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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Hàng tồn kho (HTK) là một phần quan trọng trong tài sản 

ngắn hạn của nhiều doanh nghiệp, là một yếu tố không thể thiếu 
trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh 
nghiệp (DN) nào. Do vậy, việc xác định và đánh giá HTK có một 
ảnh hưởng quan trọng trong việc xác định kết quả lãi lỗ và trình bày 
báo cáo tài chính của một DN. 

Trên thực tế việc vận dụng các CMKT nói chung trong công 
tác kế toán và quá trình vận dụng CMKT HTK nói riêng tại các DN 
trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều vấn đề cần được xem xét và 
nghiên cứu. Vấn đề đặt ra ở đây là CMKT HTK đã được các DN đưa 
vào vận dụng như thế nào và vận dụng ở mức độ nào? Liệu CMKT 
HTK Việt Nam có được vận dụng một cách phù hợp chưa tại các DN 
hiên nay ? 

Với lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu việc 
vận dụng CMKT HTK tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng” sẽ góp phần làm sáng tỏ các vấn đề về vận dụng 
CMKT HTK tại các DN hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 
Ø Nghiên cứu tình hình vận dụng các nguyên tắc đo lường và 

công bố thông tin liên quan đến chuẩn mực kế toán HTK tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Ø Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng 
CMKT HTK để có định hướng hoàn thiện triển khai trong thực tiễn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: xem xét việc vận dụng CMKT HTK 

của tại các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ở hai khía cạnh là đo 
lường và trình bày. 
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- Phạm vi nghiên cứu: Là các DN trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các 
DN trong lĩnh vực tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán).  

4. Phương pháp nghiên cứu 
 Tiến trình nghiên cứu được thông qua 2 giai đoạn như sau: 
+ Khảo sát sơ bộ: Thiết kế nháp bảng câu hỏi, tham khảo ý 

kiến của chuyên gia và những người làm công tác kế toán có kinh 
nghiệm lâu năm. Sau đó tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 15 kế toán 
viên tại các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng để lấy thông tin làm cơ sở 
cho việc xây dựng các ý tưởng cho bảng câu hỏi.  

+ Nghiên cứu chính thức bằng bảng câu hỏi điều tra : thông 
qua bảng câu hỏi để thu thập thông tin về việc vận dụng CMKT HTK 
tại các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng. Sau đó, tổng hợp các câu trả lời 
từ bảng câu hỏi và xử lý bằng phần mềm SPSS để phân tích và ghi 
nhận kết quả. Số lượng các DN để khảo sát là 56 DN. 

5. Bố cục của luận văn 
 Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về chuẩn mực kế toán hàng tồn kho 
Chương 2: Thiết kế nghiên cứu  
Chương 3: Kết quả nghiên cứu và một số kiến nghị về việc 

vận dụng CMKT HTK tại các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Trong tiến trình nghiên cứu và thực hiện đề tài: “ Nghiên 

cứu việc vận dụng chuẩn mực HTK tại các doanh nghiệp trên địa 
bàn TP Đà Nẵng ”, trước tiên tác giả nghiên cứu các vấn đề liên 
quan như: Chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm các: Chuẩn mực 
chung số 01; Chuẩn mực số - 02 HTK [1] và các chuẩn mực có liên 
quan; các thông tư hướng dẫn; chế độ kế toán [2]; chuẩn mực kế 
toán quốc tế và những vấn đề liên quan đến kế toán HTK của DN. 
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Ngoài ra tác giả đã tham khảo các nghiên cứu như: Với nghiên 
cứu “ Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chế độ kế 
toán trong các trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, Tạp chí khoa học 
và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 5 (40). 2010, tr 225 -233 của 
PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên [7]. Hiện tại những nghiên cứu về 
các vần đề liên quan đến chuẩn mực kế toán cũng khá ít. Chỉ có vài 
trang báo trên mạng đề cập đến vấn đề này nhưng không đủ độ tin cậy 
cao và nội dung không cụ thể chỉ nói chung chung. 

Với những cơ sở lý luận trên và kế thừa các nghiên cứu trước, 
có thể thấy rằng, các nghiên cứu trước chỉ mới đi vào góc độ chung. 
Những vấn đề cụ thể trong từng chuẩn mực còn thực sự chưa xem xét 
hết. Vì vậy, việc khảo sát chuẩn mực HTK -  một loại tài sản phổ biến 
ở các DN có ý nghĩa thực tiễn. 

 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN  
HÀNG TỒN KHO  

 
1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI HÀNG TỒN KHO 

1.1.1. Định nghĩa hàng tồn kho 
Để ghi nhận một tài sản là HTK, không chỉ xem xét tài sản đó 

có thỏa mãn các tiêu chuẩn ghi nhận tài sản của DN mà còn xem đến 
tài sản mua về sử dụng cho mục đích gì. Theo CMKT HTK thì HTK 
là những tài sản rơi vào một trong ba trường hợp sau: 

(1) Tài sản được mua về hoặc sản xuất ra nhằm mục đích bán 
ra trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường 

(2) Tài sản được mua về để sử dụng trong quá trình sản xuất 
kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ 

(3) Tài sản đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang 
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1.1.2. Phân loại hàng tồn kho 
a. Phân loại theo mục đích sử dụng 
Theo cách này, HTK được chia thành các loại sau: 
- Các loại dự trữ phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh 

của DN.  
- Các loại dự trữ cho hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. 

Thuộc loại này gồm có thành phẩm, bán thành phẩm có thể tiêu thụ 
trong DNSX, hoặc hàng hóa trong DNTM. 

