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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, các 
doanh nghiệp trên thị trường càng ngày phải càng hiểu biết các thông 
lệ quốc tế, các quy định của các tổ chức như Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), Hiệp hội tự do mậu dịch khối ASEAN (AFTA),… 
do đó vấn đề được đặt ra là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của 
Việt Nam nói chung và hệ thống văn bản, chuẩn mực trong lĩnh vực 
kinh tế nói riêng cũng phải được sửa đổi để ngày một thích nghi hơn 
với tình hình hội nhập kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, từ khi ra đời 
cho đến nay, hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam nói chung và 
Chuẩn mực TSCĐHH nói riêng vẫn chưa được sửa đổi cho phù hợp 
với tình hình phát triển của đất nước. Và hệ thống này đã ngày một 
bộc lộ rõ những hạn chế, lạc hậu so với đà phát triển của đất nước. 
Do đó, vấn đề sửa đổi hệ thống Chuẩn mực kế toán hiện nay nói 
chung và Chuẩn mực TSCĐHH nói riêng để các doanh nghiệp trên 
thị trường có thể định hướng sự phát triển, làm căn cứ pháp lý cho 
các hoạt động kinh doanh của mình,… ngày một cấp bách. 

Bên cạnh đó, việc ra đời Chuẩn mực TSCĐHH nhưng từ trước 
đến nay trong cả nước vẫn chưa có một nghiên cứu nào về việc vận 
dụng chuẩn mực TSCĐHH trong thực tế các doanh nghiệp. Do đó 
nghiên cứu vấn đề này chúng ta có thể nhận thức được sự xa rời giữa 
lý thuyết và thực tế vận dụng trong các doanh nghiệp về chuẩn mực 
TSCĐHH. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

– Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH ở các DN tại 
thành phố Quy Nhơn. 
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– Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chuẩn 
mực TSCĐHH trong các DN tại thành phố Quy Nhơn. 

– Đưa ra các giải pháp nhằm vận dụng tốt chuẩn mực 
TSCĐHH ở các DN trên địa bàn thành phố Qui Nhơn 

– Đưa ra một số đề xuất trong vấn đề sửa đổi và đổi mới chuẩn 
mực TSCĐHH 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là các DN nằm 

trên địa bàn thành phố Quy Nhơn trong đó bao hàm tất cả các doanh 
nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động, loại hình DN và quy mô DN 
khác nhau. Đề tài không nghiên cứu các cơ quan hành chính nhà 
nước như kho bạc, ủy ban nhân dân, … 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng bảng câu hỏi để tiến hành điều tra các DN về 
việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH, sau đó xử lý số liệu bằng phần 
mềm SPSS với các công cụ chính như thống kê tần suất, thống kê mô 
tả, phân tích anova,… từ đó đưa ra các kết luận và đề ra các hướng 
giải quyết. 
5. Bố cục đề tài 

Đề tài có kết cấu bao gồm 03 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về đo lường và công bố thông tin về 

tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp 
Chương 2: Thực tế việc vận dụng chuẩn mực tài sản cố định 

hữu hình tại các doanh nghiệp ở Thành phố Quy Nhơn 
Chương 3: Kết luận và kiến nghị 
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6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Cho đến hiện nay, trong phạm vi cả nước chưa có bất kỳ một 

nghiên cứu nào về việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH ở các doanh 
nghiệp trong một tỉnh, thành phố hay một vùng miền cụ thể nào. Do 
đó đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về việc vận dụng chuẩn 
mực TSCĐHH ở các DN trong một tỉnh, thành phố. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐO LƯỜNG VÀ CÔNG BỐ 
THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG 

DOANH NGHIỆP 
 
1.1. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ NHỮNG 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 
 1.1.1. Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình: 

Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 03 thì tài sản cố định 
hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm 
giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu 
chuẩn ghi nhận TSCĐHH. 

Theo kế toán Việt Nam, các tài sản được ghi nhận là TSCĐHH 
phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau: 

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử 
dụng tài sản đó; 

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy; 
- Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm; 
- Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành (hiện tại là 

10.000.000 VND). 
 1.1.2. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình 

Từ khái niệm về TSCĐHH, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra 
những đặc điểm của nó: 

Một là, đặc điểm đầu tiên dễ nhận thấy nhất của TSCĐHH là 
những tài sản có hình thể vật chất cụ thể. 

Hai là, tài sản cố định hữu hình có đặc điểm cơ bản nhất là có 
thời gian sử dụng dài. 
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Ba là, vì tham gia và nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nên giá 
trị của TSCĐHH không chuyển dịch một lần vào giá trị của thực thể 
sản phẩm được tạo ra trong một kỳ kinh doanh mà giá trị của 
TSCĐHH sẽ bị hao mòn dần trong suốt quá trình sử dụng nó.  

