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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI   

Để ñạt mục tiêu phát triển KT-XH năm 2006-2010, ñẩy nhanh 

tốc ñộ tăng trưởng kinh tế trên 8% sớm ñưa ñất nước ra khỏi tình 

trạng kém phát triển, tổng số vốn ñầu tư toàn xã hội phải ñạt khoảng 

2.200 nghìn tỉ ñồng. Trong ñó, vốn ñầu tư của dân cư và tư nhân lên 

tới 911 nghìn tỉ ñồng, chiếm 41,4% của toàn xã hội. Để thực hiện 

ñược vấn ñề trên, nhà nước ñã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ 

trợ cho sự phát triển của khối DN. Kết quả ñạt ñược là trong những 

năm qua, số lượng các DN vừa và nhỏ cũng tăng lên ñáng kể. Các 

DN này cũng ngày càng hoạt ñộng hiệu quả hơn, ñóng góp vào ngân 

sách nhà nước cũng nhiều hơn càng chứng tỏ tầm quan trọng của loại 

hình DN này ñối với sự phát triển kinh tế của ñất nước.  

Trong xu thế hiện nay, các DN lớn ñang phải cố gắng tổ chức, 

hoàn thiện bộ máy kế toán, hoàn chỉnh công tác lập BCTC ñể ñảm 

bảo tính minh bạch nhằm cung cấp thông tin cho các nhóm lợi ích có 

liên quan. Tình trạng ở DN vừa và nhỏ có thể hoàn toàn khác. Ở loại 

hình DN này, do ñặc thù tài sản của DN thuộc sở hữu của một hoặc 

một nhóm nhỏ cá nhân; phạm vi hoạt ñộng của loại hình DN này còn 

nhỏ hẹp; tổ chức bộ máy kế toán ñơn giản, nên công tác kế toán và 

nhất là công tác lập BCTC chưa ñược chú trọng ñầu tư nhiều như ở 

các DN lớn. 

Mục tiêu khi lập BCTC của các DNVVN là gì? Nhân tố nào 

ảnh hưởng ñến công tác lập BCTC của DNVVN? Trả lời các câu hỏi 

trên thật sự là cần thiết vì sẽ góp phần cải thiện công tác lập BCTC 

và nâng cao chất lượng thông tin cung cấp trong BCTC của các DN 

vừa và nhỏ. Xuất phát từ những lập luận như vậy, luận văn nghiên 
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cứu công tác lập BCTC của DN vừa và nhỏ trên ñịa bàn Quận Cẩm lệ 

Thành phố Đà Nẵng.  

2. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU  

Luận văn nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán của 

DN vừa và nhỏ, những mục tiêu mà DNVVN hướng ñến khi lập 

BCTC và các nhân tố ảnh hưởng ñến việc lập BCTC của DNVVN. 

Qua ñó, luận văn ñề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác lập BCTC 

ở các DNVVN nhằm nâng cao chất lượng thông tin cung cấp trên 

BCTC. 

3. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

Dựa vào một số nghiên cứu có liên quan ở trên thế giới, luận 

văn  tiến hành ñánh giá các nhân tố ảnh hưởng ñến việc lập BCTC 

của các DN vừa và nhỏ trên ñịa bàn Quận Cẩm Lệ. Dựa vào cách tiếp 

cận thực tế, Luận văn tiến hành ñánh giá thực tế thông qua phân tích 

BCTC thu thập, số liệu ñiều tra, phỏng vấn bằng bản câu hỏi. Số liệu 

thu thập ñược xử lý, tính toán các tham số thống kê nhằm phân tích 

các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác lập BCTC của các DNVVN. 

4. Kết cấu luận văn 

 Không kể lời mở ñầu và kết luận, luận văn ñược tổ chức 

thành ba chương. Chương I trình bày cơ sở lý luận giới thiệu tổng 

quan về công tác lập BCTC ở các DNVVN. Chương II trình bày 

nghiên cứu thực trạng lập BCTC ở các DNVVN trên ñịa bàn Quận 

Cẩm Lệ Thành phố Đà Nẵng. Cuối cùng, chương III sẽ ñề xuất các 

giải pháp hoàn thiện công tác lập BCTC ở các DN vừa và nhỏ. 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

CỦA DOANH NGHI ỆP VỪA VÀ NHỎ 
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1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V Ề DNVVN 

1.1.1. Tiêu chí xác ñịnh doanh nghiệp vừa và nhỏ  

Ở Việt Nam, tiêu chí ñể phân loại DNVVN theo ba cấp: siêu 

nhỏ, nhỏ, vừa dựa trên quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao ñộng bình 

quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên). 

1.1.2. Đặc ñiểm của DNVVN ở Việt Nam 

- Với quy mô nhỏ giúp cho DNVVN có tính năng ñộng cao, 

có khả năng chuyển hướng kinh doanh và chuyển hướng mặt hàng 

nhanh trước những thay ñổi của thị trường.  

- Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế.  

- Tổ chức quản lý còn nhiều yếu kém.   

1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh 

tế Việt Nam 

• Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao ñộng. 

• Làm cho nền kinh tế năng ñộng  

• Tạo nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng.  

• Là trụ cột của kinh tế ñịa phương.  

1.2. CÔNG TÁC LẬP BCTC TẠI CÁC DNVVN 

1.2.1. Chế ñộ kế toán áp dụng cho các DNVVN 

DNVVN có thể lựa chọn và áp dụng chế ñộ kế toán theo QĐ48 

hoặc QĐ15 tùy theo ñặc ñiểm và tình hình hoạt ñộng của DN.  

1.2.2. Yêu cầu về nguyên tắc lập và trình bày BCTC 

1.2.3. Thông tin cung cấp trên BCTC của DNVVN   

a) Thông tin cung cấp trong Bảng cân ñối kế toán 

Thông qua BCĐKT, người sử dụng phân tích, ñánh giá triển 

vọng và dự ñoán tương lai về tình hình hoạt ñộng của DN. Bảng 

CĐKT cũng cung cấp cho người sử dụng thông tin về trách nhiệm 

của DN ñối với cơ quan thuế, công nhân viên, nhà cung cấp...  
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b) Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh  

Qua số liệu trên BCKQHĐKD, người sử dụng có những thông 

tin tài chính (doanh thu, giá vốn, lợi nhuận...) ñược sử dụng ñể tính 

toán các tỷ số tài chính làm cơ sở cho việc phản ánh tình hình tài 

chính của doanh nghiệp. 

c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (không bắt buộc) 

Dòng tiền của DN là cái có thực và không bị tác ñộng bởi 

các nguyên tắc của hạch toán kế toán. Nhìn vào BCLCTT, 

người sử dụng có thể ñánh giá ñược chất lượng của thu nhập 

mà DN tạo ra. Nó sẽ giúp người sử dụng loại bỏ những hoài 

nghi về việc sử dụng các phương pháp kế toán ñể tạo ra lợi 

nhuận. 

d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

Thuyết minh BCTC giúp phân tích, ñánh giá tình hình tăng 

giảm vốn chủ sở hữu theo từng loại nguồn vốn và phân tích tính hợp 

lý trong việc phân bổ cơ cấu, khả năng thanh toán của DN….  

