 
giống nhau.  
1.3.2. Các nghiên cứu dựa vào các lý thuyết quản trị công ty 

Các nghiên cứu dựa vào lý thuyết quản trị công ty trong lĩnh vực 
sai sót BCTC tập trung vào cơ chế giám sát nhà quản lý của công ty 
nhằm bảo vệ lợi ích của các cổ đông. Cụ thể hơn, các nghiên cứu xem 
xét đặc điểm của cơ chế giám sát này thông qua quản trị công ty với 
các thành tố cốt lõi là HĐQT, ban giám đốc, ủy ban kiểm toán và chất 
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lượng của kiểm toán độc lập như nghiên cứu của Beasley (1996), 
Abbott và các cộng sự (2004), Baber và các cộng sự (2005), Beasley 
và các cộng sự (2010), McMullen (1996), Farber (2005), 
Marciukaityte và các cộng sự (2006), Agrawal và Chadha (2005), 
James (2003), Patterson và Noel (2003), Sennetti và Turner (2001), 
Stanley và DeZoort (2007), Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào 
(2016), Trần Thị Giang Tân và Trương Thùy Dương (2016),... 
1.4. Tổng lược các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC 

Sai sót BCTC xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như gian 
lận, nhầm lẫn. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC 
thường dựa vào các lý thuyết giải thích hành vi sai sót. Hướng nghiên 
cứu này xem sai sót BCTC là một biến phụ thuộc, các nhân tố có liên 
quan đến áp lực, cơ hội và sự biện minh cho hành vi gian lận của người 
quản lý là các biến giải thích. Các biến giải thích này được cụ thể hóa 
thông qua vận dụng các lý thuyết cổ đông, lý thuyết đại diện. Tổng 
lược các nghiên cứu trong khuôn khổ các lý thuyết giải thích hành vi 
sai sót cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC thường chia 
thành hai nhóm: i) Nhóm các nhân tố thuộc về quản trị công ty; ii) 
Nhóm các nhân tố thuộc về kiểm toán độc lập. 
1.5. Khoảng trống nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước ngụ ý rằng, 
đặc điểm riêng có của quản trị công ty ở mỗi quốc gia (do khác biệt về 
pháp lý, môi trường, về nhận thức và phương pháp quản trị công ty...) 
có thể làm sai lệch phần nào ảnh hưởng của các thuộc tính quản trị 
công ty đến sai sót BCTC. Về thiết kế nghiên cứu, các nghiên cứu ở 
nước ngoài tập trung khai thác dữ liệu gian lận BCTC đã được nhận 
diện, một số ít hơn nghiên cứu xem xét sai sót BCTC. Với các nghiên 
cứu khởi đầu trong nước, phương pháp nghiên cứu chưa thể hiện được 
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cách tiếp cận tốt do mẫu hạn chế, quan sát thường trong một năm hoặc 
một vài năm, chỉ xem xét một vài nhân tố quản trị công ty, và đặc biệt, 
chưa có nghiên cứu nào trong nước mô tả, so sánh thực trạng sai sót 
BCTC của toàn bộ công ty niêm yết trong nhiều năm. Từ những vấn 
đề còn bỏ ngỏ trên, luận án sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống trong 
nghiên cứu; qua đó cung cấp kết quả có tính thuyết phục hơn về chủ 
đề sai sót BCTC. 

Tổng lược, phân tích từ các lý thuyết và các nghiên cứu dựa vào 
chủ đề sai sót BCTC cho thấy chủ đề này có sức thu hút lớn đối với 
cộng đồng các nhà khoa học, các nhà quản lý nhằm tìm kiếm và giải 
thích hành vi gian lận BCTC của các công ty. Xét về vận dụng lý 
thuyết nền để giải thích, các nghiên cứu tập trung khai thác hai xu 
hướng: i) nghiên cứu dựa vào lý thuyết tam giác gian lận, nhằm giải 
thích hành vi sai sót BCTC của công ty thông qua ba khía cạnh: áp 
lực, cơ hội và sự biện minh cho hành vi gian lận; ii) nghiên cứu dựa 
vào lý thuyết quản trị công ty, trọng tâm là lý thuyết đại diện, lý thuyết 
cổ đông, nhằm giải thích sai sót BCTC của các công ty thông qua cơ 
chế giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty. Kết quả 
nghiên cứu ở cả hai hướng đều chưa có sự thống nhất hoàn toàn, do 
khác biệt về thể chế quản trị công ty, do cách tiếp cận nghiên cứu. Từ 
đó, đặt ra vấn đề cần nghiên cứu thêm trong các bối cảnh đặc thù như 
ở Việt Nam. 