Bốn là, theo Kế toán Việt Nam thì tiêu chuẩn giá trị hiện hành 
của TSCĐHH là từ 10.000.000 đồng. 
1.2. CƠ SỞ GIÁ ĐỂ ĐO LƯỜNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU 
HÌNH 

1.2.1. Giá gốc hay giá lịch sử  
Giá gốc (giá lịch sử) là giá thực tế phát sinh liên quan đến việc 

hình thành tài sản, nợ phải trả ở doanh nghiệp. Đối với TSCĐHH, đo 
lường theo giá gốc phản ánh số tiền hoặc tương đương tiền được chi 
ra để có được một TSCĐHH tại thời điểm mà TSCĐHH đó ở trạng 
thái sẵn sàng sử dụng. 

1.2.2. Giá thay thế  
Giá thay thế là loại giá mà nó phản ánh số tiền hoặc tương 

đương tiền phải chi ra ở thời điểm hiện tại để có được một tài sản 
tương tự hay thanh lý một khoản nợ tương tự. 

1.2.3. Giá trị có thể thực hiện được/Giá trị thanh lý Nếu giá 
thay thế được xem là giá đầu vào thì giá trị có thể thực hiện được 
xem như giá đầu ra. Giá trị có thể thực hiện được hay giá trị thanh lý 
là số tiền hay tương đương tiền mà đơn vị kỳ vọng có thể thu được từ 
bán những tài sản hiện tại của đơn vị do yêu cầu thanh lý tài sản 

1.2.4. Giá trị hiện tại hay hiện giá  
Giá trị hiện tại là giá trị dự kiến của các dòng tiền trong tương 

lai có liên quan đến một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả, được 
chiết khấu theo một lãi suất nào đó. Theo cách đo lường này, giá trị 
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của tài sản là giá trị chiết khấu hiện tại của các dòng tiền thu vào 
trong tương lai dự kiến thu được từ tài sản này. Tương tự, giá trị 
khoản nợ phải trả là giá trị chiết khấu hiện tại của các ḍng tiền chi ra 
trong tương lai dự kiến phải trả để có được khoản nợ đó. 
1.3. ĐO LƯỜNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

1.3.1. Đo lường tài sản cố định hữu hình tại thời điểm ghi 
nhận ban đầu theo mô hình giá gốc của kế toán Việt Nam  

a. Tài sản cố định hữu hình mua sắm 
Nguyên 

giá 
TSCĐH
H mua 

sắm 

= 
Giá 
mua 

- 
CKTM, 
giảm giá 

+

Các khoản 
thuế 

không 
được hoàn 

lại 

+ 

Các chi phí liên 
quan đến việc 
đưa TS vào 

trạng thái sẵn 
sàng sử dụng 

b. Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế 
c. Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính  

Trường hợp đi thuê TSCĐHH theo hình thức thuê tài chính, thì 
theo VAS số 03 nguyên giá TSCĐHH được xác định theo quy định 
của chuẩn mực kế toán “Thuê tài sản”. 

d. Tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi 
Theo Chuẩn mực Tài sản cố định hữu hình thì nguyên giá 

TSCĐHH mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐHH không 
tương tự hoặc tài sản khác được xác định theo giá trị hợp lý của 
TSCĐHH nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau 
khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc 
thu về. 

Nguyên giá TSCĐHH 
tự xây dựng, tự chế 

= 
Giá thành thực 
tế của TSCĐ 

+ 
Chi phí lắp 

đặt, chạy thử 
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e.Tài sản cố địnhhữu hình tăng từ các nguồn khác 
Nguyên giá TSCĐHH được tài trợ, được biếu tặng, được ghi 

nhận ban đầu theo giá trị hợp lý ban đầu. Trường hợp không ghi 
nhận theo giá trị hợp lý ban đầu thì doanh nghiệp ghi nhận theo giá 
trị danh nghĩa cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa 
tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

1.3.2. Đo lường các chi phí sau ghi nhận ban đầu liên quan 
đến tài sản cố định hữu hình  

Theo đặc trưng của 03 loại chi phí sau ghi nhận ban đầu đã 
trình bày thì chúng ta cũng có 03 nguyên tắc xử lý chi phí sau ghi 
nhận ban đầu, đó là: ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 
kỳ, ghi nhận chi phí trả trước và tiến hành phân bổ hoặc trích trước 
và vốn hóa (ghi tăng nguyên giá) TSCĐHH. 

- Ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ 
 -  Ghi nhận chi phí trả trước và tiến hành phân bổ hoặc trích 
trước 

- Vốn hóa (ghi tăng nguyên giá) tài sản cố định hữu hình 
1.3.3. Khấu hao tài sản cố định 
a. Khái niệm về khấu hao và hao mòn tài sản cố định  
Trong quá trình được sử dụng, dưới tác động của nhiều 

nguyên nhân (môi trường tự nhiên, điều kiện làm việc cũng như tiến 
bộ khoa học kỹ thuật) nên tài sản cố định bị hao mòn dần. Do đó, hao 
mòn là một hiện tượng khách quan làm giảm giá trị, giá trị sử dụng 
của TSCĐHH.  
 b. Các phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình 

Cả Chuẩn mực TSCĐHH của kế toán Việt Nam hay kế toán 
quốc tế đều đưa ra 03 phương pháp khấu hao TSCĐHH, gồm: 
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+ Phương pháp khấu hao đường thẳng; 
+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh; và 
+ Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm. 
1.3.4. Đo lường tài sản cố định hữu hình tại thời điểm lập 

báo cáo tài chính 
a. Mô hình giá gốc 
Đến thời điểm lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần phải 

tiến hành đo lường TSCĐHH của mình. Theo mô hình giá gốc, thì tại 
thời điểm lập báo cáo tài chính thì TSCĐHH được phản ánh bởi chỉ 
tiêu giá trị còn lại theo công thức sau: 
Giá trị còn lại của 

TSCĐHH 
= 

Nguyên giá 
TSCĐHH 

- 
Hao mòn lũy kế của 

TSCĐHH 
b. Mô hình giá hợp lý 
Theo mô hình giá hợp lý thì tại thời điểm lập báo cáo tài 

chính, TSCĐHH của doanh nghiệp cũng được phản ánh bởi chỉ tiêu 
giá trị còn lại nhưng được tính bằng công thức sau: 

Giá trị còn lại 
của TSCĐHH 

= 
Giá hợp lý 
TSCĐHH 

- 
Hao mòn lũy kế 
của TSCĐHH 

- 
Tổn 
thất  

tài sản 
Trong đó: 
Giá trị hợp lý là số tiền mà dựa vào đó tài sản có thể được trao 

đổi giữa các bên trong sự hiểu biết và tự nguyện. Về cơ bản, giá trị 
hợp lý là giá thị trường, nó thể hiện chi phí cơ hội khi bán tài sản 
hoặc khi gánh chịu một khoản nợ. Việc xác định giá trị hợp lý 
thường sử dụng những ước tính và đánh giá chuyên môn. Doanh 
nghiệp ước tính giá trị sẽ nhận được nếu giả định họ bán tài sản này 
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trên thị trường. Nếu tài sản đem bán nhưng không có sẵn thị trường, 
lúc này có thể căn cứ vào thị trường của những tài sản tương tự. 
1.4. CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

Theo Chuẩn mực TSCĐHH thì trong báo cáo tài chính, doanh 
nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐHH về những thông tin 
sau: 

+ Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐHH; 
+ Phương pháp khấu hao; Thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ 

khấu hao; 
+ Nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại vào đầu năm 

và cuối kỳ; kế toán quốc tế còn bao gồm cả khoản lỗ lũy kế từ hư 
hỏng giảm giá trị tài sản. 

+ Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (Phần TSCĐHH) phải 
trình bày các thông tin: 

- Nguyên giá TSCĐHH tăng, giảm trong kỳ;  
- Số khấu hao trong kỳ, tăng, giảm và luỹ kế đến cuối kỳ; 
- Giá trị còn lại của TSCĐHH đã dùng để thế chấp, cầm cố cho 

các khoản vay; 
- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang; 
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐHH có giá trị lớn trong 

tương lai. 
- Giá trị còn lại của TSCĐHH tạm thời không được sử dụng; 

kế toán quốc tế chỉ khuyến khích công bố chỉ tiêu này. 
- Nguyên giá của TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử 

dụng; kế toán quốc tế chỉ khuyến khích công bố chỉ tiêu này. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TẾ VẬN DỤNG CHUẨN MỰC TÀI SẢN 
CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở CÁC DOANH NGHIỆP TẠI           

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH CỦA CÁC 
DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

Theo kết quả thu được của 120 DN thì 100% các DN đều tồn 
tại TSCĐHH mua sắm nhưng chỉ có 94,2% (113/120) các DN có loại 
TSCĐHH tự xây dựng, tự chế. Tương tự như thế chúng ta có 14 DN 
chiếm 11,7% có TSCĐHH thuê tài chính, còn hai loại TSCĐHH trao 
đổi và khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Theo kết quả thu thập được 
chúng ta có thể biết được giá trị TSCĐHH của các doanh nghiệp 
đang được điều tra có giá trị nhỏ nhất khoảng 500.000.000 VND, giá 
trị lớn nhất khoảng 172.000.000.000 VND và giá trị trung bình của 
TSCĐHH nằm ở khoảng 13.700.000.000 VND. Chúng ta có thể thấy 
được giá trị trung bình của TSCĐHH là tương đối lớn và nằm gần 
giá trị nhỏ nhất hơn là giá trị lớn nhất. Điều đó có nghĩa là tại thành 
phố Quy Nhơn có một số ít các doanh nghiệp có giá trị TSCĐHH rất 
lớn nhưng đa phần thì nằm trong khoảng 13,7 tỷ VND. 