1.2.4. Yêu cầu của thông tin trình bày trong BCTC  

1.2.4.1. Tính thích hợp  

Tính thích hợp thể hiện ở chỗ thông tin phải có tác ñộng ñược 

ở khía cạnh ñánh giá, dự ñoán và quyết ñịnh. Tính thích hợp của 

thông tin tài chính bao gồm hai thành tố là giá trị dự báo và giá trị 

phản hồi.  

1.2.4.2. Tính dễ hiểu 

Thông tin phải ñược trình bày theo cách thức sao cho những 

người có trình ñộ nhận thức tương ñối về kinh doanh, hoạt ñộng kinh 

tế, kế toán và những người nghiên cứu thông tin có thể dễ dàng hiểu 

ñược.  

1.2.4.3. Tính ñáng tin cậy 
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Thông tin kế toán thực sự ñáng tin cậy khi người sử dụng 

thông tin có thể ñặt niềm tin vào ñó ñể ra quyết ñịnh, dựa trên hai ñặc 

trưng quan trọng là trình bày trung thực và có thể kiểm tra. 

1.2.4.4. Tính có thể so sánh 

Thông tin tài chính của DN sẽ mang lại sự hữu ích to lớn nếu 

ñược so sánh với những thông tin tương tự về các doanh nghiệp khác 

hoặc so sánh với các thông tin qua các thời kì, thời ñiểm tại cùng một 

doanh nghiệp. Điều này càng ñược thể hiện rõ trong các quyết ñịnh 

cho vay, ñầu tư bởi chúng ñược dựa trên sự ước lượng các cơ hội 

thay thế.   

1.2.5. Mục tiêu lập báo cáo tài chính của DNVVN  

Dựa vào nghiên cứu của Lavigne (2002) về BCTC của 

DNVVN ở Canada và ñặc thù của DNVVN ở Việt Nam, các mục 

tiêu mà DNVVN hướng ñến khi lập BCTC ñược tóm lược dưới ñây. 

a) Hoạch ñịnh và tổ chức thực hiện mục tiêu và hiệu chỉnh 

những lệch lạc nếu cần thiết  

BCTC (nhất là BCKQKD) cung cấp các thông tin cần thiết 

giúp doanh nghiệp có thể xem xét, phân tích và ñánh giá tình hình 

kinh doanh trên nhiều góc ñộ ñể có những hiệu chỉnh phù hợp hoạt 

ñộng của doanh nghiệp theo mục tiêu ban ñầu ñã ñặt ra.  

b) Quản lý ngân quỹ và vốn lưu ñộng 

Vốn là yếu tố quan trọng ñể tiến hành sản xuất kinh doanh 

ñồng thời nó cũng là tiền ñề ñể các DN tồn tại, phát triển và ñứng 

vững trong cơ chế thị trường. Vì vậy, vấn ñề quản trị và sử dụng vốn 

nói chung hay vốn lưu ñộng nói riêng của các nhà quản trị DN là yếu 

tố chiến lược quyết ñịnh ñến sự thành công hay thất bại của DN trong 

sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường.  

c) Ra quyết ñịnh ñầu tư của doanh nghiệp 
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Hoạt ñộng ñầu tư bao gồm việc mua sắm tài sản, ñầu tư xây 

dựng cơ bản, ñầu tư vào doanh nghiệp khác. Dựa vào tình trạng tài 

sản, nợ, vốn chủ sở hữu (cung cấp trong BCĐKT), nhu cầu ñầu tư 

mở rộng sản xuất kinh doanh mà DN tiến hành ñầu tư mở rộng hoặc 

ñầu tư thay thế. Hoạt ñộng ñầu tư cũng dựa vào tình hình lợi nhuận, 

khả năng sinh lời (ñược cung cấp trong BCKQKD). 

d) Giúp cho nhà ñầu tư ñưa ra quyết ñịnh liên quan ñến vốn 

ñầu tư của họ ở doanh nghiệp (ở các công ty cổ phần) 

Thông tin cung cấp trong BCTC sẽ cho phép nhà ñầu tư ñánh 

giá thực trạng, tiềm năng của DN, qua ñó ñưa ra quyết ñịnh mở rộng 

hay thu hồi khoản ñầu tư của họ. 

e) Giúp cho việc xác ñịnh lương, thưởng cho ban quản lý 

và/hoặc một số nhân viên 

Thù lao (lương, thưởng) của ban quản lý của DN thường phụ 

thuộc vào kết quả hoạt ñộng kinh doanh. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi 

nhuận trung thực ñược cung cấp trong BCTC là cơ sở ñể hội ñồng 

quản trị, chủ DN, ban giám ñốc ñưa ra quyết ñịnh về tiền lương, 

thưởng cho các cá nhân có liên quan.  

f) Cung cấp thông tin cho chủ nợ ñể các ñối tượng này ñưa ra 

quyết ñịnh của họ 

Mối quan tâm của các chủ ngân hàng và những người cho vay 

chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của DN. Những thông tin trên 

BCTC giúp cho chủ nợ ñánh giá thực trạng và khả năng sinh lời của 

DN, xu hướng lợi nhuận trong tương lai. Qua ñó giúp cho họ ñưa ra 

quyết ñịnh tín dụng hay ñiều chỉnh chính sách nợ ñối với DN.  

g) Tối thiểu hóa chi phí thuế   

Thuế và kế toán có mối liên hệ chặt chẽ (Nguyễn Công 

Phương, 2010). Lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế có nhiều 
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ñiểm giao thoa. Từ ñó, lập BCTC ñể quản trị chi phí thuế thu nhập 

DN là một trong những mục tiêu ưu tiên của DN nói chung và 

DNVVN nói riêng. Tối thiểu chi phí thuế là giảm số thuế phải nộp 

trong năm có thuận lợi về thuế (như ñược giảm thuế) hoặc dịch 

chuyển số thuế phải nộp về các niên ñộ sau. 

h) Tuân thủ quy ñịnh kê khai thuế 

Các DN ñã tham gia hoạt ñộng kinh doanh ñều phải tuân thủ 

các quy ñịnh về kê khai thuế nhằm cung cấp thông tin về tình hình 

hoạt ñộng và nghĩa vụ của DN ñối với nhà nước.Từ ñó, BCTC ñược 

lập làm sao cung cấp thông tin cho báo cáo thuế và tuân theo quy 

ñịnh cơ quan thuế. 

i) Cung cấp thông tin cho các cổ ñông 

Các cổ ñông hơn ai hết cần biết công ty của họ hoạt ñộng thế 

nào, hiệu quả ra sao, qua ñó xác ñịnh ñược giá trị ñầu tư của họ trong 

DN tăng hay giảm BCTC là một trong những báo cáo chính yếu cung 

cấp thông tinh tài chính của DN cho cổ ñông. 