CHƯƠNG 2 
 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. Khung nghiên cứu 
Khung nghiên cứu bao gồm hai nhánh. Nhánh thứ nhất là nghiên 

cứu mô tả, tổng hợp, so sánh thực trạng sai sót BCTC của công ty niêm 
yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 
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2016. Nhánh nghiên cứu này nhằm cung cấp bức tranh chung về thực 
trạng sai sót BCTC, qua đó cung cấp luận cứ cho thấy mức độ cần thiết 
của nghiên cứu nguyên nhân sai sót BCTC ở nhánh thứ hai. Nhánh 
này nghiên cứu quan hệ nhân quả nhằm giải thích nguyên nhân sai sót 
BCTC của các công ty. 
2.2. Cách tiếp cận nghiên cứu mô tả thực trang sai sót BCTC 
2.2.1. Đặt vấn đề 

Nghiên cứu này đặt ra hai vấn đề cần giải đáp nhằm khẳng định 
và mở rộng các nhận định trước đây về thực trạng sai sót BCTC của 
công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là: 

- Mức độ  sai sót BCTC của công ty niêm yết như thế nào ?  
- Sai sót BCTC của các công ty có sự khác biệt giữa các ngành, 

thị trường niêm yết hay không ? 
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng phương pháp mô tả, giải thích so sánh để mô tả và giải 
thích sai sót BCTC của công ty niêm yết. Mô tả được thực hiện thông 
qua các tham số thống kê mô tả về sai sót như LN, doanh thu, chi phí, 
tài sản, công nợ... Mô tả sai sót cũng được trình bày theo chiều hướng 
nhằm đánh giá xu hướng và mức độ sai sót theo thời gian. Phân tích 
so sánh được áp dụng để đánh giá so sánh sai sót BCTC giữa các công 
ty theo ngành, theo thị trường. Số liệu thu thập là BCTC của tất cả 
công ty niêm yết có sai sót trong thời gian 5 năm, từ năm 2012 đến 
2016, không bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng, tài chính. 
2.3. Cách tiếp cận nghiên cứu giải thích sai sót BCTC thông qua 
các nhân tố thuộc về quản trị công ty 
2.3.1. Các giả thuyết nghiên cứu 

H1: Quy mô của HĐQT có ảnh hưởng nghịch chiều đến khả năng 
sai sót BCTC;  
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H2: Sự độc lập của HĐQT có ảnh hưởng nghịch chiều đến khả 
năng sai sót BCTC; 

H3: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc điều hành có ảnh 
hưởng thuận chiều đến khả năng sai sót BCTC; 

H4: Số cuộc họp trong năm của HĐQT có ảnh hưởng nghịch chiều 
đến khả năng sai sót BCTC; 

H5: Mức độ sở hữu của người quản lý công ty có ảnh hưởng thuận 
chiều đến khả năng sai sót BCTC; 

H6: Mức độ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài có ảnh hưởng 
nghịch chiều đến khả năng sai sót BCTC; 

H7: Quy mô của ban kiểm soát có ảnh hưởng nghịch chiều đến 
khả năng sai sót BCTC; 

H8:  Số chuyên gia tài chính trong ban kiểm soát có ảnh hưởng 
nghịch chiều đến khả năng sai sót BCTC; 

H9: Các công ty được kiểm toán bởi Big 4 có ảnh hưởng nghịch 
chiều đến khả năng sai sót BCTC; 

H10: Công ty có thay đổi kiểm toán độc lập có ảnh hưởng nghịch 
chiều đến khả năng sai sót BCTC. 

Việc kiểm định các giả thuyết nêu trên để trả lời câu hỏi nghiên 
cứu: Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sai sót BCTC ? 
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nhận diện và đo lường các biến 
Sai sót được đo lường trong nghiên cứu này phản ánh sai sót 

BCTC (cả gian lận và nhầm lẫn). Do không có số liệu công bố chính 
thức của cơ quan có thẩm quyền về các công ty có sai sót BCTC, nên 
sai sót BCTC được đo lường thông qua chỉ tiêu sai sót LN. LN được 
xem là chỉ tiêu tổng hợp nhất, tích hợp các sai sót từ doanh thu, chi 
phí, tài sản, nợ. Sai sót LN được đo lường thông qua so sánh số liệu 
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LN sau thuế trước kiểm toán và sau kiểm toán. Vận dụng nguyên tắc 
trọng yếu trong kiểm toán, mức trọng yếu 10% đối với chỉ tiêu LN 
được lựa chọn (phù hợp với hồ sơ kiểm toán mẫu của Hội kiểm toán 
viên hành nghề Việt Nam). Theo đó các chênh lệch LN từ 10% trở lên 
được xem là có sai sót trọng yếu).  

Do sai sót BCTC có thể xảy ra theo cả hai chiều hướng: tăng và giảm. 
Đo lường biến phụ thuộc sai sót BCTC được trình bày bảng 2.2: 

Bảng 2.2. Đo lường biến phụ thuộc 
Chỉ tiêu Nội dung đo lường 
1. Chỉ tiêu LN dùng 
tính toán sai sót 

LN sau thuế 

2. Thang đo Nhị phân 
3. Đo lường sai sót 
(chung) 

ü Công thức: 
LN	sau	kiểm	toán − LN	trước	kiểm	toán

Giá	trị	tuyệt	đối	của	𝐿ợ𝑖	𝑛ℎ𝑢ậ𝑛	𝑠𝑎𝑢	𝑘𝑖ể𝑚	𝑡𝑜á𝑛 

ü Giá trị: Gán bằng 1 nếu có sai sót trọng 
yếu (mức độ sai sót từ 10% trở lên); gắn 0 
nếu không có sai sót trọng yếu (mức độ sai 
sót dưới 10%). 