Qua kết quả thu được, ta thấy rằng tất cả các doanh nghiệp 
được điều tra trong mẫu dù phân loại theo tiêu chí nào cũng đều tồn 
tại loại TSCĐHH mua sắm với tỷ lệ 100% và đây mà một đặc điểm 
chung cho các doanh nghiệp hiện nay đó là không có doanh nghiệp 
nào mà tham gia sản xuất kinh doanh mà không mua sắm TSCĐHH.  
 2.2.2. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc đo lường tài 
sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp ở Thành phố Quy 
Nhơn 
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 a. Đánh giá việc xác định nguyên giá tài sản cố định hữu 
hình ở các doanh nghiệp tại thành phố Quy Nhơn 

Theo kết quả thu được, ta thấy 100% các DN đều đưa giá mua 
vào nguyên giá TSCĐHH và đây cũng là tỷ lệ cao nhất, tuy nhiên 
các chỉ tiêu khác thì không đảm bảo tỷ lệ đó.  

Theo đánh giá của tác giả thì việc có sai sót trong việc ghi 
nhận nguyên giá TSCĐHH là điều không thể tránh khỏi. Dù ghi nhận 
sai khoản mục nào cũng đều làm sai lệch nguyên giá ban đầu của 
TSCĐHH. Tuy nhiên, dựa vào kết quả chúng ta có thể nhận định 
rằng dường như những khoản mục nào thường xuyên phát sinh (tần 
suất phát sinh trong nghiệp vụ là lớn) trong nguyên giá TSCĐHH thì 
có tỷ lệ được ghi nhận chính xác cao hơn những khoản mục ít xuất 
hiện.  

Tuy nhiên, đề tài cũng có một hạn chế là khi xây dựng bảng 
câu hỏi tác giả đã không lường trước được trường hợp những DN trả 
lời phương án “Không” trong bảng 2.5 trên là thực tế tại DN không 
phát sinh khoản mục chi phí đó hay là không hạch toán khoản mục 
chi phí đó. Nhưng theo ý kiến của tác giả thì tỷ lệ không phát sinh 
chiếm rất thấp nên cũng có thể coi rằng số liệu của đề tài là có ý 
nghĩa. 

Vậy, những kết luận chung được rút ra trong việc ghi nhận 
nguyên giá TSCĐHH ở các DN trên địa bàn thành phố Quy Nhơn 
như sau: 

Một là, các DN trên địa bàn thành phố Quy Nhơn chưa vận 
dụng hoàn toàn chính xác cách thức ghi nhận nguyên giá TSCĐHH 
được thể hiện chủ yếu qua hai loại TSCĐHH mua sắm và TSCĐHH 
tự xây dựng, tự chế. Theo quan điểm của tác giả, vì những lý do khác 
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nhau làm cho điều này là không thể tránh khỏi không những trên địa 
bàn thành phố Quy Nhơn mà trên các thành phố khác trong cả nước 
cũng sẽ phải như vậy.  

Hai là, một quy luật được tìm thấy trong việc ghi nhận nguyên 
giá TSCĐHH đó là những khoản mục nào thường xuyên phát sinh 
trong nguyên giá sẽ được ghi nhận chính xác với tỷ lệ cao hơn những 
khoản mục ít xuất hiện. Điều này đã được lý giải dựa trên kết quả 
của việc ghi nhận nguyên giá của hai loại TSCĐHH mua sắm và 
TSCĐHH tự xây dựng, tự chế. 

Ba là, riêng loại TSCĐHH mua sắm thì việc ghi nhận nguyên 
giá bị ảnh hưởng bởi thâm niên công tác của người làm kế toán. Nói 
một cách cụ thể, những khoản mục bị ghi nhận sai nguyên tắc nhiều 
nhất có tỷ lệ thuận với thâm niên công tác của người làm kế toán, 
nghĩa là những người có thâm niên càng cao thì lại là những người 
có tỷ lệ ghi nhận sai nguyên tắc các khoản mục càng lớn.  
 b. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc đo lường trong 
việc xử lý chi phí sau ghi nhận ban đầu của TSCĐHH ở các DN 
tại thành phố Quy Nhơn 