1.2.6. Những nhân tố ảnh hưởng công tác lập báo cáo tài 

chính và chất lượng của BCTC của DNVVN 

Theo Lavigne (2002) thì quy mô và quản trị DN, hành vi của 

DN là các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác lập BCTC. 

1.2.6.1. Quy mô và quản trị doanh nghiệp   

a) Quy mô của doanh nghiệp  

Quy mô của DN có ảnh hưởng ñáng kể ñến công tác kế toán. 

DN có quy mô lớn cần phải xây dựng một hệ thống kế toán phù hợp 

ñể ñáp ứng ñược yêu cầu của DN trong quá trình hoạt ñộng. Bên 

cạnh ñó, các DN có quy mô càng lớn thì càng có ñiều kiện về tài 

chính ñể hỗ trợ cho công tác kế toán. Ngược lại, những DN có quy 

mô nhỏ thường ít chú trọng ñến công tác kế toán. Nhân viên kế toán 
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thường ñảm nhận công tác thu, chi. Lập sổ sách kế toán và báo cáo 

có thể thuê bên ngoài làm, hoặc nếu DN có nhân viên kế toán phụ 

trách thì công tác kế toán và lập BCTC thường không ñược quan tâm 

ñúng mức. 

b) Tổ chức bộ máy kế toán 

Tổ chức kế toán là việc thiết lập bộ máy kế toán ñể thực hiện 

các mục tiêu của DN. Tùy vào quy mô và ñặc ñiểm của mỗi DN mà 

người quản lý có thể thiết lập cơ cấu tổ chức phù hợp. Có thể DN chỉ 

tuyển dụng kế toán có trình ñộ làm toàn bộ các khâu công việc kế 

toán, hoặc có thể chỉ tuyển dụng một số lượng hạn chế nhân viên kế 

toán có trình ñộ trung bình ñể ñảm nhận một số khâu trọng yếu (như 

theo dõi hàng tồn kho, thu, chi), còn các công việc tổng hợp, lập báo 

cáo do nhân viên kế toán thuê ngoài. BCTC do chính DN lập sẽ khác 

biệt ñáng kể so với BCTC do bên ngoài lập (vốn chỉ làm theo hợp 

ñồng, không hiểu tường tận về DN) về số lượng và chất lượng thông 

tin cung cấp cũng như nhấn mạnh mục tiêu của lập BCTC. 

c) Khả năng sinh lời 

Các DN có khả năng sinh lời cao thường tăng cường hoạt 

ñộng, mở rộng thị trường kinh doanh và do vậy, số liệu trên BCTC 

thường ñáp ứng tốt hơn những yêu cầu về BCTC ñể có thể cung cấp 

cho các nhà ñầu tư hay các ngân hàng nhằm thu hút vốn ñầu tư ñể 

thực hiện các phương án kinh doanh mới. Do vậy, khả năng sinh lời 

cũng góp phần ảnh hưởng ñến việc lập BCTC của DN.    

1.2.6.2. Hành vi của doanh nghiệp 

a) Nhà quản trị doanh nghiệp 

Việc lập BCTC không gian lận và chính xác thuộc về trách 

nhiệm các nhà quản trị, bởi các nhà quản trị có quyền kiểm soát ñối 

với tính minh bạch của hệ thống kế toán và các số liệu kế toán ñể lập 
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nên BCTC. Theo Lavigne (1998, tr. 34), kinh nghiệm và mức ñộ góp 

vốn của nhà quản trị vào công ty mà họ tham gia quản lý, ñiều hành 

có ảnh hưởng ñáng kể ñến mục tiêu thiết lập BCTC của DNVVN. 

b) Nhân viên kế toán của doanh nghiệp 

Nhân viên kế toán của DN là những người trực tiếp thực hiện 

công việc lập BCTC cho DN. Với tư cách là một nhân viên kế toán, 

những ñặc ñiểm của họ (về trình ñộ ñào tạo, về kỷ năng, về hành vi) 

có ảnh hưởng ñến mục tiêu của BCTC của DNVVN. Dưới sự chỉ ñạo 

của nhà quản trị DN, nhân viên kế toán sẽ tổ chức thực hiện công tác 

kế toán ñể lập BCTC nhằm cung cấp thông tin theo mục tiêu ñã ñược 

thiết lập bởi nhà quản trị. Đôi khi, nhà quản trị giao phó mục tiêu lập 

BCTC cho nhân viên kế toán. Từ ñó, hành vi của nhân viên kế toán 

có ảnh hưởng ñáng kể ñến lựa chọn các phương pháp, thủ tục ñể thiết 

lập BCTC của DN.  

c) Nhân viên kế toán thuê ngoài 

Ở nhiều DNVVN, ñặc biệt là các DN nhỏ và siêu nhỏ, nhân 

viên kế toán thuê ngoài ñóng góp ñáng kể vào công tác lập BCTC 

của DN, nhất là thực hiện ghi chép sổ sách kế toán. Từ ñó, ñặc tính 

của họ (về chuyên môn, về thái ñộ) có ảnh hưởng ñến mục tiêu và 

chất lượng của BCTC. Mặc dù Luật kế toán cho phép hành nghề kế 

toán ñộc lập nhưng một thực tế là nhiều DN vừa và nhỏ thuê (không 

hợp thức và không hợp pháp) những nhân viên công tác trong các 

lĩnh vực có liên quan (nhất là nhân viên thuế) tiến hành ghi sổ kế toán 

và lập BCTC (nhưng không ký vào). Từ ñó, BCTC nhấn mạnh mục 

tiêu quản trị thuế hơn là cung cấp thông tin phục vụ cho các mục tiêu 

khác. 

Kết luận chương 1 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP BCTC Ở CÁC DNVVN 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, TP ĐÀ NẴNG 

2.1. CÂU HỎI NGHIÊN C ỨU   

Q1: Thực trạng tổ chức công tác kế toán của DNVVN như 

thế nào?  

Câu hỏi này ñược ñặt ra nhằm tìm kiếm bằng chứng về thực tế 

công tác kế toán ở DNVVN. Qua ñó ñánh giá công tác lập BCTC của 

loại hình doanh nghiệp này. 

Q2: Mục tiêu của lập báo cáo tài chính của DNVVN là gì? 