- Các loại sản phẩm và dịch vụ dở dang 
b. Phân theo vị trí của hàng tồn kho trong quá trình luân 

chuyển 
HTK của DN được chia thành các loại sau: 
- Hàng mua đang đi đường 
- Hàng đang dự trữ tại kho, quầy của DN 
- Hàng gửi đi bán 

1.2. HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO 
Do HTK của DN thường đa dạng, luôn biến động với số lượng 

lớn nên quản lý HTK còn liên quan đến khả năng DN có theo dõi 
liên tục, kịp thời tình hình nhập – xuất – tồn của từng loại hàng hay 
không về mặt số lượng và giá trị. Kế toán HTK cần lựa chọn hệ 
thống HTK thích hợp để quản lý tình hình biến động vật tư hàng hóa. 
Trên thực tế công tác kế có hai hệ thống quản lý HTK, gọi là phương 
pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kê khai định kỳ. 

1.2.1. Hệ thống quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê 
khai thường xuyên 

Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) là phương pháp 
phản ánh thường xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, 
hàng hóa trên sổ kế toán. Khi áp dụng phương pháp này thì tài khoản 
HTK được dùng để phản ánh số dư hiện có, tình hình tăng, giảm của 
từng loại HTK ở DN.  
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1.2.2. Hệ thống quản lý hàng tồn kho theo phương pháp 
kiểm kê định kỳ 

Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp không theo dõi 
một cách thường xuyên, liên tục trên sổ kế toán tình hình biến động 
của từng loại hàng của DN. Khi áp dụng phương pháp này thì toàn 
bộ các loại vật tư, hàng hóa ... mua vào đều được theo dõi qua tài 
khoản mua hàng.  
1.3. ĐO LƯỜNG HÀNG TỒN KHO 

1.3.1. Xác định giá trị của HTK khi doanh nghiệp tiếp 
nhận 

HTK được tiếp nhận ở DN quan quá trình mua hàng sản xuất, 
chế biến; hoặc nhận được từ sự góp vốn của người chủ sở hữu. HTK 
tăng lên trong những trường hợp này được đo lường theo nguyên tắc 
giá gốc. Theo nguyên tắc này, giá gốc (hay còn gọi là giá thực tế) 
bao gồm toàn bộ các chi phí thực tế có liên quan đến hình thành 
HTK ở trạng thái sẵn sàng để bán hay chuẩn bị cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của DN. 

1.3.2. Xác định giá trị hàng tồn kho khi xuất dùng 
a. Phương pháp giá thực tế đích danh 
b. Phương pháp giá bình quân 
c. Phương pháp giá nhập trước - xuất trước 
d. Phương pháp giá nhập sau - xuất trước 
1.3.3. Đo lường hàng tồn kho vào thời điểm lập báo cáo tài 

chính 
a. Khái niệm, ý nghĩa của dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
Việc ghi giảm giá trị của HTK do vật tư, hàng hóa bị hư hỏng, 

lỗi thời, giảm giá… cho sát với giá trị trường gọi là việc lập dự 
phòng giảm giá HTK.  

b. Phương pháp xác định dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
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Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được 
của HTK nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá HTK. Số 
dự phòng giảm giá HTK được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của 
HTK lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Việc lập 
dự phòng giảm giá HTK được thực hiện trên cơ sở từng mặt HTK. 
1.4. TRÌNH BÀY HÀNG TỒN KHO TRÊN BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các 
nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá 
trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn kho 
cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp 
tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài 
chính. 
1.5.  CÁC VẤN ĐỀ VỀ HÀNG TỒN KHO LIÊN QUAN ĐẾN 
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 

1.5.1. Chuẩn mực kế toán & sự cần thiết của chuẩn mực kế toán 
1.5.2. Những điểm khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Việt 

Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế 
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản về nguyên tắc đo 

lường, phương pháp tính giá HTK và việc công bố thông tin  liên 
quan đến CMKT HTK. Trong chương này trình bày các nội dung 
sau:  

- Nội dung liên quan đến HTK của DN 
- Những điểm khác biệt giữa CMKT HTK Việt Nam và 

CMKT HTK Quốc tế 
Những vấn đề lý luận được trình bày trong chương 1 là cơ sở 

cho việc thiết kế nghiên cứu vận dụng CMKT HTK tại các DN trên 
địa bàn TP Đà Nẵng. 



7 

CHƯƠNG 2 
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 
2.1. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Từ khuôn khổ qui định đến thực tế vận dụng các CMKT HTK 
trong việc lập khi trình bày các nguyên tắc đo lường và thông tin về 
hàng tồn kho đặt ra còn nhiều vấn đề cần được xem xét và nghiên 
cứu. 

Mặc dù khi trình bày các nguyên tắc đo lường và trình bày 
thông tin về HTK đều phải tuân thủ theo CMKT đã ban hành nhưng 
thực sự DN có tuân thủ theo CMKT một cách chính xác và trung 
thực hay không lại là một vấn đề cần phải được nghiên cứu và giải 
đáp cụ thể. 

 Đồng thời cần phải xem xét sự nhận thức của các kế toán viên 
khi vận dụng CMKT HTK cũng như những rào cản, khó khăn và các 
nhân tố ảnh hưởng khi vận dụng CMKT HTK trong quá trình trình 
bày các nguyên tắc đo lường và trình bày thông tin về HTK. 

Với những lập luận trên, đề tài đặt ra 2 câu hỏi nghiên cứu: 
- Thứ nhất : Mức độ vận dụng CMKT HTK tại các DN đến 

đâu? 
- Thứ hai: Những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng 

CMKT HTK trong quá trình trình bày các nguyên tắc đo lường và 
trình bày thông tin về HTK ? 
2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 
ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ 
NẴNG  

2.2.1. Về quy mô 
2.2.2. Về lĩnh vực hoạt động 
2.2.3. Về năng lực tài chính 
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2.2.4.  Về trình độ công nghệ và phát triển thị trường sản 
phẩm: 

