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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, không riêng gì các 

doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Nam mà các doanh nghiệp trong 

ngành xây lắp cũng gặp không ít khó khăn do khủng hoảng kinh tế, 

cạnh tranh gây gắt giữa các doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư bị hạn 

hẹp. Một vấn đề cốt lõi tạo nên sự thành công của công ty là thực 

hiện có hiệu quả các chính sách kế toán trong đơn vị. Vì vậy cần phải 

tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự vận dụng các chính sách kế 

toán để giúp công ty tự đánh giá và có các giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác này. Từ đó, luận văn đi vào tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng 

đến việc vận dụng các chính sách kế toán ở công ty xây lắp.  

Mặc dù công ty này đang hoạt động và đã có chính sách kế 

toán được công bố trên thuyết minh BCTC nhưng có một số khoản 

mục chưa được rõ ràng còn mang tính chung chung như  trích khấu 

hao tài sản cố định, ghi nhận doanh thu.... Với lý do đó tôi quyết định 

chọn đề tài “Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại 

Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam” làm đề tài luận văn tốt 

nghiệp, nhằm giúp công ty có thể lựa chọn chính sách phù hợp để 

hạn chế sự sai lệch của thông tin tài chính 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán tại Công ty cổ 

phần xây lắp điện Quảng Nam. Từ đó giúp Công ty lựa chọn các 

chính sách kế toán phù hợp để thông tin trình bày trên báo cáo tài 

chính phù hợp với mục tiêu của đơn vị. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu 
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   Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề về lý luận, thực 

trạng chính sách kế toán tại Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng 

Nam và các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách kế toán tại công ty 

này. 

* Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung vào nghiên cứu và hoàn thiện chính sách 

kế toán của công ty mà chủ yếu vào các chính sách kế toán liên quan 

đến tài sản cố định, ghi nhận doanh thu, hàng tồn kho và các chi phí 

phải trả, chi phí trích trước. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện việc nghiên cứu các chính sách kế toán đang vận 

dụng tại Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam, phương pháp 

thực hiện là phỏng vấn, kết hợp sử dụng phương pháp phân tích, tổng 

hợp. Qua đó, đối chiếu những thông tin đã thu thập với các chính 

sách kế toán trong chuẩn mực kế toán Việt Nam để hoàn thiện các 

chính sách kế toán tại công ty. 

* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Chính sách kế toán là một phần không thể thiếu đối với mỗi 

doanh nghiệp vì nó góp phần điều chỉnh lợi nhuận trong kỳ. Việc vận 

dụng các chính sách kế toán một cách khoa học, hợp lý cũng hết sức 

quan trọng, đòi hỏi người phụ trách kế toán phải am hiểu kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ mới làm tốt công tác này.  

Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở kết hợp thực tiễn với 
lý thuyết nhằm cụ thể hoá các chính sách kế toán giúp người làm công 
tác kế toán dễ dàng hơn trong thực hành. Đề tài nhằm góp phần làm rõ 
lý luận về chính sách kế toán trong doanh nghiệp. Qua đó giúp cho 
Công ty Cổ phần Xây lắp điện Quảng Nam xây dựng một chính sách 
kế toán hợp lý trên một khung lý thuyết đã được xây dựng.  
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5. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về sự vận dụng các chính sách kế 

toán trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế 

toán tại Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế 

toán tại Công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 

Chương 4: Hàm ý nghiên cứu và kiến nghị trong việc vận 

dụng các chính sách kế toán tại công ty 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Chính sách kế toán là một phần không thể thiếu đối với mỗi 

doanh nghiệp, việc vận dụng nó nhuần nhuyễn nhằm góp phần cung 

cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng. Song cũng chính những 

chính sách này đã tạo cho doanh nghiệp nhiều khó khăn trong quá 

trình vận dụng nó, vừa phải làm đẹp báo cáo tài chính vừa phải cung 

cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ là một vấn đề rất khó khăn.  

Tất cả các công trình nghiên cứu về các chính sách kế toán đã 

công bố đều chưa nghiên cứu chuyên sâu về chính sách ké toán áp 

dụng cho các doanh nghiệp xây lắp điện, trong khi xây lắp là ngành 

sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra 

cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, là ngành đang rất 

cần những thông tin kế toán phục vụ cho công tác ra quyết định của 

nhà quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy, các vấn đề mà luận văn cần 

tập trung là nghiên cứu sự vận dụng các chính sách kế toán trong 

doanh nghiệp xây lắp mà cụ thể ở đây là tại Công ty cổ phần xây lắp 

điện Quảng Nam trên cơ sở nghiên cứu về lý luận, thực trạng chính 

sách kế toán tại Công ty và các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách 

kế toán tại công ty này. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ VẬN DỤNG CÁC  

CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 

 

1.1. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI QUẢN 

TRỊ DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Khái niệm về chính sách kế toán 

Theo chuẩn mực kế toán số 29 ban hành và công bố theo 

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính thì thuật ngữ “Chính sách kế toán” được định 

nghĩa là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được 

doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

1.1.2. Đặc trưng chính sách kế toán 

Chính sách kế toán là những nguyên tắc: Kế toán phải tuân thủ 

các nguyên tắc kế toán khi lập báo cáo. Đây là những nguyên tắc 

chung mà tất cả mọi doanh nghiệp phải áp dụng.  