Q3: Những yếu tố nào ảnh hưởng ñến công tác lập BCTC 

của DNVVN ? 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Chọn mẫu khảo sát  

Các DNVVN của quận phần lớn ñược thành lập trong những 

năm gần ñây. Do vậy, luận văn nghiên cứu chọn mẫu ñể khảo sát là 

các DN có thời gian hoạt ñộng trong thời gian từ 2 năm trở lên vì như 

vậy thì các hoạt ñộng của DN ñã có thể xem là ñi vào ổn ñịnh. Tình 

hình kinh doanh của các DN là khả quan với kết quả kinh doanh tốt, 

có lãi, thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh như thương mại, dịch vụ, xây 

lắp... Các DN này là ñối tượng khảo sát của luận văn. 

2.2.2. Bản câu hỏi ñiều tra 

Việc thu thập thông tin ñược thực hiện thông qua bản câu ñiều 

tra “ñóng”. Bản câu hỏi ñược thiết kế thành 6 nội dung lớn: 

- Phần I Tổ chức công tác kế toán ở DN nhằm tìm hiểu thực 

trạng tổ chức công tác kế toán ở DNVVN.  

- Phần II Bản chất công việc của nhân viên kế toán thuê ngoài 

sẽ cho biết vai trò của các kế toán này như thế nào ñối với hoạt ñộng 
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của DN. Bên cạnh ñó, liên hệ với câu hỏi ở Phần I sẽ cho thấy tổ 

chức kế toán ở các DN thuê kế toán bên ngoài như thế nào. 

- Phần III  Cung cấp thông tin kế toán của DN sẽ tìm hiểu về 

những vấn ñề liên quan ñến việc soạn lập BCTC và cung cấp thông 

tin kế toán của DNVVN. 

- Phần IV Mục tiêu của BCTC sẽ tìm ra mục tiêu mà các 

DNVVN hướng ñến khi lập BCTC.  

- Phần V Ưu tiên của nhà quản trị DN nhằm ñánh giá mức ñộ 

hiểu biết về thông tin và nhận thức về chất lượng thông tin như ñộ tin 

cậy, hữu ích, kịp thời, so sánh. 

- Phần VI Thuộc tính của DN sẽ giúp phân loại và ñánh giá 

một cách tổng quan về các DN ñược khảo sát.  

2.2.3. Thu thập thông tin ñiều tra và xử lý số liệu 

Bản câu hỏi ñược gửi ñến trực tiếp cho các ñối tượng tham gia 

trả lời. Số lượng phiếu phát ra là 30 bản. Số lượng phiếu thu vào là 

30 bản.  

Số liệu sau khi thu thập ñược sẽ ñược xử lý thông qua phần 

mềm SPSS. Sử dụng thống kê mô tả và tính toán các tham số cơ bản 

(trung bình, tỷ trọng) ñể trình bày kết quả khảo sát thu thập ñược. Đối 

với các câu hỏi có ý kiến trả lời ñược sử dụng bằng thang ño Likert 

thì sẽ tính giá trị trung bình ñể trình bày kết quả.  

2.3. TRÌNH BÀY VÀ PHÂN TÍCH K ẾT QUẢ  

2.3.1. Về thuộc tính của doanh nghiệp  

Trong số các DN trong khảo sát, có 8 DNTN, 11 công ty 

TNHH và 11 công ty cổ phần không niêm yết. Các công ty cổ phần 

có các cổ ñông phần lớn là trong gia ñình (chiếm 64%), các cổ ñông 

không thuộc gia ñình chiếm tỷ lệ thấp (chiếm 36%). Như vậy, tài sản 

của các DN này chủ yếu là của một hoặc một nhóm nhỏ các cá nhân 
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có mối quan hệ gia ñình với nhau. Điều này cũng góp phần hạn chế 

tính minh bạch của thông tin cung cấp trên BCTC. Hay nói cách khác 

BCTC dễ phụ thuộc vào ý kiến, quan ñiểm riêng của các chủ DN. 

2.3.2. Về tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp  

Phần lớn các DN này ñều có nhân viên kế toán ñể thực hiện 

công việc ghi sổ kế toán (chiếm 73%). Nhân viên kiêm nhiệm việc 

ghi chép kế toán chiếm 17%. Một số ít DN do người chủ DN tự theo 

dõi (chiếm 10%) chủ yếu là ở các DNTN. Kết quả cho thấy các DN 

có sự quan tâm ñến tổ chức bộ máy kế toán nhưng vẫn chưa ñầy ñủ. 

2.3.3. Về bản chất công việc của nhân viên kế toán thuê 

ngoài 

Theo khảo sát, có 11 DN thuê kế toán bên ngoài (chiếm 37%). 

Tuy nhiên trong số ñó chỉ có 27% nhà kế toán bên ngoài cung cấp 

thêm báo cáo nhiệm vụ kiểm tra theo yêu cầu của nhà quản trị. Số 

còn lại (73%) không cung cấp thêm báo cáo nào ngoài BCTC.  

Kết quả khảo sát cho thấy các DN thuê kế toán bên ngoài có tổ 

chức bộ máy kế toán còn hạn chế. Chỉ có 36% các DN có nhiều hơn 

một nhân viên thực hiện công việc kế toán, còn lại 64% DN chỉ có 

một người thực hiện ghi chép kế toán. Như vậy, có thể thấy ở các DN 

thuê kế toán bên ngoài, kế toán tại DN không làm ñầy ñủ công việc 

kế toán và DN phải thuê nhà kế toán thuê ngoài ñể thực hiện chức 

năng tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh ñể lập BCTC cho DN. 

2.3.4. Về cung cấp thông tin tài chính của doanh nghiệp 

- Báo cáo tài chính năm 

Kết quả cho thấy ñối tượng quan tâm chính ñến BCTC của 

DNVVN ngoài cơ quan thuế chủ yếu vẫn là DN, sau ñó là người cho 

vay (ngân hàng). Kết quả khảo sát cũng là hợp lý, vì theo Deakins và 

Hussain (1994)4, BCTC ñóng một vai trò quan trọng trong quyết ñịnh 
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cho vay của các ngân hàng, mà ñó là nguồn chính của tài chính từ 

bên ngoài của các công ty nhỏ.  

Các chính sách kế toán hiện nay tại các DN chủ yếu vẫn do kế 

toán lựa chọn (chiếm 57%). Tuy nhiên, có 13% các DN do nhà quản 

lý DN lựa chọn chính sách kế toán. Ngoài ra có 30% các DN ñể nhà 

kế toán thuê ngoài lựa chọn vì tại các DN này kế toán của DN không 

thực hiện công việc kế toán tổng hợp lập BCTC mà do kế toán thuê 

ngoài thực hiện. Từ thực tế trên cho thấy nhân viên kế toán trong các 

DNVVN ñóng vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn và thực thi 

các chính sách kế toán.  