2.2.5. Về cấu trúc tổ chức và các quy trình quản lý 
2.2.6. Về việc tổ chức hệ thống kế toán 

2.3. KHẢO SÁT SƠ BỘ VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ 
TOÁN HÀNG TỒN KHO 

Để nắm bắt thực trạng việc vận dụng CMKT HTK tại các DN 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc khảo sát sơ bộ là một bước 
không thể thiếu trong các nghiên cứu định lượng. Với giai đoạn khảo 
sát sơ bộ : tác giả tiến hành thiết kế nháp bảng câu hỏi, tham khảo ý 
kiến của các chuyên gia thuộc lĩnh vực tài chính kế toán và những 
người làm công tác kế toán có kinh nghiệm lâu năm. Sau đó tiến 
hành phỏng vấn ngẫu nhiên 15 kế toán viên tại các DN trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng để lấy thông tin. Dự kiến các nhân tố ảnh hưởng 
cũng như những tác động có thể đến việc các kế toán viên vận dụng 
CMKT HTK trong công tác kế toán. Cuối cùng, tiến hành nghiên 
cứu chính thức, hoàn thiện và chỉnh sửa bảng câu hỏi cho phù hợp 
với thực tế và sẵn sàng cho điều tra chính thức 

2.3.1. Mục tiêu khảo sát 
Mục tiêu khảo sát là để nắm bắt thực trạng vận dụng CMKT 

HTK tại các DN hiện nay. Tổng hợp những ý kiến đóng góp cũng 
như những nhận thức của họ về việc trình bày các nguyên tắc đo 
lường và công bố thông tin về HTK dựa trên CMKT HTK. Thu thập 
những ý kiến đóng góp của các kế toán đối với bảng câu hỏi đưa ra. 

2.3.2. Phương pháp khảo sát 
Bằng cách thu thập dữ liệu sơ cấp: phỏng vấn 15 kế toán viên 

tại các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tập trung vào các nội 
dung sau: 

- Những đặc điểm của các DN như: loại hình DN, lĩnh vực 
hoạt động và quy mô DN. Bên cạnh đó là phần thu thập những thông 
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tin về người trả lời gồm: trình độ đào tạo và kinh nghiệm công tác 
của các kế toán viên. 

- Để đánh giá mức độ trình bày bày các nguyên tắc đo lường 
và công bố thông tin về HTK dựa trên CMKT HTK thì cần xoay 
quanh những vấn đề như: 

+ Hệ thống quản lý HTK trong thực tiễn công tác kế toán 
+ Các nguyên tắc đo lường HTK từ khi tiếp nhận đến khi xuất 

dùng và tại thời điểm lập báo cáo tài chính hàng năm.                                                                                                                                                          
2.3.3. Đánh giá kết quả khảo sát sơ bộ 
Đánh giá ban đầu về thực trạng vận dụng CMKT HTK tại các 

DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau: 
- Thứ nhất: Hầu hết các DN đều có câu trả lời chung: từ việc 

lập BCTC hay trong quá trình trình bày các nguyên tắc đo 
lường và trình bày thông tin về HTK đều tuân thủ đúng theo 
quy định của CMKT nói chung và CMKT HTK nói riêng. 
Từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào, đến khâu xuất hàng hóa 
để bán.  

- Thứ hai:                                                                                                                                                                                                      
+ Một số kế toán viên có phàn nàn, họ nhận xét rằng những 

khái niệm và thuật ngữ dùng trong CMKT là khá phức tạp, có nhiều 
khái niệm còn khá mới mẻ và xa lạ đối với người làm kế toán, nếu 
đối với những kế toán viên mới vào nghề thì sẽ càng khó khăn hơn. 
Vấn đề đặt ra, trước tiên họ phải dành rất nhiều thời gian để nghiên 
cứu, mài mò và tìm hiểu rất nhiều sau đó mới vận dụng vào đối với 
công việc. 

+ Đa số các kế toán viên đều có ý kiến là: họ làm việc chủ yếu 
theo sự hướng dẫn của chủ DN. Tức là, chủ DN nói thế nào thì mình 
làm thế nấy, không cần quan tâm nhiều. Nên đa phần các kế toán 
viên làm việc tại các DN hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng họ làm 
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việc dựa trên sự hướng dẫn của chủ DN, thường có thái độ ít quan 
tâm đến các CMKT nói chung và CMKT HTK nói riêng. 

2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc việc vận dụng 
CMKT HTK  

ü Nhóm nhân tố thuộc về xây dựng, ban hành chuẩn mực 
kế toán 

Đặc thù kinh tế- xã hội  
Sự phức tạp của CMKT 
Ảnh hưởng của công tác kiểm toán 
ü Nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp 
Nhận thức của nhà quản trị 
Trình độ của kế toán viên 
Qui mô doanh nghiệp 

2.4. THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA 
2.4.1. Xây dựng bảng câu hỏi điều tra 
2.4.2.  Đối tượng điều tra 
Bảng câu hỏi sẽ được gởi đến những kế toán đang công tác tại 

các DN đóng trên địa bàn của thành phố Đà Nẵng.  
Kỹ thuật chọn mẫu: lấy mẫu phi xác suất. Mẫu phi xác xuất 

không đại diện để ước lượng cho toàn bộ tổng thể, nhưng được chấp 
nhận trong nghiên cứu khám phá và trong kiểm định giả thuyết.  

Cỡ mẫu: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay tính đến 
31/12/2012 có đến 11.209 DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Để việc điều tra được đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác cao nên 
chỉ chọn các DN có thời gian hoạt động từ 2 năm trở lên, tổng thể 
thỏa mãn điều kiện này là 10.459 DN. Với kích thước mẫu là n = 56 
DN.                                                                                                                                                                                                                    

2.4.3. Phương pháp điều tra và xử lý số liệu 
Bảng câu hỏi điều tra sẽ được gởi đến các kế toán viên tại các 

DN trên địa bàn TP Đà Nẵng thông qua bưu điện, e-mail hoặc gửi 
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trực tiếp. Kết quả sẽ được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm SPSS 
16.0 kết hợp với phần mềm Microsoft Office Excel 2003. Thông qua 
thống kê mô tả và các phương pháp kiểm định dữ liệu, tính toán các 
tham số cơ bản (trung bình, tỷ trọng) để trình bày kết quả thu thập 
được, ngoài ra biểu đồ cũng được sử dụng để trình bày kết quả khảo 
sát nhằm dễ dàng đánh giá hay so sánh một cách trực quan các khía 
cạnh của vấn đề. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng phương pháp kiểm 
định mối liên hệ giữa hai biến định tính, phương pháp phân tích 
phương sai một yếu tố (Anova) 