Chính sách kế toán là những lựa chọn: Chuẩn mực kế toán cho 

phép doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương pháp kế toán khác 

nhau cho phù hợp với đặc điểm và mục tiêu của doanh nghiệp.  

Chính sách kế toán là ước tính kế toán: Ước tính kế toán là các 

nguyên tắc đo lường đối tượng kế toán mà công ty tự xây dựng do 

chuẩn mực không thể bao quát hóa mọi vấn đề phát sinh ở các đơn vị 

cơ sở.  

1.1.3. Vai trò của chính sách kế toán đối với quản trị của 

doanh nghiệp 

Kế toán luôn là công cụ đắc lực của quá trình quản lý các hoạt 

động kinh tế trên phương diện cung cấp thông tin tài chính về một tổ 
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chức nhất định. Những thông tin kế toán cung cấp chỉ thực sự hữu 

ích khi đáp ứng được yêu cầu về thông tin của quản lý. 

Việc vận dụng các chính sách kế toán khác nhau sẽ cho phép 

nhà quản trị công ty có khả năng điều chỉnh các thông tin trình bày 

trên các báo cáo tài chính của công ty từ kỳ này sang kỳ khác. Từ đó 

sẽ làm cho một số thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính của 

công ty được điều chỉnh theo chủ ý của các nhà quản trị công ty.  

1.2. CÁC MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI DOANH 

NGHIỆP 

1.2.1. Mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp 

Quản trị lợi nhuận là hành động điều chỉnh lợi nhuận kế toán 

của nhà quản trị doanh nghiệp nhằm đạt được lợi nhuận mục tiêu 

thông qua công cụ kế toán. Tùy thuộc vào mục tiêu điều chỉnh tăng 

hay giảm lợi nhuận mà kế toán sẽ vận dụng các chính sách kế toán 

phù hợp để điều chỉnh lợi nhuận theo yêu cầu của nhà quản trị doanh 

nghiệp. 

1.2.2. Mục tiêu về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Nếu mức thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên thì 

các doanh nghiệp có xu hướng vận dụng các chính sách kế toán sao 

cho chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là nhiều nhất và ngược lại. 

1.2.3. Mục tiêu của chủ doanh nghiệp 

Hầu hết các doanh nghiệp, tùy theo những mục tiêu mang tính 

chủ quan của của nhà quản trị có thể thực hiện hành vi quản trị lợi 

nhuận nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi đó, việc vận 

dụng các phương pháp kế toán cũng như những ước tính kế toán 

nhằm “bóp méo” sự trung thực của những thông tin kế toán miễn sao 

luồng thông tin này được lập trong khuôn khổ chuẩn mực kế toán 
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quy định. Như vậy, nhiều chủ doanh nghiệp chỉ xem kế toán như một 

công cụ để kê khai thuế theo quản lý của nhà nước, chứ chưa thực sự 

quan tâm đến vai trò quản lý của kế toán. 

1.3. NỘI DUNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 

TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn kho  

a. Xác định giá trị hàng tồn kho  

Theo chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho, việc tính giá trị hàng 

tồn kho được áp dụng theo một trong các phương pháp sau: Phương 

pháp thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền; Phương 

pháp nhập trước, xuất trước; Phương pháp nhập sau, xuất trước. Với 

mỗi phương pháp mà đơn vị áp dụng sẽ ảnh hưởng khác nhau tới các 

chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính.  

b. Chính sách kế toán liên quan đến xác định giá trị sản 

phẩm dở dang 

Đánh giá sản phẩm dở dang trong các doanh nghiệp sản xuất 

được xem là một biểu hiện của ước tính kế toán. Chuẩn mực hàng 

tồn kho không đưa ra các nguyên tắc đánh giá sản phẩm dở dang, 

mặc dù chuẩn mực vẫn thừa nhận đây là một hình thức tồn kho của 

doanh nghiệp 

c. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Theo chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho, doanh nghiệp được 

trích lập dự phòng khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng 

tồn kho nhỏ hơn giá gốc của hàng tồn kho 

1.3.2. Chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố định  

a. Lựa chọn phương pháp khấu hao TSCĐ 

Việc lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp cho từng loại 

tài sản cố định trong doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các 
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yếu tố này có thể là: Đặc tính hao mòn của tài sản cố định, cách thức 

sử dụng tài sản cố định để tạo ra lợi ích kinh tế, mục tiêu quản trị của 

doanh nghiệp và chính sách quản lý của Nhà nước. 

b. Chính sách kế toán liên quan đến chi phí sửa chữa TSCĐ 

Sau khi đưa tài sản cố định vào sử dụng, để đảm bảo cho tài 

sản hoạt động bình thường và ổn định, doanh nghiệp thường tiến 

hành sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định. 