- Báo cáo tài chính quý  

Chỉ có 13% các DN ñược khảo sát không lập BCTC quý, còn 

lại 87% các DN ñều có lập BCTC quý. Điều này cho thấy các DN 

cũng có quan tâm ñến việc lập BCTC quý nhằm phục vụ cho quản lý 

tại DN. Việc lập BCTC quý tại các DN chủ yếu do nhân viên kế toán 

thực hiện (chiếm 76%), còn lại (chiếm 24%) là do nhân viên kế toán 

thuê ngoài thực hiện. Cũng như BCTC năm, BCTC quý chủ yếu 

ñược nộp cho nhà quản trị và chủ nợ như ngân hàng. 

2.3.5. Về mục tiêu lập báo cáo tài chính năm, quý 

Kết quả khảo sát cho thấy ở hầu hết các DN, việc tuân thủ quy 

ñịnh của thuế ñặc biệt chú trọng trong việc lập BCTC (trung bình = 

4.43). Điều này cũng là hợp lý vì BCTC là báo cáo bắt buộc phải nộp 

cho cơ quan thuế theo quy ñịnh. Mục tiêu tối thiểu hoá chi phí thuế 

phải trả (trung bình = 3.70) là ưu tiên thứ hai. Các mục tiêu lập 

BCTC ñể phục vụ cho việc quản trị tại DN cũng ñược các DN quan 

tâm nhiều như quản lý ngân quỹ và vốn lưu ñộng hay mục tiêu ra 

quyết ñịnh ñầu tư của DN.   
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Mục tiêu lập BCTC của DNVVN nhằm cung cấp thông tin cho 

nhà ñầu tư hay chủ nợ (như ngân hàng) chưa ñược các DN quan tâm 

nhiều. 

Các DN chưa chú trọng nhiều ñến việc sử dụng BTCT ñể xem 

xét các mục tiêu của DN trong quá trình hoạt ñộng (trung bình = 

2.90). Mục tiêu lập BCTC nhằm giúp cho việc xác ñịnh lương, 

thưởng cho ban quản lý và một số nhân viên cũng không quan trọng 

ñối với DN (trung bình = 2.40).   

2.3.6. Về quan ñiểm của nhà quản tr ị DN ñối với BCTC 

- Mục tiêu ưu tiên nhất  

Sự ổn ñịnh luôn là mối quan tâm chính của các DN (chiếm 

32%). Điều này là hợp lý trong nền kinh tế thị trường nhiều tính cạnh 

tranh như hiện nay, nhất là ñối với DN vừa và nhỏ-loại hình thường 

có tính “bấp bênh” cao. Tuy nhiên, một khi DN chú tâm vào tính ổn 

ñịnh trong kinh doanh thì việc gia tăng ñầu tư khó thực hiện, bao 

gồm cả ñầu tư cho công việc kế toán. 

Về mục tiêu tăng trưởng (chiếm 26%), ñây cũng là một nhân tố 

quan trọng ảnh hưởng ñến công tác kế toán. Vì mục tiêu tăng trưởng 

sẽ gắn liền với chỉ tiêu khả năng sinh lời của DN. Phân tích ở chương 

I cho thấy khả năng sinh lời là một trong những nhân tố ảnh hưởng 

ñến công tác lập BCTC.  

- Về những thuộc tính thông tin nào là quan trọng ñối với nhà 

quản trị  

Phân tích kết quả ñiều tra cho thấy, thông tin ñáng tin cậy và 

thông tin kịp thời là hai thuộc tính thông tin ñược nhà quản trị của 

các DN vừa và nhỏ quan tâm nhiều nhất (giá trị trung bình lần lượt là 

4.0 và 4.13). Thông tin phản ánh ñúng thực tế ñược nhà quản trị quan 

tâm nhiều (giá trị trung bình 3,8). Những thuộc tính còn lại ñược 
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quan tâm ít nhiều, trong ñó thông tin truyền miệng ñược ñánh giá ít 

quan trọng nhất. 

Kết quả này cho thấy tính hữu ích của thông tin (thông qua 

chất lượng và tính kịp thời của thông tin) rất ñược quan tâm. Kết quả 

này cũng cho thấy phần nào những tình trạng chất lượng và tính kịp 

thời của thông tin cung cấp bởi các DN vừa và nhỏ. Nâng cao chất 

lượng thông tin của DN vừa và nhỏ cần phải ñược chú trọng. Bên 

cạnh ñó, kết quả phân tích này cũng ngụ ý rằng, nhà quản trị DN vừa 

và nhỏ bắt ñầu quan tâm ñến sử dụng thông tin cho việc ra quyết 

ñịnh. 

- Về yêu cầu ñối với BCTC 

Theo kết quả ñược trình bày ở Bảng 2.4, phần lớn các nhà 

quản trị cho rằng về nguyên tắc thì BCTC phải ñạt ñược các yêu cầu 

như thông tin ñầy ñủ và hữu ích cho việc ra quyết ñịnh của nhà quản 

trị và thông tin ñáng tin cậy (trung bình lần lượt là 3.53; 3.70; 3.73). 

Các nhà quản trị chưa quan tâm nhiều ñến yêu cầu về cung cấp thông 

tin cho các nhà ñầu tư, chủ nợ hay sử dụng các thông tin ñể so sánh 

giữa các DN hay niên ñộ.  

Cũng như kết quả phân tích ở trên về thuộc tính của thông tin, 

kết quả này dẫn ñến hệ lụy rằng, cần nâng cao tính ñáng tin cậy và 

ñầy ñủ của thông tin tài chính cung cấp bởi các DNVVN.   

2.4. KẾT LUẬN  

BCTC ñóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin 

cho người sử dụng về tình hình hoạt ñộng kinh doanh của DN. Kết 

quả phân tích số liệu ñiều tra cho thấy công tác lập BCTC tại các 

DNVVN còn nhiều hạn chế như BCTC không ñược lập nhanh chóng, 

kịp thời, chất lượng của thông tin cung cấp trên BCTC không ñược 

ñảm bảo... Những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Thứ 
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nhất, công tác tổ chức kế toán của các DNVVN còn chưa ñược chú 

trọng và ñầy ñủ. Thứ hai, ở những DN nghiên cứu, mặc dù có tổ chức 

công tác kế toán ở những mức ñộ khác nhau nhưng vai trò của kế 

toán DN thì chưa thực sự ñược ñề cao. Một số DN vẫn phải ñi thuê 

nhà kế toán bên ngoài ñể làm công tác tổng hợp lập BCTC. Điều này 

dễ dẫn ñến thông tin cung cấp trong BCTC ñôi khi không ñạt ñược 

yêu cầu ñầy ñủ, trung thực vì phụ thuộc nhiều vào hành vi của nhà kế 

toán thuê ngoài - vốn chỉ làm theo hợp ñồng ít gắn với lợi ích của 

công ty. 