4. Đo lường sai sót 
theo chiều hướng 

Mức độ sai sót LN từ 10% trở lên 

4.1. Báo cáo LN 
TĂNG so với số liệu 
kiểm toán 

LN	sau	kiểm	toán − LN	trước	kiểm	toán
Giá	trị	tuyệt	đối	của	𝐿ợ𝑖	𝑛ℎ𝑢ậ𝑛	𝑠𝑎𝑢	𝑘𝑖ể𝑚	𝑡𝑜á𝑛
≥ 10%	

4.2. Báo cáo LN 
GIẢM so với số liệu 
kiểm toán 

LN	sau	kiểm	toán − LN	trước	kiểm	toán
Giá	trị	tuyệt	đối	của	𝐿ợ𝑖	𝑛ℎ𝑢ậ𝑛	𝑠𝑎𝑢	𝑘𝑖ể𝑚	𝑡𝑜á𝑛
≤ −10%	

Mô hình hồi quy: Hồi quy nhị phân của sai sót LN theo các biến độc lập 
SAISOT = a + b1BSI + b2BIN +b3DC +b4BME +b5MAO +b6BIO 
+b7ACS +b8ACQ +b9BIG4 +b10AUCH +b11CSIZE +b12GRO 
+b13LEV +b14ROE +b15LTI + e. Trong đó: 
SAISOT : Sai sót Lợi nhuận 
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BSI : Số lượng thành viên HĐQT 
BIN : Tỷ lệ % số thành viên HĐQT không điều hành  
DC  : Giá trị 1 nếu CT HĐQT kiêm nhiệm GĐ, ngược lại có giá trị 0 
BME : Số cuộc họp của HĐQT trong một năm tài chính  
MAO : Tỷ lệ sở hữu của cán bộ quản lý 
BIO : Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài (từ 5% trở lên)  
ACS : Giá trị 1 nếu số thành viên của BKS trên 3, bằng 0 nếu bằng 3. 
ACQ : Giá trị 1 nếu có ít nhất 1 TV có chuyên môn tài chính, ngược 

lại là 0 
BIG4 : Giá trị 1 được Big 4 kiểm toán, ngược lại bằng 0 
AUCH : Giá trị 1 cho các công ty có thay đổi kiểm toán, ngược lại là 0 
CSIZE : Log của tài sản  
GRO : Tăng trưởng doanh thu (DTt-DTt-1)/DTt-1  
LEV : Nợ phải trả/ Tổng  tài sản  
ROE : Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu 
LTI  : Số năm niêm yết.  

Thu thập và xử lý số liệu: Do khó khăn về thời gian và chi phí, 
mẫu nghiên cứu có 600 quan sát trong 5 năm (2012-2016). Kích thước 
mẫu 600 so với tổng thể 3025 là phù hợp (với biên độ lỗi-margin of 
error 3,6%, độ tin cậy-confidence level 95%). Kích thước này cũng 
phù hợp với yêu cầu hồi quy trong thống kê. Để đảm bảo mẫu đại diện 
cho giai đoạn nghiên cứu 5 năm từ năm 2012 đến năm 2016, 600 quát 
sát được phân bổ đều cho các năm. Như vậy mỗi năm sẽ thu thập 120 
công ty, trong đó 60 công ty có sai sót trọng yếu được chọn ngẫu nhiên, 
60 công ty đối ứng (kiểm soát) không có sai sót trọng yếu được chọn 
theo cách phân tầng (cùng lĩnh vực hoạt động, tương đồng với quy mô 
của công ty có sai sót). Để đo lường chiều hướng sai sót, 60 công ty 
sai sót trọng yếu trong mỗi năm được chia đều thành 30 công ty có sai 
sót LN tăng và 30 công ty có sai sót LN giảm. 
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Kỹ thuật phân tích: Các kỹ thuật phân tích đơn biến (thống kê mô 
tả, so sánh giữa hai mẫu), phân tích tương quan và phân tích hồi quy 
được áp dụng. Các kỹ thuật phân tích trên được thực hiện thông qua 
phần mềm SPSS. 

Chương 2 trình bày các nội dung liên quan đến giả thuyết và thiết 
kế nghiên cứu. Hai vấn đề nghiên cứu được đặt ra cần giải đáp liên 
quan đến thực trạng sai sót BCTC của công ty niêm yết. Trên cơ sở 
các lý thuyết giải thích sai sót BCTC, kết quả các nghiên cứu trước 
đây, cùng với việc xem xét trong bối cảnh của Việt Nam, 10 giả thuyết 
liên quan của quản trị công ty và kiểm toán độc lập đến sai sót BCTC 
được đặt ra. Nhận diện và đo lường các biến nghiên cứu đã được trình 
bày trên cơ sở các nghiên cứu trước đây, có chú ý đến những đặc thù 
về dữ liệu ở Việt Nam. Mô hình hồi quy nhị phân logistic được áp 
dụng phù hợp với thang đo biến phụ thuộc. Các kỹ thuật thống kê mô 
tả, so sánh cũng được thiết kế để áp dụng trong phân tích kết quả. 