1.3.3. Chính sách kế toán liên quan đến doanh thu và chi phí 

a. Chính sách ghi nhận doanh thu và chi phí trong hoạt 

động cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây lắp 

Doanh thu và chi phí của giao dịch về cung cấp dịch vụ được 

ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin 

cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ thực hiện trong nhiều 

kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu của dịch vụ trong từng kỳ 

thường được thực hiện theo phương pháp tỷ lệ hoàn thành.  

Doanh thu hoạt động xây lắp được ghi nhận theo nguyên tắc 

cơ sở dồn tích, doanh thu được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát 

sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu tiền.  

b. Doanh thu hoạt động tài chính (tiền lãi bán hàng trả góp) 

Việc phân bổ lãi trả chậm đối với hoạt động bán hàng trả góp 

cũng là một cách điều chỉnh thông tin trên báo cáo tài chính. Với hai 

phương pháp phân bổ lãi trả chậm là phương pháp tiền lãi và phương 

pháp phân bổ đều thì phần lãi hạch toán vào doanh thu tài chính sẽ 

khác nhau dẫn đến thông tin trình bày trên báo cáo tài chính với mỗi 

phương pháp phân bổ lãi trả chậm là khác nhau. 

c. Chi phí trả trước, chi phí phải trả 

Các khoản chi phí này cũng là một chỉ tiêu có thể làm thông 

tin sai lệch trên báo cáo tài chính. Tùy thuộc vào thời gian phân bổ 
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hoặc trích trước dài hay ngắn dẫn đến việc phân bổ chi phí phát sinh 

hoặc trích trước chi phí vào chi phí trong kỳ sẽ khác nhau. Do đó 

thông tin trên báo cáo tài chính cũng khác nhau tùy vào mức chi phí 

được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. 

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN DỤNG CHÍNH 

SÁCH KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 

1.4.1. Thông tin trên thị trường 

Khi thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của doanh 

nghiệp có ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư vào doanh 

nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ vận dụng chính sách kế toán để có thể 

cung cấp thông tin tích cực về doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư. 

Một khi nhu cầu về thông tin trên các báo cáo tài chính có tính chất 

quyết định đối với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ vận dụng chính 

sách kế toán để đưa ra những thông tin có lợi nhất cho doanh nghiệp 

của họ.  

1.4.2. Đặc thù của doanh nghiệp 

Việc sử dụng các chính sách kế toán để điều chỉnh thông tin trình 

bày trên báo cáo tài chính phụ thuộc vào hình thức sở hữu về vốn của 

các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có đặc thù khác nhau thì sẽ vận 

dụng các chính sách kế toán khác nhau để điều chỉnh thông tin trên 

BCTC 

1.4.3. Khả năng của  nhân viên kế toán 

 Trình độ của kế toán viên ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn 

các kỹ thuật, các chính sách kế toán phù hợp để tối đa hóa lợi ích của 

doanh nghiệp mình 

1.4.4. Ảnh hưởng của thuế đối với công tác kế toán 

Tối thiểu hóa chi phí thuế luôn được xem là nhân tố then chốt 

tác động đến mỗi phương án lựa chọn chính sách kế toán của doanh 
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nghiệp. Do đó, trong từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp khéo léo 

vận dụng từng khoảng không của sự lựa chọn trong chuẩn mực kế 

toán để đạt được mục tiêu chủ quan của doanh nghiệp. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

Theo chuẩn mực kế toán đã ban hành, doanh nghiệp có quyền 

lựa chọn các phương pháp kế toán sử dụng cho phù hợp với đặc điểm 

của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngoài đặc điểm của doanh nghiệp thì 

kế toán phải lựa chọn phương pháp kế toán dựa vào các yếu tố khách 

quan và chủ quan khác, như: yêu cầu quản trị lợi nhuận của doanh 

nghiệp, chính sách thuế của Nhà nước, thông tin cung cấp ra bên 

ngoài và chính khả năng của các kế toán viên. 

Với mỗi phương pháp kế toán khác nhau được áp dụng thì thông 

tin cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin cũng khác nhau. Vì 

vậy, để thông tin cung cấp ra bên ngoài phù hợp với mục tiêu của 

doanh nghiệp, kế toán cần phải xác định phương pháp nào phù hợp với 

đặc điểm của doanh nghiệp nhất để lựa chọn phương pháp kế toán và 

cung cấp thông tin một cách chính xác nhất. 