 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này nhằm để trả lời hai câu hỏi nghiên cứu về 
tình hình vận dụng CMKT HTK tại các DN trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng, với khung nghiên cứu được thiết kế qua hai giai đoạn: 
giai đoạn 1 tiến hành khảo sát 15 DN và làm cơ sở để tiến hành giai 
đoạn 2 của nghiên cứu là khảo sát qua bảng câu hỏi điều tra. Kết 
quả sẽ được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0 kết hợp 
với phần mềm Microsoft Office Excel 2003. Chương tiếp theo sẽ 
trình bày kết quả điều tra đồng thời qua đó nêu ra một vài kiến nghị 
về vấn đề này. 

CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  

VỀ VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN 
KHO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC 
ĐIỀU TRA 
Với kết quả trên cho thấy, trong 56 DN được điều tra thì các DN có 
quy mô siêu nhỏ thì chủ yếu thường là các DNTN với các lĩnh vực 
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hoạt động là thương mại hay thương mại và dịch vụ là chủ yếu. Đối 
với DN có quy mô nhỏ và vừa thì thường là các DN TNHH, công ty 
CP với lĩnh vực hoạt động thì đa dạng. Đối với DN có quy mô lớn thì 
chủ yếu là các công ty CP, TNHH. Nói chung tại địa bàn thành phố 
Đà Nẵng thì có đến 70% các DN vừa và nhỏ chủ yếu hoạt động trong 
lĩnh vực thương mại và dịch vụ, 15% hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất, còn lại khoản 15% các DN hoạt động trong các lĩnh vực khác. 
Điều này dự kiến ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán hàng 
tồn kho trong các DN tại thành phố Đà nẵng. 
3.2. TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHUẨN MỰC HÀNG TỒN KHO 
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Hệ thống quản lý hàng tồn kho 
Hiện nay các DN chủ yếu sử dụng phương pháp quản lý HTK 

là phương pháp kê khai thường xuyên. Vì với phương pháp này, DN 
có thể quản lý tốt về HTK cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, và hơn 
nữa với phương pháp này giúp DN kiểm soát tốt HTK, tránh thất 
thoát HTK trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

3.2.2. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho khi 
doanh nghiệp tiếp nhận 

Với kết quả phân tích trên cho thấy hiện nay, khi xác định giá 
trị HTK khi tiếp nhận các DN đều tuân thủ đúng nguyên tắc giá gốc 
theo CMKT HTK quy định. Trong các loại chi phí ít gặp như: hao 
hụt trong định mức, tuy nhiên một số các DN có phát sinh cũng thì 
cũng được các DN tính vào giá trị HTK của DN. Như vậy, qua đó 
một phần cho thấy các DN hiện nay tại thành phố Đà Nẵng tuân thủ 
đúng CMKT HTK đã ban hành. Không có DN nào có phát sinh các 
loại chi phí đã nêu mà không tính vào giá trị HTK của DN. 
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3.2.3.  Phương pháp tính giá hàng xuất kho 
Qua điều tra cho thấy, các DN hiện nay sử dụng phương pháp 

phổ biến nhất là phương pháp bình quân gia quyền. Còn phương 
pháp nhập sau xuất trước thì hầu như các DN hiện nay ít sử 
dụng.Ngoài ra đối với một DN thì có thể sử dụng nhiều phương pháp 
tính giá đối với từng loại HTK của DN. Qua đó, cho thấy vấn đề vận 
dụng các phương pháp tính giá HTK của các DN là rất linh hoạt phù 
hợp với từng loại HTK và từng DN cụ thể. 

Với kết quả phân tích trên cho thấy hiện nay các DN trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng khi sử dụng phương pháp tính giá hàng xuất 
kho đa phần các DN chỉ sử dụng chủ yếu ba phương pháp: phương 
pháp tính giá đích danh, phương pháp tính giá bình quân gia quyền, 
phương pháp nhập trước xuất trước còn hầu như phương pháp nhập 
sau xuất trước thì trong 56 DN thì không có DN nào sử dụng. Khi xét 
về quy mô, cho thấy đa phần các DN tư nhân, TNHH hay cụ thể hơn 
là những DN có quy mô nhỏ, nhỏ và vừa thì thường sử dụng phương 
pháp tính giá đích danh, vài DN sử dụng phương pháp nhập trước 
xuất trước. Đối với các DN có quy mô lớn thì thường sử dụng 
phương pháp tính giá bình quân gia quyền.Nhưng chủ yếu các DN 
hiện nay sử dụng đó chính là phương pháp bình quân gia quyền trong 
việc tính giá HTK xuất kho. 

Như vậy, qua đó cho thấy rằng hầu hết các DN khi tính giá 
HTK xuất kho đều tuân thủ theo đúng CMKT HTK quy định. Trong 
đó, việc các DN lựa chọn phương pháp nào là hoàn toàn tùy thuộc 
hoàn cảnh, điều kiện và quy mô của từng DN đó, đồng thời một phần 
cũng tùy thuộc vào cách nhìn nhận và nhận thức của chủ DN. Qua 
đây, cũng cho thấy một điều là hiện nay các DN hầu như ít sử dụng 
phương pháp nhập sau xuất trước. Bởi lẽ một điều là nó không phù 
hợp với tình hình kinh doanh của DN.                                                                                                                                                                                                   
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3.2.4. Về công tác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
Kết quả cho thấy trong 56 DN thì có 26 DN thực hiện việc lập 

dự phòng (chiếm 46,4%), còn lại 30 DN không tiến hành lập dự 
phòng giảm giá HTK tại DN (chiếm 53,6%). 