CHƯƠNG 3 
THỰC TRẠNG SAI SÓT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA 

CÔNG TY NIÊM YẾT 
3.1. Khái quát thực trạng sai sót BCTC của công ty niêm yết 

Đánh giá khái quát sai sót BCTC thông qua hai chỉ tiêu tổng hợp 
là lợi nhuận và tổng tài sản. Số liệu các công ty có sự chênh lệch về 
lợi nhuận, tổng tài sản giữa số liệu trước và sau kiểm toán được thu 
thập từ năm 2012 đến 2016. 
• Tỷ lệ các công ty có sai sót LN, tổng tài sản 

Số liệu tổng hợp của StoxPlus cung cấp cho thấy số lượng công 
ty niêm yết chính thức trên sàn HOSE và HNX qua các năm như sau: 
năm 2012 có 689 công ty, năm 2013 có 662, năm 2014 có 679 công 
ty, năm 2015 có 684 công ty và năm 2016 có 698 công ty. Trong đó, 
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các công ty thiếu số liệu trước kiểm toán hoặc thiếu số liệu sau kiểm 
toán cũng như các công ty thuộc ngành nghề tài chính, ngân hàng, 
chứng khoán sẽ loại ra khỏi dữ liệu nghiên cứu. Như vậy, số liệu các 
công ty được đưa vào dữ liệu nghiên cứu là: năm 2012: 612 công ty, 
năm 2013: 580, năm 2014: 585 công ty, năm 2015: 599 công ty và 
năm 2016: 649 công ty. 

Số liệu thống kê cho thấy các công ty có sai sót LN và sai sót tổng 
tài sản chiếm một tỷ lệ tương đối cao, dao động quanh mức 80% tổng 
số công ty được lựa chọn nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy tình 
trạng sai sót trong LN và tổng tài sản không có xu hướng giảm trong 
các năm nghiên cứu. Trong đó ở cả hai khía cạnh là các công ty có 
LN, tổng tài sản trước kiểm toán cao hơn LN, tổng tài sản sau kiểm 
toán (sai sót tăng) và các công ty có báo cáo LN, tổng tài sản thấp hơn 
LN, tổng tài sản sau kiểm toán (sai sót giảm) đều chiếm tỷ lệ khá cao. 
• So sánh sai sót LN của các công ty theo sàn niêm yết và theo ngành 

Các công ty trong mẫu nghiên cứu được thu thập từ số liệu của 
hai Sở giao dịch chứng khoán (HNX và HOSE). Mặc dù hai Sở giao 
dịch chứng khoán hoạt động theo khuôn khổ pháp lý chung, giữa 
chúng có sự khác biệt ít nhiều về quản lý, điều hành, uy tín,... Để đánh 
giá xem liệu sai sót BCTC của công ty niêm yết có sự khác biệt giữa 
hai thị trường niêm yết, kiểm định so sánh T-test được áp dụng. Việc 
so sánh chỉ minh họa thông qua chỉ tiêu đại diện nhất là sai sốt LN. 
Kết quả cho thấy, kiểm định T-test không có ý nghĩa thống kê (mức ý 
nghĩa sig. = 0,619 > 0,05). Kết quả này cho thấy rằng không có sự 
khác biệt về sai sót LN trong BCTC của công ty niêm yết giữa hai Sở 
giao dịch chứng khoán. Như vậy, việc niêm yết ở thị trường nào không 
ảnh hưởng đến sai sót LN giữa các công ty. Điều này cũng dễ hiểu vì 
khuôn khổ pháp lý, điều hành và giám sát của hai thị trường là không 
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có sự khác biệt đáng kể.  
Phân tích so sánh sai sót LN của các công ty giữa các ngành được 

thực hiện thông qua kiểm đinh ANOVA. Kết quả kiểm định cho thấy 
mức ý nghĩa thống kê của kiểm định là 0,21 lớn hơn 0,05. Có nghĩa là 
sai sót LN trước và sau kiểm toán của các công ty giữa các ngành là 
không có sự khác biệt. Kết quả sơ bộ này ngụ ý rằng, ngành hoạt động 
không phải là nhân tố gây ra sai sót LN của công ty niêm yết. 
3.2. Chi tiết các loại sai sót phổ biến 

Về mặt hành vi, sai sót BCTC có thể do cố ý (gian lận) hoặc không 
cố ý (nhầm lẫn). Do thông tin liên quan không sẵn có để thu thập nên 
nghiên cứu này không thể phân loại sai sót trên theo hành vi. Việc này 
cần thực hiện bởi cơ quan quản lý. Do đó mục này chỉ tổng hợp các 
loại sai sót nói chung, bao gồm cả gian lận và nhầm lẫn. Các loại sai 
sót này được phân thành như sau: Ghi nhận doanh thu sai niên độ và 
không có thực; che dấu nợ; xác định chi phí, giá trị tài sản không đúng 
và công bố thông tin không đúng trong BCTC.  
3.2.1. Ghi nhận không đúng doanh thu 

Tỷ lệ các công ty có sai sót về doanh thu chiếm một tỷ lệ không 
nhỏ trong tổng thể nghiên cứu (thấp nhất là 39,3% ở năm 2014 và cao 
nhất là 44% ở năm 2012) Tỷ lệ sai sót của các công ty báo cáo doanh 
thu cao hơn thực tế (khoảng 22%) luôn lớn hơn tỷ lệ của các công ty 
báo cáo doanh thu thấp hơn thực tế (khoảng 19%).  So với tỷ lệ sai sót 
lợi nhuận thì tỷ lệ sai sót doanh thu thấp hơn nhiều theo cả hai hướng 
báo cáo tăng và báo cáo giảm. Kết quả này cho thấy rằng, sai sót lợi 
nhuận chịu ảnh hưởng đáng kể của sai sót chi phí. 
3.2.2. Ghi nhận không đúng chi phí 