Kết quả thu được cho thấy rằng những người được đào tạo kế 
toán luôn đánh giá cao tầm quan trọng của việc đảm bảo điều chỉnh 
lợi nhuận theo yêu cầu của lãnh đạo DN trong cách thức treo và phân 
bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH và coi đó như là một công cụ 
để điều chỉnh lợi nhuận theo yêu cầu của lãnh đạo DN. Chỉ có duy 
nhất yếu tố này có chỉ số Sig là 0,000 nhỏ hơn 0,005 mà thôi.  
 c. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc đo lường trong 
việc khấu hao tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp tại 
thành phố Quy Nhơn 
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Các DN có sử dụng các phương pháp khấu hao khác ngoài 
phương pháp khấu hao đều theo thời gian là vì hiện nay nhiều doanh 
nghiệp sử dụng nhiều loại TSCĐHH công nghệ cao, do đó sự hao 
mòn vô hình lớn đòi hỏi DN phải sử dụng phương pháp khấu hao 
nhanh, hay các TSCĐHH mà sự hao mòn của nó phụ thuộc vào mức 
độ sử dụng như máy móc, thiết bị sản xuất,… do đó các DN sẽ sử 
dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng cho những TSCĐHH 
loại này. 

Chúng ta có thể đánh giá rằng các DN trên địa bàn thành phố 
Quy Nhơn rất chậm trễ trong việc áp dụng văn bản pháp quy mới. 
Điều đó được thể hiện bởi những con số ở bảng trên, chỉ có gần 70% 
(83/120) số lượng các DN đáp ứng được việc sử dụng văn bản mới 
nhất trong quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐHH mà thôi  
 d. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc đo lường trong 
việc thanh lý tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp tại 
thành phố Quy Nhơn 

Theo kết quả thu được, ta thấy các DN chưa hoàn toàn vận 
dụng đúng nguyên tắc hạch toán trong xử lý thanh TSCĐHH. Chỉ có 
92,5% (111/120) số DN phản ánh bút toán xóa sổ TSCĐHH khi 
thanh lý nhượng bán, con số này về việc phản ánh doanh thu và chi 
phí từ thanh lý, nhượng bán lần lượt là 96,7% (116/120) và 85,8% 
(103/120).  

Một kết luận được đưa ra đối với các DN xử lý thanh lý 
TSCĐHH của mình đó là nếu như DN nào có người quản lý có thâm 
niên công tác càng cao thì họ lại càng có xu hướng xử lý sai các 
nguyên tắc hạch toán trong việc thanh lý TSCĐHH. Đây cũng là kết 
luận về sự ảnh hưởng của thâm niên công tác đối với việc xử lý 
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thanh lý TSCĐHH của cộng đồng DN Quy Nhơn. Điều này có nghĩa 
là những nhà quản lý có thâm niên càng cao lại có xác suất ghi nhận 
sai các bút toán thanh lý TSCĐHH càng lớn. Và hạn chế của đề tài là 
không thể tìm ra được nguyên nhân cho vấn đề mới được phát hiện 
này. 
 2.2.3. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc trong việc 
công bố thông tin về tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp 
tại thành phố Quy Nhơn 

Theo kết quả thu được, các DN đều không đáp ứng được 
nguyên tắc công bố thông tin trong báo cáo tài chính của mình. Có 
96,7% (116/120) số DN công bố thông tin về nguyên giá, khấu hao 
lũy kế và giá trị còn lại đầu năm và cuối năm (và đây là tỷ lệ cao 
nhất).  
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CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

3.1. CÁC KẾT LUẬN 
 3.1.1. Những phát hiện mới của đề tài 
 a. Đặc điểm sử dụng các loại TSCĐHH tại các DN trên địa 
bàn thành phố Quy Nhơn chịu ảnh hưởng của những yếu tố thuộc 
về đặc thù DN 

Thứ nhất, khi phân tích tỷ lệ sử dụng từng loại TSCĐHH qua 
các lĩnh vực hoạt động, loại hình DN và quy mô DN khác nhau 
(phân tích ngang cho ba yếu tố của đặc thù DN) thì chúng ta đều đi 
đến một kết luận tương đồng nhau đó là tỷ lệ sử dụng ở từng loại 
TSCĐHH sẽ giảm dần qua các lĩnh vực hoạt động, loại hình DN và 
quy mô DN khác nhau. 

Thứ hai, theo phân tích trên thì khi phân tích từng đặc trưng 
của DN (lĩnh vực hoạt động, loại hình DN và quy mô DN) qua các 
loại TSCĐHH khác nhau chúng ta có thể thấy rõ là qua từng đặc 
trưng của DN thì tỷ lệ sử dụng TSCĐHH ở các DN luôn giảm dần 
theo thứ tự các loại TSCĐHH đó là từ TSCĐHH mua sắm đến 
TSCĐHH tự xây dựng, tự chế và cuối cùng là TSCĐHH thuê tài 
chính.  
 b. Cách thức xác định nguyên giá TSCĐHH ở các DN trên 
địa bàn thành phố Quy Nhơn 
 - Những khoản mục thường xuyên tồn tại trong nguyên giá 
TSCĐHH sẽ có tỷ lệ ghi nhận chính xác cao hơn 
 - Việc ghi nhận sai nguyên giá TSCĐHH mua sắm có ảnh 
hưởng tỷ lệ thuận với thâm niên công tác của người làm kế toán 
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 c.  Những phát hiện mới trong nội dung xử lý chi phí sau 
ghi nhận ban đầu 
 - Về việc ghi nhận tầm quan trọng của các nguyên nhân khi DN 
phân bổ hay trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH 