Kết quả phân tích cũng cho thấy các thành viên gia ñình là 

những người góp vốn chủ yếu và có ảnh hưởng ñến công tác kế toán 

của DN. Công tác kế toán dễ bị chi phối bởi ý kiến của nhà quản trị 

cũng là ý kiến chung của các thành viên gia ñình mà thiếu sự giám 

sát của các thành viên bên ngoài. Do vậy, BCTC ñôi khi chỉ nhằm 

ñến một mục tiêu nào ñó (như quản trị thuế) và chất lượng BCTC 

cũng khó có thể ñược nâng cao. 

Về mục tiêu của BCTC, kết quả phân tích cho thấy mục tiêu 

thuế (như tuân thủ quy ñịnh về kê khai thuế và tối thiểu hóa chi phí 

thuế phải trả) là luôn ñược quan tâm ñúng mức. Bên cạnh ñó, các 

mục tiêu nhằm phục vụ cho việc quản trị tại DN (như mục tiêu quản 

lý ngân quỹ và vốn lưu ñộng hay mục tiêu lập BCTC giúp ñưa ra 

quyết ñịnh ñầu tư của DN) cũng ñã ñược quan tâm. Đây là sự tiến bộ. 

Tuy nhiên, các mục tiêu hướng ñến các ñối tượng sử dụng bên ngoài 

DN như ngân hàng hay các nhà ñầu tư khác ít ñược chú trọng.   

Việc cung cấp thông tin kế toán của DN cũng còn nhiều hạn 

chế. BCTC của DNVVN ngoài việc phải nộp cho cơ quan Thuế theo 

quy ñịnh thì qua phân tích ñã cho thấy, ñối tượng cung cấp BCTC 

chủ yếu vẫn là cho các nhà quản trị, các DN có nhu cầu vay ngân 
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hàng thì mới cung cấp thêm cho ngân hàng, còn các ñối tượng khác 

bên ngoài DN thì hầu như ít ñược quan tâm. 

Cuối cùng, nhận thức của các nhà quản trị trong việc lập 

BCTC tại các DNVVN còn chưa cao, mang nhiều tính chất ñối phó, 

bắt buộc khi phải tuân thủ pháp luật chứ chưa thấy hết tầm quan 

trọng của việc lập báo cáo vì mục ñích phát triển DN hay tạo sự tin 

tưởng về chất lượng thông tin cung cấp cho các nhà ñầu tư bên ngoài. 

Ngoài ra, các ñặc tính thông tin ñể tạo nên tính hữu ích của thông tin 

cung cấp trên BCTC cũng chưa ñược các DN nhìn nhận một cách 

ñầy ñủ. Cũng từ ñó mà chưa thấy hết vai trò của BCTC trong hoạt 

ñộng của DN ñể mang lại giá trị cho công ty. 

Kết luận chương 2 

 

CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC LẬP BCTC 

Ở CÁC DNVVN 

3.1. SỰ CẦN THI ẾT PHẢI HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC LẬP 

BCTC Ở CÁC DNVVN 

Hiện nay, kế toán Việt Nam ñã ngày càng hoàn thiện và ổn 

ñịnh bởi luật, chuẩn mực và chế ñộ kế toán trong tiến trình chuẩn hóa 

và hòa hợp với các thông lệ, các chuẩn mực quốc tế về kế toán. Tuy 

nhiên, kết quả ñiều tra cho thấy BCTC của DNVVN hiện nay vẫn 

còn bộc lộ nhiều hạn chế trong việc ñáp ứng nhu cầu thông tin hữu 

ích các ñối tượng sử dụng. Bên cạnh ñó, nhận thức của nhà quản trị ở 

các DNVVN ñối với công tác lập BCTC còn chưa cao cũng như chưa 

biết khai thác, sử dụng các thông tin mà BCTC có thể mang lại trong 

quá trình hoạt ñộng của DN. Điều này cũng ñã góp phần ảnh hưởng 

ñến chất lượng BCTC. Do vậy, hoàn thiện BCTC và nâng cao tính 
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hữu ích của thông tin trình bày trên BCTC cho phù hợp với các nhóm 

ñối tượng sử dụng thông tin ña dạng trong nền kinh tế là việc làm cấp 

thiết trong giai ñoạn này. Đồng thời cần nâng cao nhận thức của nhà 

quản trị ở các DNVVN ñối với công tác lập BCTC. Nhất là trong bối 

cảnh mà sự gia tăng không ngừng của DNVVN và loại hình DN này 

ñóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN CÔNG TÁC LẬP BCTC 

Ở CÁC DNVVN 

3.2.1. Định hướng hoàn thiện hệ thống BCTC của DNVVN 

- Hình thành chuẩn mực kế toán cho DNVVN 

IFRS cho DNNVV là một bộ tiêu chuẩn ñầy ñủ bao gồm các 

nguyên tắc kế toán dựa trên bộ IFRS hiện hành ñược ñơn giản hoá ñể 

phù hợp với qui mô và phạm vi hoạt ñộng của DNNVV. Việt Nam 

cần tham khảo ñể xây dựng chuẩn mực kế toán dành cho loại hình 

DN này chứ không nên lấy CMKT nói chung rồi loại bỏ bớt một số 

chuẩn mực như cách làm hiện tại.  

Cần xác ñịnh rõ mục tiêu ưu tiên của BCTC của DNVVN là gì 

ñể các chuẩn mực ñược soạn thảo phải làm sao ñạt ñược những mục 

tiêu này, ñồng thời quan tâm ñến nhu cầu cung cấp thông tin của các 

ñối tượng sử dụng khác nhau ñể tránh ñưa ra các chuẩn mực, các 

nguyên tắc không cần thiết. Để tránh chủ quan, quá trình soạn thảo 

chuẩn mực phải làm sao huy ñộng tối ña ý kiến của các chuyên gia, 

các nhà nghiên cứu và ñặc biệt là những người trực tiếp làm công tác 

kế toán.  

- Xây dựng và bổ sung nguyên tắc “Xem trọng nội dung bản 

chất kinh tế hơn hình thức pháp lý”  

Trong việc ghi nhận, lập và trình bày các yếu tố trên BCTC của 

DNVVN cần bổ sung nguyên tắc “Xem trọng nội dung bản chất kinh 
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tế hơn hình thức pháp lý”. Nội dung của nguyên tắc này nhằm ñưa ra 

qui ñịnh thông tin phải trình bày ñúng với bản chất chứ không phải 

chỉ căn cứ vào hình thức pháp lý ñể phản ảnh trung thực các nghiệp 

vụ và sự kiện. 