Kết quả phân tích cũng cho thấy tỷ lệ các công ty có sai sót chi 
phí chiếm tỷ trọng lớn so với các công ty không có sai sót chi phí (thấp 
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nhất là 71,5% vào năm 2014 và cao nhất là 79,4% vào năm 2012). Kết 
quả này cho thấy sai sót số liệu về chi phí là rất phổ biến. Chi tiết theo 
từng hướng sai sót cho thấy, các công ty có xu hướng báo cáo chi phí 
thấp hơn so với số liệu kiểm toán qua các năm (Khoảng 41%), trong 
đi đó các công ty có xu hướng báo cáo chi phí cao hơn so với số liệu 
kiểm toán qua các năm (Khoảng 34%), điều này làm cho lợi nhuận 
báo cáo thường cao hơn lợi nhuận sau kiểm toán. 

Tổng kết từ các nội dung phân tích sai sót BCTC của công ty niêm 
yết tại Việt Nam có thể thấy tình trạng sai sót BCTC là phổ biến cả về 
số lượng, về chất lượng (mức độ sai sót lớn) và về thời gian sai sót. 
Từ kết quả phân tích có thể rút ra một số kết luận sau: Sai sót BCTC 
của công ty niêm yết là phổ biến cả về số lượng công ty và về quy mô 
sai sót; Sai sót không có chiều hướng giảm qua 5 năm; Sai sót BCTC 
được thể hiện ở các chỉ tiêu tài chính điển hình có ảnh hưởng đến thông 
tin cung cấp trong BCTC: Doanh thu, chi phí, LN, các loại tài sản, nợ 
phải trả. 

CHƯƠNG 4 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SAI SÓT BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 
4.1. Phân tích đơn biến 

Bảng 4.1 trình bày giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của các công 
ty có sai sót trọng yếu và các công ty đối ứng (không có sai sót trọng 
yếu). Mục đích là cung cấp những tóm lược về mẫu nghiên cứu và giá 
trị các biến, nhận diện các mô hình dữ liệu, làm cơ sở cho phân tích 
hồi quy để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Các tham số thống kê 
mô tả gồm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn. So sánh giá trị trung bình 
của các biến độc lập giữa hai nhóm cũng được sử dụng nhằm xem có 
sự khác biệt hay không giữa hai nhóm với mỗi biến độc lập. 
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Bảng 4.1: Kết quả phân tích đơn biến 

Công ty có sai sót 
Công ty không 

có sai sót 
(n=300) (n=300) 

Biến 
độc lập 

Trung 
bình 

ĐL. 
chuẩn 

Trung 
bình 

ĐL. 
chuẩn 

Diff.in 
Mean 

T-test 

DC 0.42 0.494 0.31 0.465 -0.107 -2.723* 
BIO 0.408 0.217 0.478 0.225 0.071 3.909*** 
AUCH 0.35 0.478 0.24 0.43 -0.107 -2.875** 
ROE 0.018 0.152 0.127 0.163 0.109 8.474*** 
*, **, *** Significant at p-value <0.10, .05, .01, respectively 
Kết quả cho thấy các công ty có sai sót trọng yếu và công ty không có 
sai sót trọng yếu có sự khác biệt về giá trị trung bình của các biến độc 
lập là Sự kiêm nhiệm (p=0,1), Sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài 
(p=0,01), Thay đổi kiểm toán (p=0,05), và Khả năng sinh lời của vốn 
chủ sở hữu (p=0,01). Các biến còn lại không có sự khác biệt. 
4.2. Phân tích tương quan 

Kết quả phân tích tương quan cho thấy có rất nhiều cặp đôi các 
biến dự đoán có sự tương quan (có ý nghĩa thống kê). Tuy nhiên, tương 
quan giữa các cặp biến ở mức thấp và hệ số tương quan của các cặp 
đôi biến này khá nhỏ (r < 0,5, hệ số tương quan lớn nhất là 0,406 phản 
ánh tương quan giữa biến BIG4 và biến CZISE). Giá trị của hệ số này 
còn thấp so với một số giá trị chuẩn (0,5 và đôi khi 0,8). Từ đó, coi 
như các biến không có sự tương quan. 
4.3. Phân tích đa biến (multivariate results) 
4.3.1. Hồi quy chung (theo cả hai chiều hướng sai sót) 

Kết quả hồi quy nhị phân về khả năng dự đoán sai sót LN của các 
biến dự đoán được trình bày ở Bảng 4.6. Kết quả cho thấy có năm biến 
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dự đoán và một biến kiểm soát có ý nghĩa thống kê. 
Bảng 4.6: Hồi quy nhị phân của sai sót LN theo các biến độc 

lập (Các biến có ý nghĩa thống kê) 