Một là, cộng đồng DN trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đánh 
giá cao tầm quan trọng của các nguyên nhân chi phí sửa chữa phát 
sinh lớn, liên quan đến nhiều kỳ KD và đảm bảo điều chỉnh lợi 
nhuận theo yêu cầu của lãnh đạo DN. Dù DN có sử dụng cách thức 
treo và phân bổ dần hay thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn 
TSCĐHH thì hai nguyên nhân trên đều được coi trọng và được đánh 
giá rất cao.  

Hai là, các DN trên địa bàn thành phố Quy Nhơn dù sử dụng 
cách thức nào trong việc xử lý chi phí sửa chữa lớn mang tính phục 
hồi TSCĐHH thì cũng đều cho rằng chi phí kế toán để theo dõi việc 
phân bổ hay trích trước là không lớn nhưng cũng không hề nhỏ.  
 d. Những phát hiện mới trong nội dung khấu hao TSCĐHH 
 - Tỷ lệ DN sử dụng các phương pháp khấu hao là khác nhau 

Theo kết quả thu thập được thì 100% các DN đều sử dụng 
phương pháp khấu hao theo đường thẳng và chỉ có một tỷ lệ nhỏ 
(10%) sử dụng phương pháp khấu hao khác bên cạnh phương pháp 
đường thẳng. Và nguyên nhân các DN sử dụng phương pháp khấu 
hao theo đường thẳng được đồng tình nhiều nhất đó phương pháp 
này đơn giản, dễ thực hiện. 

Một nội dung quan trọng nữa đó là các DN đã vận dụng khá 
tốt trong việc không được trích khấu hao của một số TSCĐHH 
không được phép trích khấu hao với tỷ lệ vi phạm cao nhất là 10%. 
 - Mức độ cập nhật văn bản pháp luật trong vấn đề khấu hao 
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Văn bản pháp luật mà các DN sử dụng để thực hiện việc quản 
lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐHH cũng rất quan trọng. Một 
mặt, nó chứng tỏ khả năng cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật 
đến mức độ nào, mặt khác nó cho chúng ta thấy rằng một số nguyên 
nhân sai phạm của DN trong đề tài này có thể do sử dụng không 
đúng văn bản pháp luật mới nhất. 

Kết quả chúng ta có thể đánh giá rằng các DN trên địa bàn 
thành phố Quy Nhơn rất chậm trễ trong việc áp dụng văn bản pháp 
quy mới. Điều đó được thể hiện bởi những con số ở bảng trên, chỉ có 
gần 70% (83/120) số lượng các DN đáp ứng được việc sử dụng văn 
bản mới nhất trong quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐHH mà 
thôi. Có đến hơn 30% các DN vẫn sử dụng những văn bản cũ để thực 
hiện việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐHH ở DN mình. 
Điều đó cũng có nghĩa là tỷ lệ tuân thủ quy định của pháp luật có liên 
quan đến TSCĐHH chỉ chiếm khoảng 70% mà thôi. Con số này là 
thấp và cần phải có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới. 
 e.  Những phát hiện mới trong vấn đề thanh lý TSCĐHH 
   - Các DN không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn trong việc 
xử lý thanh lý TSCĐHH 
     - Việc xử lý thanh lý TSCĐHH chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố 
thuộc về đối tượng thu thập thông tin. 

Không những các DN hầu như không đảm bảo được tính chính 
xác trong vấn đề xử lý thanh lý TSCĐHH của mình mà theo kết quả 
điều tra thì việc xử lý thanh lý TSCĐHH còn chịu ảnh hưởng bởi các 
yếu tố thuộc về đối tượng thu thập thông tin trong đó tất cả các yếu 
tố liên quan đến đối tượng thu thập thông tin đều có ảnh hưởng đến 
cách thức xử lý thanh lý TSCĐHH ở các DN trên địa bàn thành phố 
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Quy Nhơn. Cụ thể là, theo chuyên ngành đào tạo thì nếu đối tượng 
thu thập thông tin là những người tốt nghiệp chuyên ngành kế toán sẽ 
có cách thức đánh giá chính xác hơn những người được đào tạo từ 
những chuyên ngành khác trong việc xử lý thanh lý TSCĐHH. Nếu 
phân loại theo trình độ đào tạo thì những người có trình độ càng cao 
thì họ đánh giá càng chính xác trong cách thức xử lý thanh lý 
TSCĐHH. Và cuối cùng là theo thâm niên công tác, theo cách phân 
loại này thì những nhà quản lý có kinh nghiệm càng cao họ lại càng 
có xu hướng xử lý sai cách thức thanh lý TSCĐHH. Đây cũng là một 
trong những phát hiện mới của đề tài này. 
 f. Vấn đề công bố thông tin TSCĐHH 