Tiếp tục xem xét cơ sở lập dự phòng của 26 DN đã trích lập 
dự phòng   

Như vậy, qua kết quả điều tra thấy được, tất cả các DN lập 
dự phòng đều dựa trên cơ sở từng mặt HTK. Kế tiếp, xem xét lý do 
vì sao trong tổng số 56 DN, thì 30 DN còn không tiến hành lập dự 
phòng giảm giá HTK.  

Như vậy, với kết quả thấy được là 14 DN không trích lập dự 
phòng với lý do đưa là vì DN khó xác định xác định giá trên thị 
trường, còn lại 16 DN không trích lập dự phòng vì tại DN không có 
hiện tượng giảm giá HTK. 

ü Tìm hiểu sự khác nhau giữa các DN có quy mô khác 
nhau với việc lập dự phòng giảm giá HTK.  

Với kết quả thu được ta có đánh giá như sau: đa số những DN 
có quy mô siêu nhỏ, nhỏ thì thường ít thực hiện công tác lập dự 
phòng giảm giá HTK tại đơn vị. Còn về phần những DN có quy mô 
lớn đều có xu hướng lập dự phòng giảm giá HTK tại DN. 

3.2.5.  Về trình bày thông tin trên báo cáo tài chính 
Với kết quả cho thấy, với chỉ tiêu “Giá trị hoàn nhập dự phòng 

giảm giá HTK” trong số 56 DN thì 100% các DN trình bày thông tin 
này trên BCTC, tiếp đến với chỉ tiêu “Phương pháp hạch toán HTK” 
trong số 56 DN thì có đến 92,86% các DN trình bày, đối với chỉ tiêu 
“Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc 
hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho” được các DN trình bày 
chiếm 91,07%, với chỉ tiêu “Giá trị ghi sổ HTK đã dùng để thế chấp, 
cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả” được các DN trình bày 
chiếm 80,36%. Còn hai chỉ tiêu “Phương pháp tính giá trị HTK” và 
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“Nguyên tắc ghi nhận HTK” được các DN trình bày lần lượt chiếm  
55,36% và 53,57% trong tổng 56 DN. Như vậy, qua đây có thể kết 
luận rằng, theo như quy định của CMKT HTK thì các DN phải trình 
bày đầy đủ 6 chỉ tiêu, nhưng theo kết quả điều tra thì các DN vẫn còn 
chưa trình bày một cách đầy đủ hết 100%.  

Như vậy, tóm lại về phần trình bày thông tin trên BCTC của 
các 56 DN được điều tra thì chưa đầy đủ. Và đặt biệt ở những DN có 
quy mô nhỏ thì thông tin ít đầy đủ hơn. Qua đây, có thể nhận xét, các 
DN hiện nay vận dụng CMKT HTK khá linh hoạt. 

3.2.6. Đánh giá mức độ hài lòng của kế toán viên đối với 
nội dung trong chuẩn mực kế toán hàng tồn kho 

Với kết quả trên, ta thấy đối với tiêu chí đưa ra “Thuật ngữ và 
các khái niệm đơn giản, dễ hiểu” của CMKT HTK thì với ý kiến của 
kế toán viên đưa ra đa số là không hài lòng. Điều này có thể giải 
thích bởi các CMKT luôn đỏi hỏi một sự hiểu biết nhất định về 
chuyên môn, đồng thời ngôn ngữ của CMKT nói chung và CMKT 
HTK nói riêng chứa đựng tính học thuật cao, hàm súc và cô đọng 
mang tính chuyên môn nên không phải người kế toán viên nào cũng 
có thể dễ dàng vận dụng các CMKT này so với các hướng dẫn của 
Chế độ kế toán và các Thông tư hướng dẫn. Với tiêu chí “Phù hợp 
với thực tiễn”. Với tiêu chí này những kế toán viên có thâm niên hơn 
10 năm đưa ra ý kiến với giá trị trung bình 2.17 là đa phần họ không 
hài lòng. Ta thấy rằng giá trị trung bình tăng lên tương ứng với thâm 
niên kinh nghiệm. Đối với người mới vào làm và thâm niên kinh 
nghiệm ít thì đa phần họ cũng không có ý kiến gì tiêu chí này. Với 
tiêu chí “Đáp ứng được yêu cầu quản lý” đa phần nhận được câu trả 
lời của các kế toán viên là họ không có ý kiến gì “ không đồng tình 
cũng không phản đối” 

ü Đánh giá có sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa có 
người ít kinh nghiệm và nhiều kinh nghiệm hơn :  



16 

Từ bảng kết quả trình bày kết quả phân tích ANOVA. Đối với 
tiêu chí “Thuật ngữ và các khái niệm đơn giản, dễ hiểu” với mức ý 
nghĩa quan sát Sig. = 0,001< 0,05 (kiểm định 95%) như vậy có sự 
khác biệt giữa người có thâm niên khác nhau. Đối với những người 
có số năm làm việc < 2 năm, thì họ hoàn toàn gặp khó khăn tức là 
gặp vấn đề rào cản về ngôn ngữ cũng như nội dung của CMKT HTK 
nên với tiêu chí này đa phần họ đánh giá là không hài lòng, điều này 
đồng nghĩa là các thuật ngữ, khái niệm của CMKT nói chung và 
CMKT HTK nói riêng còn khá phức tạp, đòi hỏi trước khi vân dụng 
các CMKT trên buộc kế toán viên phải tốn nhiều thời gian và công 
sức nghiên cứu cũng như tìm hiểu về nó. Tuy nhiên, với những 
người có kinh nghiệm trên 10 năm, họ cũng đưa ra ý kiến là đa phần 
không hài lòng về thuật ngữ cũng như khái niệm của CMKT đưa ra. 
Ta cũng thấy với tiêu chí “Phù hợp với thực tiễn” với mức ý nghĩa 
quan sát Sig. = 0,001< 0,05 (kiểm định 95%) như vậy có sự khác biệt 
giữa người có thâm niên khác nhau. Đối với những người có số năm 
làm việc ít thì đa phần họ đưa ra ý kiến “không đồng tình cũng 
không phản đối”. Còn đối với những kế toán viên có kinh nghiệm lâu 
năm họ vẫn chưa hài lòng về mức thực tiễn của CMKT. Với tiêu chí 
còn lại “Đáp ứng được yêu cầu quản lý” thì từ bảng kết quả trình bày 
kết quả phân tích ANOVA. Với mức ý nghĩa quan sát Sig. = 0,486 > 
0,05 (kiểm định 95%) như vậy là không có sự khác biệt giữa người 
có thâm niên khác nhau. Tức là với tiêu chí này đa phần các kế toán 
viên mới vào làm hay kinh nghiệm lâu năm đều không có ý kiến với 
tiêu chí này. 