Kết quả khảo sát ở chương II cho thấy, phần lớn các DNVVN 

thường chú trọng việc lập BCTC vì mục tiêu thuế. Với mục tiêu này, 

BCTC của DN phải ñược lập căn cứ trên cơ sở các chi phí phát sinh 

ñảm bảo có chứng từ phù hợp với quy ñịnh của pháp luật. Do vậy, 

người làm kế toán thường chỉ quan tâm ñến những thông tin trên bề 

mặt chứng từ (ví dụ ñiển hình là hoá ñơn tài chính) ñể ghi chép, nên 

có những nghiệp vụ kinh tế khác nhau nhưng thể hiện thông tin trên 

bề mặt chứng từ giống nhau thì việc phản ánh trên sổ kế toán giống 

nhau. Cũng từ ñặc ñiểm này, mà phát sinh một số hiện tượng giả mạo 

nghiệp vụ hay nghiệp vụ không có thực từ các bộ phận khác (sự việc 

không diễn ra nhưng vẫn lập chứng từ) nhưng kế toán vẫn phải ghi 

chép, phản ánh trên sổ kế toán.  

Mặt khác, theo luật ñịnh không có yêu cầu công bố thông tin 

của DNVVN cho công chúng nên dẫn ñến tình trạng có xu hướng 

chú trọng hình thức trong cách quản lý và ghi chép kế toán.  Nếu 

như, ñề cập nguyên tắc “ Xem trọng nội dung bản chất kinh tế hơn 

hình thức pháp lý” thì người làm kế toán mới có cơ hội tham gia, 

xem xét tận tường các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan nhằm 

nắm bắt ñược bản chất của sự việc và giúp cho việc lập chứng từ 

phản ánh ñúng với bản chất của sự việc ñã diễn ra (hình thức phải 

phản ánh ñúng với nội dung). Có như vậy, thông tin kế toán phản ánh 

trên sổ kế toán sẽ chính xác hơn cho từng nội dung cụ thể. 

- Định lượng mức trọng yếu 
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Nguyên tắc trọng yếu liên quan trực tiếp ñến việc lập, trình bày 

BCTC của DNVVN. Mặc dù thuật ngữ “trọng yếu” ñã ñược giải 

thích trong chuẩn mực kế toán nhưng hiện vẫn chưa có văn bản pháp 

lý, hướng dẫn nghề nghiệp chính thức nào ñược ban hành ñể xác lập 

ngưỡng trọng yếu dù chỉ ñể gợi ý cho các xét ñoán, nhất là về mặt 

ñịnh lượng. Việc ñưa ra các hướng dẫn hay tiêu chuẩn ñể giúp xác 

ñịnh các mức trọng yếu theo từng ngành, lĩnh vực hoạt ñộng là ñiều 

cần thiết ñể các bên liên quan có ñược sự ñảm bảo hợp lý khi ñưa ra 

các xét ñoán là không bị lệ thuộc nhiều vào các ngưỡng nhận thức cá 

biệt nào. Nhất là ñối với các DNVVN, khi mà sự am hiểu của chủ 

DN về chất lượng thông tin kế toán còn chưa cao (theo kết quả khảo 

sát ở mục 2.3.6) thì chắc chắn việc xác ñịnh mức trọng yếu sẽ khác 

nhau tùy theo cách ñánh giá của từng người.   

3.2.2. Giải pháp ñối với các DN vừa và nhỏ 

3.2.2.1. Nâng cao nhận thức và ý thức về tầm quan trọng ñối 

với BCTC của chủ doanh nghiệp 

Các DN cần xem trọng công tác lập BCTC ñể nó thực sự là 

nguồn cung cấp thông tin một cách ñáng tin cậy cho chủ DN và các 

bên lợi ích có liên quan. Muốn vậy, lãnh ñạo DN phải là người ñầu 

tiên nhận thức ñược tầm quan trọng của công tác này, cụ thể: 

- Các chủ DN cần tự trang bị cho mình kiến thức về tài chính 

ñể có thể hiểu về nó và thay ñổi cách nhìn nhận trong việc lập BCTC 

- Coi trọng việc tổ chức bộ máy kế toán theo hướng chuyên 

nghiệp hóa, có ñủ năng lực và trình ñộ chuyên môn ñể có thể giải 

quyết tốt công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.  

- Tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luân 

chuyển xử lý chứng từ là khâu quan trọng, quyết ñịnh ñến thông tin 
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kế toán. Công tác lập BCTC chỉ có thể cải thiện nếu các số liệu ñầu 

vào là chính xác trên cơ sở hóa ñơn chứng từ hợp pháp. 

3.2.2.2. Về tổ chức hệ thống kế toán 

Kết quả khảo sát cho thấy tổ chức hệ thống kế toán của các 

DNVVN còn quá ñơn giản, bộc lộ nhiều hạn chế. Do vậy, việc trước 

tiên mà các DN cần làm ñó là phải cải thiện tổ chức hệ thống kế toán 

của các DN này.  

Để nâng cao hiệu quả tổ chức hệ thống kế toán, các DN cần 

xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với cơ cấu quản lý của ñơn vị 

mình. Xác ñịnh số lượng nhân viên  kế toán cần thiết ñể ñảm nhận 

khối lượng công việc kế toán của DN. Tìm kiếm những nhân viên kế 

toán có trình ñộ phù hợp với quy mô phát triển của DN ñể tiết kiệm 

chi phí nhưng vẫn ñảm bảo tính hiệu quả. Ngoài ra, DN có thể liên 

kết với các cơ sở ñào tạo ñể cung ứng nguồn nhân lực. Các DN sẽ 

ñóng vai trò là những nhà cung cấp thông tin ñể các cơ sở ñào tạo 

nắm bắt ñược nhu cầu lao ñộng mà thị trường cần từ ñó có thể ñảm 

bảo ñược việc cung cấp nguồn lao ñộng ñáp ứng nhu cầu DN. 

3.2.3. Với cơ quan, tổ chức có liên quan  

Để công tác hạch toán kế toán trong các DNVVN ngày càng 

hoàn thiện, ñòi hỏi từ phía nhà nước, bộ Tài chính…có những văn 

bản quy ñịnh và hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, tổ chức các khóa tập 

huấn, ñào tạo kế toán ñể cập nhật thông tư, Luật Kế toán ñược ñúng. 

Tuy nhiên, nhà nước cũng không nên can thiệp quá sâu và quy ñịnh 

ñối với từng ngành nghề, tạo cho DN chủ ñộng và sáng tạo trong 

công tác kế toán. Nhà nước nên tạo dựng ñầy ñủ và hoàn thiện khuôn 

khổ pháp lý về kế toán, ñảm bảo cho công tác kế toán, tổ chức bộ 

máy kế toán, hành nghề kế toán ñược thực hiện theo pháp luật.  
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Một ñiều rất cần thiết ñể nâng cao chất lượng BCTC cho các 

DNVVN là vấn ñề chế tài ñối với công tác lập BCTC. Nhà nước cần 

tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm tra, xử phạt và thông báo công khai 

các hành vi vi phạm. Có như vậy, các vi phạm quy ñịnh về BCTC và 

công khai BCTC của các DNVVN cũng sẽ ñược hạn chế hơn.  