Thông tin là đầu ra của DN được thể hiện chủ yếu trên báo cáo 
tài chính của đơn vị nhưng lại là đầu vào vô cùng quan trọng cho các 
quyết định của những người quan tâm đến chúng. Do đó, vấn đề 
minh bạch thông tin và tính hữu ích của nó đối với những người sử 
dụng là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, ngược lại với tầm quan trọng 
đó thì việc công bố thông tin của cộng đồng DN trên địa bàn thành 
phố Quy Nhơn lại không được như ý muốn. Tuy nhiên, trong thực 
tiễn cho thấy rằng các DN trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đều 
không đảm bảo được yêu cầu trong việc công bố thông tin của DN 
mình. Có 96,7% (116/120) số DN công bố thông tin về nguyên giá, 
khấu hao lũy kế và giá trị còn lại đầu năm và cuối năm (và đây là tỷ 
lệ cao nhất). Các chỉ tiêu khác tính theo tỷ lệ từ cao xuống thấp lần 
lượt là trình bày theo từng loại tài sản cố định hữu hình là 85% 
(102/120), phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích là 
77,5% (93/120) và cuối cùng là phương pháp xác định nguyên giá 
TSCĐHH 76,7% (92/120). 
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 3.1.2. Những nội dung khó hiểu trong Chuẩn mực Tài sản 
cố định hữu hình với điều kiện Việt Nam  

Những nội dung trong Chuẩn mực TSCĐHH hiện nay có 
nhiều điểm khó hiểu trong điều kiện Việt Nam.  

Một là, Chuẩn mực Kế toán TSCĐHH áp dụng cơ sở giá gốc 
nhưng vẫn có những khái niệm liên quan đến cơ sở giá hợp lý ví dụ 
như giá trị hợp lý, giá trị có thể thu hồi. 

Hai là, đoạn 35 của chuẩn mực TSCĐHH có viết “Chế độ sửa 
chữa và bảo dưỡng tài sản cố định hữu hình có thể kéo dài thời gian 
sử dụng hữu ích thực tế hoặc làm tăng giá trị thanh lý ước tính của 
tài sản nhưng doanh nghiệp không được thay đổi mức khấu hao của 
tài sản”. Điều này rất khập khiểng, vì khi thay đổi (làm tăng) giá trị 
thanh lý ước tính thì giá trị phải tính khấu hao cũng sẽ thay đổi. Điều 
này cũng có nghĩa là mức khấu hao của TSCĐHH cũng phải thay 
đổi. 

Ba là, như thế nào là giá trị danh nghĩa (được sử dụng để ghi 
nhận nguyên giá TSCĐHH trong trường hợp được tài trợ, biếu tặng)? 

Bốn là, không quy định số lần được phép thay đổi thời gian sử 
dụng TSCĐHH, mặc dù đã được cụ thể hóa trong Thông tư số 
203/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
 3.1.3. Thực tiễn về việc công bố thông tin về tài sản cố định 
hữu hình ở các doanh nghiệp tại thành phố Quy Nhơn và biện 
pháp hoàn thiện 

Theo kết quả thu được từ số liệu phân tích ở chương 2, các DN 
đều không đáp ứng được nguyên tắc công bố thông tin về TSCĐHH 
trong báo cáo tài chính của mình. Chỉ có 96,7% (116/120) số DN 
công bố thông tin về nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại 
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đầu năm và cuối năm (và đây là tỷ lệ cao nhất). Do đó, thông qua đề 
tài này, tác giả xin đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện vấn đề công 
bố thông tin trong các DN như sau: 

Về phía các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nên có một 
quy định mang tính chế tài về việc đánh giá chất lượng thông tin kế 
toán của DN nói chung và thông tin về TSCĐHH nói riêng. Muốn 
thế, phải có sự thống nhất trong việc đưa ra các cơ sở trong việc đánh 
giá thông tin của DN giữa các cơ quan sử dụng thông tin của DN như 
cơ quan thống kê, cơ quan thuế, kiểm toán,… Giải pháp này mang 
tính chất vĩ mô nhưng nếu thực hiện được sẽ giúp cải thiện đáng kể 
chất lượng thông tin của DN. 