ü Đánh giá có sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa những 
người trình độ khác nhau:  

Từ bảng kết quả trình bày kết quả phân tích ANOVA.  Ta thấy 
ở cả 3 tiêu chí: Với mức ý nghĩa quan sát Sig. = 0,21 ; 0,1; 0,636> 
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0,05 (kiểm định 95%) như vậy là không có sự khác biệt về đánh giá 
mức độ hài lòng giữa những người có trình độ khác nhau. 

3.2.7. Đánh giá chung về việc lập BCTC theo chuẩn mực kế 
toán 

Kết quả điều tra cho thấy có đến 20 DN điều tra (chiếm 
35,7%) hoàn toàn không quan tâm đến CMKT khi lập BCTC, mà chỉ 
cần dựa vào Chế độ kế toán và các Thông tư hướng dẫn để lập 
BCTC là đủ. Điều này có thể được giải thích bởi thường làm theo 
thói quen hướng dẫn trong công tác kế toán tại nước ta đã ảnh hưởng 
đến tình hình lập BCTC theo CMKT. Mặc dù có 26 DN (chiếm tỷ lệ 
46,4%) khi lập BCTC bên cạnh việc dựa vào các văn bản Chế độ kế 
toán, Thông tư hướng dẫn thực hành kế toán còn dựa vào CMKT 
nhưng có lẽ kết quả này chỉ thể hiện “sự an toàn” của người trả lời 
khi lựa chọn các gợi ý trả lời. Trong đó, chỉ có 10 DN hoàn toàn dựa 
vào CMKT. Như vậy, qua đó cho thấy việc vận dụng CMKT trong 
công tác kế toán cũng còn thấp. Kết quả này phản ánh được một đặc 
trưng của kế toán tại Việt Nam là, một mặt Bộ Tài chính ban hành các 
CMKT, mặt khác lại hướng dẫn cụ thể thực hiện từng chuẩn mực 
thông qua các Thông tư hướng dẫn CMKT, hơn nữa lại tồn tại Chế độ 
kế toán để thực hành chi tiết công việc kế toán kể cả việc yêu cầu 
trình bày BCTC theo đúng khuôn mẫu thống nhất. Người lập BCTC ở 
nước ta không có một khoảng nào để vận dụng linh hoạt các CMKT 
trong trình bày BCTC. Trong một số trường hợp việc vận dụng 
CMKT trở nên tốn kém trong khi mọi thứ đã được bày biện sẵn ở Chế 
độ kế toán và Thông tư hướng dẫn. Điều này làm cho việc chuyển tải 
nội dung của các chuẩn mực là khó thực hiện do bản thân các chuẩn 
mực chỉ mang tính hướng dẫn chung, khi cụ thể hoá sẽ khó tránh khỏi 
trường hợp không mô tả hết ý nghĩa của chuẩn mực hoặc khối lượng 
quy định rất lớn và hệ thống kế toán không những không đơn giản 
hoá mà trở nên cồng kềnh hơn. Đánh giá hiệu quả của những qui định 
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chi tiết này ở nước ta, Adams và Linh (2005) [10] cho rằng việc quy 
định các bước hạch toán kế toán trong từng nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh là không phù hợp, phức tạp và không hiệu quả do cách thức xử 
lý phi thực tế, làm giảm lợi ích của hệ thống quản lý và không thể 
hiện được các đặc trưng hoạt động của DN 

Như vậy, với kết quả thu được, cho thấy tình hình vận dụng 
CMKT HTK tại các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng ở mức bình 
thường, và việc vận dụng trên còn bị tác động bởi những yếu tố 
khách quan khác.Những gì DN có thể bỏ qua, thì các DN đều bỏ qua, 
chẳng hạn như việc trình bày thông tin trên BCTC, các DN lớn 
thường trình bày đầy đủ hơn, còn các DN nhỏ thì thông tin thường ít 
đầy đủ hơn, đôi khi họ cũng chẳng để ý nhiều đến chuẩn mực mà đa 
số làm theo “quán tính” là chủ yếu. 
3.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG 
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÁC 
DOANH NGHIỆP 