Bên cạnh ñó, Bộ Tài Chính phải cập nhật IFRS cho DNVVN. 

Thực tế hiện nay ñòi hỏi những người làm kế toán phải nắm ñược 

IFRS ít nhất cũng phải là những nội dung cơ bản. Tuy nhiên, những 

cá nhân này không thể tự mình tìm hiểu, mà cho dù có tìm hiểu thì 

cũng sẽ có những trở ngại rất lớn như vấn ñề ngôn ngữ, vấn ñề dịch 

thuật, hiểu vấn ñề... Nếu khi ñược ban hành cập nhật IFRS bằng tiếng 

Việt chắc chắn phần nào sẽ thuận lợi cho những ñối tượng quan tâm. 

Hơn nữa, cần tăng cường hoạt ñộng của các tổ chức nghề nghiệp kế 

toán, phát triển các dịch vụ tư vấn kế toán và tư vấn lập BCTC. 

Thường xuyên tổ chức các lớp ñào tạo, hội thảo ñội ngũ cán bộ kế 

toán.  

Kết luận chương 3 

 

KẾT LUẬN 

DNVVN ñang ngày càng khẳng ñịnh ñược vị trí quan trọng 

của mình trong sự phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia nào và ở Việt 

Nam cũng vậy. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các DN vẫn ñang 

từng bước khắc phục ñể tồn tại và phát triển hơn nữa.  

Việc ban hành chế ñộ kế toán áp dụng cho DNVVN  là rất phù 

hợp và cần thiết ñối với việc cung cấp thông tin trên BCTC của loại 

hình DN này. Tuy nhiên, nếu không ñảm bảo ñược các ñặc tính chất 

lượng của thông tin như thích hợp, ñáng tin cậy, có thể hiểu và so 

sánh ñược thì BCTC sẽ trở nên kém hữu ích. Điều này ñòi hỏi các 
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nguyên tắc, yêu cầu, hướng dẫn lập và trình bày BCTC phải rõ ràng 

ñầy ñủ, có tính ñồng bộ và dễ áp dụng.  

Dựa vào các kết quả nghiên cứu trước ñây, luận văn ñã làm rõ 

các mục tiêu mà DN hướng ñến khi lập BCTC. Các mục tiêu ñó chủ 

yếu hướng ñến các mục ñích về thuế, việc cung cấp thông tin cho ñối 

tượng bên trong và bên ngoài DN. Đồng thời luận văn cũng ñã vận 

dụng mô hình các nhân tố ảnh hưởng ñến công tác lập BCTC của 

DNVVN. Các nhân tố này là quy mô và quản trị DN (quy mô của 

DN, tổ chức bộ máy kế toán, khả năng sinh lời), hành vi của DN 

(hành vi của nhà quản trị, nhân viên kế toán của DN và nhân viên kế 

toán thuê ngoài).   

Trên cơ sở lý thuyết trên, luận văn ñã tiến hành chọn mẫu và 

thực hiện khảo sát ñể ñánh giá. Kết quả nghiên cứu ñã chỉ rõ các mục 

tiêu mà DNVVN hiện nay ñặc biệt quan tâm ñó là vấn ñề về thuế như 

tuân thủ quy ñịnh về kê khai thuế và tối thiểu hóa chi phí thuế phải 

trả. Các mục tiêu cung cấp thông tin cho nhà quản trị DN cũng ñã 

ñược quan tâm. Việc cung cấp thông tin cho các ñối tượng khác bên 

ngoài DN hầu như ít ñược chú trọng.  

Qua thực tế khảo sát còn cho thấy trong công tác lập BCTC 

của các DNVVN có nhiều ñiều hạn chế như BCTC không ñược lập 

nhanh chóng, kịp thời, chất lượng của thông tin cung cấp trên BCTC 

không ñược ñảm bảo... Nguyên nhân của những hạn chế ñó bắt 

nguồn từ những nhân tố ảnh hưởng ñến công tác lập BCTC của 

DNVVN ñã nêu trên, trong ñó nhân tố nổi trội nhất là nhận thức của 

nhà quản trị.  

Công tác lập BCTC là khâu quan trọng ảnh hưởng rất lớn ñến 

tình hình hoạt ñộng và sự phát triển của DN. Tuy nhiên, kết quả 

nghiên cứu cho thấy các DNVVN ít chú trọng công tác lập BCTC. 
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Do vậy, vấn ñề hoàn chỉnh công tác lập BCTC của DNVVN cũng 

như việc chuẩn hóa các thông tin cung cấp phù hợp với các ñối tượng 

sử dụng là một trong những nhiệm vụ ñặt ra cho các cơ quan nhà 

nước và bản thân các DN. Trên cơ sở ñó, luận văn ñã ñưa ra một số 

giải pháp nhằm hoàn thiện hơn BCTC của các DNVVN trong thời 

gian sắp tới. Các giải pháp chủ yếu hướng về việc hoàn chỉnh chính 

sách, chế ñộ kế toán ñã ban hành. Phải có sự ñầu tư ñúng mức cho tổ 

chức kế toán tại DN và bản thân các nhà quản trị phải nỗ lực hơn nữa 

ñể cập nhật kiến thức phù hợp với quá trình hoạt ñộng của DN. Bên 

cạnh ñó rất cần sự hỗ trợ cũng như giám sát của các cơ quan chức 

năng mới có thể ñảm bảo cung cấp thông tin có chất lượng cho người 

sử dụng.  

Tuy nhiên, luận văn cũng còn nhiều ñiểm hạn chế. Trước hết là 

quy mô mẫu trong khảo sát còn quá nhỏ so với thực tế. Các DN ñược 

khảo sát chưa mang tính ñại diện cho các DNVVN trên ñịa bàn. Điều 

này là do tính chất khép kín của loại hình DN này. Tuy nhiên, kết quả 

này sẽ cung cấp thông tin ban ñầu làm cơ sở cho các nghiên cứu về 

sau thực hiện trên mẫu lớn hơn ñể khẳng ñịnh hoặc bác bỏ những 

bằng chứng và kết luận có liên quan. Việc tuân thủ các chuẩn mực, 

chế ñộ kế toán của các DNVVN chưa ñược nghiên cứu trong luận 

văn ñể làm bằng chứng về chất lượng của thông tin cung cấp trên 

BCTC của các DNVVN. Do vậy, các nghiên cứu sau có thể tăng 

thêm cỡ mẫu ñể kết quả ñược chính xác hơn. Đồng thời có thể nghiên 

cứu về mức ñộ tuân thủ chuẩn mực, chế ñộ kế toán của DNVVN ñể 

có thể khẳng ñịnh về chất lượng BCTC của loại hình doanh nghiệp 

này.   

   