Biến độc lập 
Hướng ảnh 

hưởng dự đoán 
Hệ số ước 

tính 
Wald χ2 

BSI - -0.155 2,750** 
DC + 0.389 3,710* 
BME - 0.02 4,450** 
BIO - -0.88 3,933** 
AUCH + 0.394 3,920** 
ROE + -7.28 54,875*** 

*, **, *** = p-value <.10, .05, .01, respectively, one - tailed if in 
predicted direction, two-tailed otherwise. Biến phụ thuộc = 1 nếu có 
sai sót, = 0 nếu không có sai sót.  
4.3.2. Hồi quy theo chiều hướng sai sót 

Ngoài mô hình hồi quy chung (theo cả hai hướng sai sót, sau đây 
gọi là mô hình 1), tác giả còn sử dụng 2 mô hình hồi quy theo chiều 
hướng sai sót, bao gồm: mô hình 2 là hồi quy nhị phân của sai sót LN 
tăng và mô hình 3 là hồi quy nhị phân của sai sót LN giảm. 

Kết quả ba mô hình hồi quy có sự tương thích nhất định đối với 
một số biến (Bảng 4.9). Biến BIO (sở hữu cổ đông lớn bên ngoài) và 
biến AUCH (thay đổi kiểm toán) đều có ý nghĩa thống kê trong cả mô 
hình 1 và mô hình 2. Biến DC (sự kiêm nhiệm) và biến BME (số cuộc 
họp của HĐQT) có ý nghĩa thống kê trong mô hình 1 và mô hình 3. 
Trong khi đó, biến BSI (Quy mô HĐQT) chỉ có ý nghĩa trong mô hình 
1, ngược lại  biến kiểm soát ROE có ý nghĩa trong cả ba mô hình. Kết 
quả có sự khác biệt giữa ba mô hình có thể do số lượng quan sát giảm 
trong mô hình 2 và mô hình 3. Cũng cần lưu ý rằng, kết quả hồi quy 
chung là kết quả tổng hợp nhất, trong khi kết quả hồi quy theo chiều 
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hướng tăng giảm là nhằm làm rõ thêm chiều hướng sai sót.  
Nhìn chung, kết quả hồi quy chung cung cấp một số bằng chứng 

đã được kiểm chứng trong các nghiên cứu trước đây. Theo đó, các 
nhân tố Quy mô HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc, Số 
cuộc họp của HĐQT, Sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài, Thay đổi 
công ty kiểm toán có ảnh hưởng đến khả năng sai sót BCTC. Bên cạnh 
đó, nghiên cứu không thành công trong việc kiểm định ảnh hưởng của 
một số nhân tố đến sai sót BCTC. Nghiên cứu trong tương lai cần kiểm 
định thêm các nhân tố này thông qua mở rộng dữ liệu hoặc thay đổi 
mô hình hồi quy. Khi đó mới có thể đưa ra khẳng định về khả năng dự 
đoán sai sót BCTC của các biến này. 

Bảng 4.9: Tổng hợp kết quả hồi quy ba mô hình (Hệ số ước 
tính) (Các biến độc lập có ý nghĩa thống kê) 

Biến độc lập Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 
BSI -0.155** -0.134 -0.140 
DC 0.389* 0.308 0.525* 
BME 0.020** 0.007 0.030** 
BIO -0.880*** -1.300* -0.730 
AUCH 0.394** 0.473* 0.340 
ROE -7.280*** -8.717*** -6.255*** 

Kết quả phân tích hồi quy cung cấp bằng chứng về bốn nhân 
tố thuộc về quản trị công ty (Quy mô HĐQT (BSI), Chủ tịch HĐQT 
kiêm nhiệm giám đốc (DC), số cuộc họp của HĐQT trong năm tài 
chính (BME), Sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài (trên 5%) (BIO)), 
một nhân tố thuộc về kiểm toán độc lập (Các công ty có thay đổi Công 
ty Kiểm toán (AUCH)) và một nhân tố liên quan đến thuộc tính của 
công ty (Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)) có ảnh hưởng 
đến sai sót BCTC. Mặc dù kết quả không hoàn toàn đồng thuận với 
các nghiên cứu trước đây, điều này có thể do nhiều yếu tố khác nhau 
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như khuôn khổ pháp lý, môi trường hoạt động, độ thuyết phục của dữ 
liệu. Mặt khác, sự không đồng thuận hoàn toàn với kết quả của các 
nghiên cứu trước đây cũng ngụ ý rằng, cần tiếp tục thực hiện các 
nghiên cứu trong tương lai nhằm tiếp tục tìm kiếm kết quả kiểm chứng 
ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau đến sai sót BCTC.  

CHƯƠNG 5 
BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

5.1. Bàn luận về kết quả nghiên cứu 
5.1.1. Bàn luận về nghiên cứu thực trạng sai sót BCTC 

Tổng kết từ các nội dung phân tích sai sót BCTC của công ty niêm 
yết tại Việt Nam có thể thấy sai sót BCTC của công ty là phổ biến cả 
về số lượng công ty và về quy mô sai sót; Sai sót không có chiều hướng 
giảm qua 5 năm; Sai sót BCTC được thể hiện ở các chỉ tiêu tài chính 
điển hình như LN, doanh thu, chi phí, tài sản, nợ. 
5.1.2. Bàn luận về nghiên cứu giải thích sai sót BCTC 

Kết quả phân tích hồi quy cung cấp bằng chứng về bốn nhân tố thuộc 
về quản trị công ty, một nhân tố thuộc về kiểm toán độc lập và một nhân 
tố về thuộc tính của công ty có ảnh hưởng đến sai sót BCTC. 
5.2. Hàm ý từ kết quả nghiên cứu 
5.2.1. Tăng cường vài trò giám sát của quản trị công ty nhằm hạn 
chế sai sót BCTC 

Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cần duy 
trì một số lượng đủ lớn thành viên HĐQT để đảm bảo việc kiểm tra, 
giám sát ban giám đốc nhằm đảm bảo chất lượng BCTC. 