Qua kết quả phân tích các số liệu trên, có thể đưa ra kết luận, 
với số lượng DN điều tra là 56 DN, tuy số lượng điều trên không 
nhiều nhưng cũng phần nào thể hiện được tình hình vận dụng CMKT 
HTK tại các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vậy qua các số 
liệu phân tích đã trả lời được hai câu hỏi nghiên cứu ban đầu là Mức 
độ vận dụng CMKT HTK tại các DN đến đâu? Và những nhân tố 
ảnh hưởng đến việc vận dụng CMKT HTK trong quá trình trình bày 
các nguyên tắc đo lường và trình bày thông tin về HTK. Như vậy cho 
thấy, mức độ vận dụng các CMKT HTK để trình bày các nguyên tắc 
đo lường và trình bày thông tin liên quan đến chuẩn mực kế toán 
HTK tại các DN được đánh giá vận dụng ở mức độ hợp lý, chính xác 
và linh hoạt. Hợp lý và chính xác ở chỗ, đa phần không có DN nào 
trái với những gì CMKT HTK đã qui định, từ việc xác định giá trị 
HTK khi tiếp nhận, các DN luôn tuân thủ đúng theo nguyên tắc giá 
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gốc mà CMKT HTK quy định [2]. Đối với việc tính giá HTK xuất 
kho, các DN cũng tuân thủ đúng theo CM quy định, không có bất cứ 
DN nào tự tiện thực hiện với bất kỳ phương pháp nào khác. Với việc 
trình bày trên BCTC, các DN cũng thể hiện các thông theo như 
CMKT HTK đã quy định. Bên cạnh đó, việc các DN vận dụng theo 
CMKT cũng rất linh hoạt, thể hiện ở chỗ là đối với các phương pháp 
tính giá HTK xuất kho, các DN đã chủ động lựa chọn phương pháp 
tính giá phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của DN của mình, với 
việc lập dự phòng giảm giá HTK cũng vậy, chẳng hạn như ở các DN 
nhỏ và với điều kiện của DN thì các DN này chủ động trong việc lập 
hay không lập dự phòng giảm giá HTK tại DN. Với câu hỏi nghiên 
cứu thứ hai đưa ra, thì với kết quả phân tích phần nào cho thấy việc 
các DN vận dụng CMKT HTK bị tác bởi các nhân tố chủ quan và 
khách quan, hay có thể chia thành hai nhóm nhân tố nhóm nhân tố 
thuộc về xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và nhóm nhân tố 
thuộc về doanh nghiệp. Trong đó, có thể thấy đối với nhóm nhân tố 
thuộc về xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán, có thể thấy được 
rằng sự phức tạp của CMKT thể hiện ở chỗ đó chính là ngôn ngữ 
trong CMKT có tính khúc chiết và học thuật cao vì vậy thường được 
nhìn nhận là khó hiểu. Rất nhiều nhà kế toán đều đưa ra nhận xét là 
từ khi đưa CMKT vào vận dụng trong thực tiễn, nội dung các chuẩn 
mực còn quá mới mẻ với quá nhiều khái niệm, thuật ngữ để có thể 
vận dụng vào thực tiễn công tác kế toán. Chính vì vậy, điều này tạo 
ra một rào cản khiến cho các nhà kế toán thay vì tìm hiểu CMKT 
một cách thấu đáo thì họ chờ những thông tư hướng dẫn để áp dụng 
một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tiếp đến đó là nhân tố ảnh 
hưởng của công tác kiểm toán, nếu một DN được kiểm toán bởi một 
trong các hãng kiểm toán lớn thì thông thường, DN đó quan tâm 
nhiều hơn đến việc vận dụng các CMKT nói chung cũng như 
CMKT quốc tế nói riêng. Đối với nhóm nhân tố thuộc về doanh 
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nghiệp, ta thấy được đối với nhân tố nhận thức của chủ DN được kế 
toán viên đưa ra ý kiến đa số là đồng ý với ý kiến này, với nhân tố 
này cho thấy nó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình DN vận dụng 
CMKT bởi vì mức độ tuân thủ CMKT khi lập BCTC nói chung và 
tuân thủ CMKT HTK nói riêng đến đâu còn phụ thuộc vào nhận thức 
của nhà quản trị. Nếu nhà quản trị nhận thức được sự ích lợi của việc 
tuân thủ CMKT và sự minh bạch khi công bố thông tin trên BCTC sẽ 
là nhân tố thúc đẩy quá trình vận dụng CMKT trong công tác lập 
BCTC. Với nhân tố Trình độ của kế toán viên, thì với nhân tố này 
trong quá trình vận dụng và tuân thủ chặt chẽ CMKT trong việc lập 
BCTC, rõ ràng với sự phức tạp của CMKT đòi hỏi trình độ của kế 
toán viên phải hiểu được và linh hoạt trong các qui định của CMKT 
để lựa chọn chính sách kế toán phù hợp đối với thực tế tại đơn vị. Và 
qua kết quả điều tra, cho thấy với nhân tố cũng đa phần nhận được ý 
kiến đồng ý của tất cả kế toán viên. Và cuối cùng, với nhân tố qui mô 
doanh nghiệp, với kết quả phân tích cho thấy, với nhân tố này cũng 
được xem là một trong nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc vận 
dụng CMTK trong DN. 
3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY VÀ 
CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 
HÀNG TỒN KHO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA 
BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Việc vận dụng CMKT HTK tại các DN trên địa bàn TP Đà 
Nẵng bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Trong đó có những nhân tố chủ 
quan và bao gồm những nhân tố khách quan. Tác giả đề tài xin đưa 
ra một số kiến nghị như sau: 

3.4.1. Kiến nghị đối với kế toán và nhà quản trị ở các 
doanh nghiệp 

a. Đối với các kế toán viên 
Các nhà kế toán phải không ngừng cập nhật, nâng cao trình độ. 
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Người làm kế toán phải có sự liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với 
các cơ quan quản lý tài chính- kế toán của Nhà nước cũng như các 
hội nghề nghiệp, đặc biệt là trao đổi chuyên môn qua các diễn đàn về 
kế toán để học hỏi thêm kinh nghiệm vận dụng CMKT. Qua việc 
thường xuyên liên hệ này, đội ngũ kế toán sẽ nhận được các thông tin 
nhanh chóng về những vấn đề mới trong việc nắm bắt, vận dụng các 
CMKT vào công việc hằng ngày và lập BCTC. Đồng thời các nhà kế 
toán cần có ý kiến phản hồi với các cơ quan hữu trách, cộng tác với 
các nhà nghiên cứu để giúp cho việc ban hành các CMKT phù hợp 
với thực tiễn.  

 Xu hướng hoà nhập quốc tế và sự hoà hợp giữa CMKT Việt 
nam với CMKT quốc tế đòi hỏi trình độ ngoại ngữ của đội ngũ các 
nhà kế toán cũng cần được nâng cao để tiếp cận những quan điểm 
mới của kế toán trên thế giới nhằm đối chiếu với CMKT Việt nam, 
giúp cho việc vận dụng chuẩn mực đi vào thực chất hơn và tăng 
cường khả năng thực thi của CMKT trong thực tiễn. 

b. Đối với nhà quản trị 
 Tự nhận thức và nâng cao nhận thức về lợi ích của BCTC 

lập theo CMKT đối với nhà quản trị là yếu tố quan trọng để tình hình 
lập BCTC theo CMKT ở các DN theo hướng tích cực hơn. Vấn đề ở 
đây là nằm ở nhận thức của nhà quản trị về lợi ích của BCTC trình 
bày tuân thủ CMKT. 