Về phía DN, nên sử dụng các công cụ kế toán giúp truy xuất 
thông tin kế toán một cách chính xác, nhanh nhất theo một cách thức 
được chuẩn hóa như các phần mềm kế toán có uy tín. Bên cạnh đó 
nên xây dựng hệ thống thông tin kế toán một cách hợp lý, khoa học; 
xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tiên tiến, hiện đại nhằm giảm 
thiểu tối đa những rủi ro trong việc làm thất thoát, sai lệch thông tin 
kế toán của DN. 
3.2. CÁC KIẾN NGHỊ 
 3.2.1 Kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố 
Quy Nhơn về vấn đề đánh giá lại tài sản cố định hữu hình 

Chúng ta có thể thấy rằng đánh giá lại TSCĐHH đang là một 
nhu cầu bức thiết của các DN nói chung và trên địa bàn thành phố 
Quy Nhơn nói riêng. Đây cũng chính là một giải pháp nhằm đảm bảo 
chất lượng của thông tin kế toán của DN. Có đến 91,7% số DN mong 
muốn được đánh giá lại tài sản cố định hữu hình của DN mình vào 
cuối năm tài chính.  
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Như vậy, cộng đồng DN tại thành phố Quy Nhơn mong muốn 
loại TSCĐHH nhà cửa, vật kiến trúc của doanh nghiệp mình được 
đánh giá lại nhất (chiếm tỷ lệ lớn nhất 93,6%), sau đó là các loại 
TSCĐHH cần được đánh giá là máy móc thiết bị (89,1%), thiết bị, 
dụng cụ quản lý (43,7%) và thấp nhất là phương tiện vận tải, thiết bị 
truyền dẫn (26,4%).  
 3.2.2 Chuẩn hóa và làm rõ những nội dung khó hiểu trong 
Chuẩn mực Tài sản cố định hữu hình trong điều kiện Việt Nam  
Các định hướng hoàn thiện gồm: 
- Nên có phần giải thích chuẩn mực hơn là thông tư hướng dẫn chuẩn 
mực mang tính chất hướng dẫn định khoản kế toán. 
- Các phần giải thích, hướng dẫn bao gồm cả các nội dung đo lường 
và công bố thông tin. 
- Các nội dung đo lường chú ý đến các trường hợp mua trả chậm, 
trao đổi tài sản cố định, trường hợp định giá lại (nếu có) vào thời 
điểm lập báo cáo tài chính, vốn hóa chi phí đi vay vào nguyên giá, 
cách thức tính khấu hao trong các trường hợp đặc biệt…. 
- Các vấn đề công bố thông tin không chỉ là công bố bắt buộc mà còn 
là các hình thức công bố tự nguyện. 
 3.2.3 Các khuyến cáo về vấn đề khấu hao trong các doanh 
nghiệp 

- Không được trích khấu hao đối với những loại TSCĐHH 
được quy định không được trích khấu hao.  

- Doanh nghiệp chỉ được thay đổi thời gian sử dụng TSCĐHH 
một lần đối với một tài sản. 
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- Phải áp dụng đúng đắn các nguyên tắc vận dụng phương 
pháp khấu hao TSCĐHH cho các loại TSCĐHH của DN, tức là loại 
TSCĐHH nào được phép trích khấu hao theo phương pháp nào. 

- Doanh nghiệp chỉ được thay đổi phương pháp tính khấu hao 
khi có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó để đem lại lợi 
ích cho DN hoặc khi có thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi 
lợi ích kinh tế cho DN.  

- Doanh nghiệp đã tận dụng thuế thu nhập DN hoãn lại trong 
vấn đề trích khấu hao TSCĐHH hay chưa? 
 3.2.4. Công tác kiểm tra từ các cơ quan chức năng 

Việc không đồng bộ trong công tác kiểm tra của các cơ quan 
khác nhau như cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán,… đã làm ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc thống kê số liệu cũng như chất lượng 
thông tin của DN được công bố ra bên ngoài không những thế còn 
ảnh hưởng đến việc tuân thủ pháp luật cũng như chấp hành tốt các 
chuẩn mực kế toán nói chung và chuẩn mực TSCĐHH nói riêng do 
không có một hệ thống chế tài chặt chẽ. 

Do đó, thông qua đề tài này, tác giả mong muốn các cơ quan 
chức năng có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong công tác kiểm 
tra về việc tuân thủ chế độ, quy định của các cơ quan ban hành như 
Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước,… và xây dựng một hệ thống chế 
tài chặt chẽ và xử lý nghiêm minh, thích đáng các trường hợp vi 
phạm.  
3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC HOÀN 
THIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU 
HÌNH 

Các định hướng gồm: 
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- Nên quan tâm đến vấn đề đánh giá lại tài sản cố định. 
- Nên quan tâm đến trường hợp tài sản cố định không cần dùng, 

chờ bán và có cách thức công bố riêng thông tin về tài sản này. 
- Nên quan tâm đến vấn đề xử lư chênh lệch tỷ giá, đảm bảo phản 

ánh thực chất khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định. 
- Nên quan tâm đến các trường hợp các khoản tổn thất tài sản mà 

bản thân chuẩn mực TSCĐHH có đề cập nhưng chưa có chuẩn 
mực tương ứng. 