Cần sớm tách biệt chức danh Chủ tịch HĐQT và giám đốc điều 
hành nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót BCTC. Ngoài ra cần tăng 
cường hơn nữa vai trò giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc. 

Số lượng cuộc họp của HĐQT trong năm càng nhiều thì sai sót BCTC 
càng thấp, điều này cũng phù hợp bởi vì số lượng cuộc họp nhiều chứng tỏ 
HĐQT thực hiện nghiêm túc và giám sát thường xuyên, liên tục việc điều 
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hành của ban giám đốc, từ đó giảm sai sót BCTC. 
Ngoài ra, sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài càng nhiều thì càng 

có động cơ giám sát ban điều hành công ty và đây được xem là cơ chế 
kiểm soát bổ sung, từ đó làm giảm khả năng sai sót BCTC. Cổ đông 
lớn cũng có tác động đến cơ cấu HĐQT thông qua gây ảnh hưởng đến 
lựa chọn thành viên của HĐQT. Vì vậy đối với các cổ đông chiến lược 
có tiềm tăng bên ngoài cũng cần được DN khuyến khích tăng tỷ trọng 
sở hữu cổ phần tại công ty niêm yết. 

Theo kết quả nghiên cứu thì biến Sự độc lập của HĐQT không có 
ý nghĩa thống kê. Kết quả này có thể là do thực tế vai trò của thành viên 
độc lập các trong các DN niêm yết tại Việt Nam còn khá mờ nhạt, mang 
tính hình thức, chưa phát huy được như kỳ vọng rằng sự hiện diện của 
thành viên độc lập sẽ đóng vai trò như người giám sát, làm giảm nguy 
cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý, điều hành, góp phần 
bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông. Vì vậy cần tăng cường tính độc 
lập của thành viên HĐQT độc lập, các thành viên này phải thực sự độc 
lập trong các mối quan hệ, nhất là độc lập về mặt kinh tế. 

Theo kết quả kiểm định thì các biến liên quan đến BKS công ty 
không có ý nghĩa thống kê, việc này có thể do dữ liệu nghiên cứu 
không đủ thuyết phục để chấp nhận các giả thuyết có liên quan. Trên 
thực tế, hoạt động của BKS có thể còn mang tính chất đối phó với các 
quy định có tính pháp lý. Tuy nhiên, cần tăng cường vai trò của BKS 
đối với HĐQT và ban giám đốc trong việc phát hiện, ngăn ngừa nhằm 
hạn chế sai sót BCTC là điều không thể phủ nhận. 

Mỗi công ty niêm yết tại Việt Nam nên thành lập một ủy ban kiểm 
toán như các nước phát triển trên thế giới. Ủy ban kiểm toán không được 
thành lập một cách hình thức mà phải hoạt động thực sự để phát huy vai 
trò kiểm soát chất lượng BCTC, ngăn ngừa sai sót BCTC. Việc thành 
lập Ủy ban kiểm toán và bảo đảm để ủy ban này có đủ nguồn lực và 
thẩm quyền cũng được khuyến nghị tại Nguyên tắc số 4.1 trong Bộ 
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nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho Công ty 
đại chúng tại Việt Nam. 

Công ty niêm yết cũng cần có các giải pháp hiệu quả trong việc 
sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập và tăng cường chất lượng của nhân 
viên kế toán. 

Ngoài ra, HĐQT cần tăng cường giám sát quy trình lập BCTC 
một cách hữu hiệu, thực hiện trách nhiệm của mình một cách độc lập 
trong việc bổ nhiệm, giám sát, chi trả thù lao, lựa chọn kiểm toán độc 
lập và tổ chức hoạt động của ban kiểm toán nội bộ... HĐQT cũng có 
trách nhiệm bảo đảm rằng quản lý hoạt động kinh doanh phải xây dựng 
được chương trình quản trị rủi ro gian lận BCTC thật sự hữu hiệu để 
cho phép nhân viên, khách hàng, người bán dựa vào những chuẩn mực 
này để hành động trong khuôn khổ của nó. 
5.2.2. Nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập 

Kết quả nghiên cứu cho thấy công ty có thay đổi kiểm toán thì 
khả năng sai sót BCTC càng thấp. Do đó, công ty niêm yết nên thường 
xuyên có sự đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC và xét thấy 
cần thiết thì thay đổi công ty kiểm toán để nâng cao tính độc lập cũng 
như lựa chọn được công ty kiểm toán có chất lượng tốt hơn nhằm giảm 
thiểu sai sót BCTC. Công ty kiểm toán mới và kiểm toán viên mới 
được thay đổi thường có tính độc lập cao hơn trong mối quan hệ với 
nhà quản lý. Ngoài ra công ty kiểm toán mới và kiểm toán viên mới 
thì sẽ khách quan hơn, có phương pháp tiếp cận kiểm toán mới, chiến 
lược kiểm toán và góc nhìn vấn đề khác với kiểm toán cũ từ đó nâng 
cao chất lượng BCTC, giảm thiểu sai sót BCTC.  
5.2.3. Tăng cường sự quản lý của Nhà nước 

Bộ tài chính cần đẩy mạnh việc hoàn thiện các quy định liên quan 
đến việc lập và trình bày BCTC như hệ thống chuẩn mực kế toán, chế 
độ kế toán, luật kế toán, và các quy định khác có liên quan. 