Bên cạnh yếu tố về nhận thức của nhà quản trị, để tăng cường 
sự vận dụng CMKT trong việc lập BCTC cũng như cụ thể hơn là 
việc đo lường và trình bày thông tin về HTK theo CMKT HTK, thì 
các nhà quản trị của DN cần có chiến lược dài hạn đầu tư về con 
người và cơ sở vật chất.  

 Về con người, đội ngũ kế toán viên trong công ty cần được 
liên tục đào tạo. Nhà quản trị cần tạo điều kiện để đội ngũ kế toán 
viên đặc biệt là kế toán trưởng tham gia các khoá học, hội thảo 
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chuyên môn, tăng cường công tác giao lưu, nghiên cứu, học hỏi nghề 
nghiệp trong khu vực và quốc tế nhằm nâng cao trình độ, cập nhật 
những CMKT mới ban hành và vận dụng vào công tác lập BCTC. 
Đây là yếu tố quan trọng để việc vận dụng CMKT có chiều sâu, đòi 
hỏi đội ngũ kế toán phải luôn phát huy tốt vai trò là người trợ giúp có 
hiệu quả cho các nhà quản trị.  

 Về cơ sở vật chất, công tác kế toán cần được đầu tư theo xu 
hướng tin học hoá hệ thống kế toán, kết nối các phần mềm hoạch 
định nguồn lực DN (ERP) không chỉ còn được ứng dụng ở các công 
ty lớn mà đã lan toả sang các công ty nhỏ. Ứng dụng công nghệ 
thông tin ngày càng trở nên gần gũi hơn với sự xuất hiện của các 
chương trình mã nguồn mở trong kế toán, có thể truy cập thông tin 
dễ dàng và nhanh chóng cho việc ra quyết định. Đặc biệt là việc cập 
nhật hệ thống thông tin kế toán mỗi khi có sự thay đổi vận dụng 
CMKT mới cần được chú trọng. 

 Ngoài ra, nhà quản trị cần chú trọng xây dựng và duy trì một 
hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu với những chính sách và thủ tục 
nhằm đảm bảo quá trình lập BCTC theo đúng các CMKT và chế độ 
kế toán hiện hành. Đồng thời lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có 
uy tín sẽ góp phần đảm bảo BCTC được lập tuân thủ CMKT. 

3.4.2. Kiến nghị đối với các nhà soạn thảo chuẩn mực kế 
toán về báo cáo tài chính 

Thứ nhất, các thuật ngữ trong CMKT cần được sử dụng ngôn 
ngữ dễ hiểu hơn nhằm giúp cho sự vận dụng CMKT được dễ dàng.  

Thứ hai, để việc vận dụng CMKT trong lập BCTC được tốt thì 
vai trò của hội nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cần được nâng cao  

Thứ ba, những chế tài của cơ quan quản lý đối với yêu cầu 
tuân thủ CMKT trong lập BCTC của các DN 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 

 Với kết quả nghiên cứu về tình hình vận dụng CMKT HTK 
của các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Như vậy cho thấy, mức 
độ vận dụng các CMKT HTK để trình bày các nguyên tắc đo lường 
và trình bày thông tin liên quan đến chuẩn mực kế toán HTK tại các 
DN được đánh giá vận dụng ở mức độ hợp lý, chính xác và linh hoạt.   
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KẾT LUẬN 
 Kết quả nghiên cứu cho thấy sự vận dụng và tuân thủ CMKT 

HTK ở các DN hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được đánh 
giá là tốt. Mặc dù còn một số vấn đề như thông tin trình bày trên 
BCTC về HTK chưa được đầy đủ. Tình hình này có thể giải thích từ 
nhiều nguyên nhân. Sự phức tạp của CMKT với nhiều khái niệm khó 
hiểu, khó vận dụng trong thực tế, sự đánh giá thấp của nhà quản trị 
đối với vai trò của thông tin kế toán, trình độ của đội ngũ kế toán, 
đồng thời thiếu những chế tài cần thiết để xử phạt những trường hợp 
trình bày BCTC không đầy đủ thông tin.  

 Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, luận văn đã nêu những 
kiến nghị đối với các nhà quản trị công ty, đối với đội ngũ kế toán, 
đối với cơ quan ban hành CMKT, đối với Hội nghề nghiệp kế toán, 
kiểm toán và đối với cơ quan quản lý nhằm góp phần tăng cường sự 
vận dụng CMKT trong lập BCTC. 

 Tuy nhiên luận văn cũng còn một số hạn chế nhất định. 
Trong việc điều tả của các DN còn có những khoản mục thống kê 
tần suất trình bày mang tính đánh giá chủ quan, chưa nắm bắt 
được thật sự khoản mục đó có thể hiện đầy đủ sự vận dụng, tuân 
thủ CMKT. Ngoài ra, chọn mẫu nghiên cứu cũng còn có hạn chế. 
Số lượng các DN được khảo sát không nhiều, đồng thời số bảng 
câu hỏi điều tra hợp lệ để phân tích xử lý cũng chỉ dừng lại ở con số 
khiêm tốn. 

 Với những kết quả đạt được, tác giả luận văn hy vọng cung 
cấp được những thông tin ban đầu về tình hình vận dụng CMKT 
HTK của các DN hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho các 
nghiên cứu sau này. Tác giả luận văn hy vọng góp phần nâng cao 
chất lượng về việc vận dụng CMKT HTK hơn trong thực tế của các 
DN hiên nay, cũng như các CMKT khác nhằm mang lại các BCTC 
đầy đủ, chất lượng và mang độ tin cậy cao. 
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