 Bộ Tài chính, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cần quản 
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lý chặt chẽ hơn về hoạt động nghề nghiệp của kiểm toán độc lập, cần 
có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC cho 
các công ty kiểm toán độc lập đặc biệt là các công ty kiểm toán được 
chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết. 

UBCK nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát thị 
trường để kịp thời phát hiện các gian lận của những DN niêm yết nhằm 
bảo vệ nhà đầu tư trên TTCK, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư vào 
thị trường, thu hút nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn vì sự nghiệp phát 
triển kinh tế của đất nước. Ngoài ra việc kiểm tra chất lượng các công 
ty kiểm toán độc lập cũng phải được thực hiện thường xuyên để phát 
hiện và chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm.   
5.2.4. Đối với các đối tượng khác sử dụng thông tin trên BCTC 

Các đối tượng sử dụng thông tin trên BCTC cần tham khảo kết 
quả nghiên cứu này để xem xét các nhân tố có thể ảnh hưởng đến sai 
sót BCTC của công ty niêm yết tại Việt Nam, từ đó đưa ra các quyết 
định kinh tế phù hợp. 

Tóm lại, căn cứ vào các nội dung phân tích sai sót BCTC ở 
chương 3 cho thấy bức tranh tổng thể về sai sót BCTC của công ty 
niêm yết tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu ở chương 4 cho thấy có 6 
nhân tố trong 15 nhân tố đưa vào mô hình kiểm định có ảnh hưởng 
đến sai sót BCTC, các nhân tố còn lại không cho kết quả như kỳ vọng 
là có thể do đặc điểm kinh tế xã hội của Việt Nam có những yếu tố 
khác so với các nước trên thế giới. Hàm ý chính sách và các kiến nghị 
từ kết quả nghiên cứu hướng tới các nhóm đối tượng như các DN niêm 
yết, các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý Nhà nước, ngân 
hàng, chủ nợ, các nhà đầu tư và các đối tượng khác sử dụng thông tin 
BCTC. 
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KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 
TRONG TƯƠNG LAI 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thực trạng sai sót BCTC của công ty 
niêm yết tại Việt Nam là phổ biến cả về số lượng, giá trị và sai sót 
không giảm theo thời gian. Kết quả phân tích cũng cho thấy tồn tại 
một số nhân tố thuộc về quản trị công ty và kiểm toán độc lập có ảnh 
hưởng đến sai sót BCTC. Dựa trên kết quả nghiên cứu này, một số 
hàm ý liên quan đến tăng cường quản trị công ty, nâng cao chất lượng 
kiểm toán độc lập cũng như vai trò quản lý nhà nước của các bên có 
liên quan để hạn chế sai sót BCTC được đưa ra. Kết quả nghiên cứu 
cung cấp bằng chứng rõ ràng hơn về sai sót BCTC của công ty niêm 
yết tại Việt Nam, qua đó góp phần làm phong phú thêm về tính thời 
sự và tầm quan trọng của chủ đề sai sót BCTC. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, luận án cũng tồn tại một số hạn 
chế. Không như các nghiên cứu ở các nước phát triển đánh giá sai sót 
BCTC thông qua số liệu của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền công bố, 
nghiên cứu này đánh giá nguyên nhân sai sót BCTC thông qua chỉ tiêu 
sai sót LN sau thuế được xác định bằng số chênh lệnh giữa số liệu 
trước và sau kiểm toán là một điểm hạn chế. Điều này là do ở Việt 
Nam không có dữ liệu công bố về các công ty có sai sót. Từ đó, nghiên 
cứu trong tương lai cần đánh giá thêm sai sót thông qua các chỉ tiêu 
khác như doanh thu, chi phí, tài sản, nợ. Ngoài ra, nghiên cứu đánh 
giá ảnh hưởng quản trị công ty đến sai sót BCTC thông qua xem xét 
đơn lẻ các nhân tố thay vì dùng chỉ số quản trị công ty (Gov-Score) 
như một số nghiên cứu gần đây. Nghiên cứu trong tương lai cần khai 
thác các khía cạnh quản trị công ty theo hướng tổng hợp. Cuối cùng, 
nghiên cứu giải thích nguyên nhân sai sót được thực hiện trên một mẫu 
hạn chế là 600 quan sát. Để tăng tính đại diện cho tổng thể, và từ đó 
kết quả nghiên cứu có tính khái quát hơn, trong tương lai cần nghiên 
cứu toàn bộ các công ty có sai sót trọng yếu.
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