Trong chương này, tác giả đã trình bày những nội dung cơ 

bản về chính sách kế toán trong doanh nghiệp. Những nội dung này 

xuất phát từ các chuẩn mực kế toán Việt Nam . Đây sẽ là nền tảng 

lý thuyết cho chương thứ hai khi tác giả đi vào nghiên cứu sự vận 

dụng các chính sách kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện 

Quảng Nam. 
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CHƯƠNG 2 

 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ SỰ VẬN DỤNG CÁC 

CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG NAM 
 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 

ĐIỆN QUẢNG NAM 

2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng, 

nhiệm vụ  của công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam. 

a. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần 

xây lắp điện Quảng Nam. 

Quảng Nam là một tỉnh mới được chia tách từ tỉnh Quảng 

Nam - Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng theo Quyết định 

số 965/TTg ngày 28 tháng 12 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.   

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh mới chia 

tách, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 857/ĐMDN về việc thành lập 

doanh nghiệp Nhà nước mới điều chỉnh địa giới hành chính. Ngày 6 

tháng 6 năm 1998 Công ty xây lắp điện Quảng Nam ra đời theo 

quyết định số 958/QĐ - UBND tỉnh của UBND tỉnh Quảng Nam. 

b. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty  

Khi mới thành lập chức năng và nhiệm vụ của công ty chủ yếu 

là thi công xây lắp các công trình điện và xây dựng thủy lợi với quy 

mô nhỏ và vừa. Năm 2003 công ty đã xin đăng ký thêm nhiều 

nghành nghề theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 112328 

ngày 26/12/2003 do sở kế hoạch và đầu tư Quảng Nam cấp,  
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2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý tại 

công ty 

a.  Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ở công ty 

a1. Đặc điểm sản phẩm và qui trình công nghệ 

Do đặc thù của Công ty gồm nhiều lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh nên sản phẩm của công ty đa dạng gồm những sản phẩm chủ 

yếu sau: 

+ Sản phẩm của lĩnh vực sản xuất vật liệu xây  

+ Sản phẩm của lĩnh vực xây lắp điện  

a 2. Tổ chức sản xuất 

Theo mô hình hoạt động thì phương án điều hành, tổ chức sản 

xuất kinh doanh của Công ty gồm 2 bộ phận chủ yếu: Bộ phận quản 

lí gồm ban giám đốc và các phòng ban quản lí; 

b.  Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

Xuất phát từ nâng cao chất lượng quản lý giám sát hoạt động 

sản xuất kinh doanh cơ cấu tổ chức quản lý của công ty được tổ chức 

theo cơ cấu trực tuyến chức năng. Chủ tịch Hội đồng quản trị là 

người chỉ đạo trực tiếp đến bộ phận trong công ty 

2.1.3. Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần xây lắp điện 

Quảng Nam 

 a. Tổ chức bộ máy kế toán  

Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung, tất cả 

công việc hạch toán đều được thực hiện tại phòng tài chính kế toán. 

Có 5 thành viên. 

b. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty  

Công ty áp dụng hình thức kế toán : Chứng từ ghi sổ kết hợp 

sử dụng phần mền kế toán FAST vào công tác hạch toán  kế toán. 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Mô tả mẫu 

Trong quá trình phỏng vấn kế toán trưởng công ty, được biết 

công ty đang vận dụng hầu hết các chính sách kế toán cơ bản của 

một doanh nghiệp xây lắp điện song công tác kế toán gần như quan 

tâm đến chính sách ghi nhận doanh thu và kiểm soát hàng tồn kho là 

chủ yếu.  

2.2.2. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu được bắt đầu bằng việc lựa chọn các 

chính sách kế toán đang áp dụng tại Công ty cổ phần xây lắp điện 

Quảng Nam. Để đánh giá tổng quan về sự vận dụng các chính sách 

này, luận văn thu thập số liệu, thông tin từ báo cáo tài chính, thông 

tin từ nhân viên phòng kế toán công ty để so sánh sự giống nhau và 

khác nhau giữa các chính sách kế toán đang vận dụng tại công ty và 

các chính sách theo yêu cầu của chuẩn mực Việt Nam.  

Để tìm hiểu thực trạng vận dụng các chính sách kế toán tại 

công ty, luận văn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp thu thập số 

liệu, thông tin. Phỏng vấn chuyên sâu là một trong những công cụ 

hữu hiệu giúp đánh giá tốt các chính sách kế toán tại đơn vị, từ công 

tác tổ chức đến công tác vận dụng trong kế toán tài chính. Bên cạnh 

đó, luận văn thu thập số liệu, thông tin từ các hợp đồng kinh tế, tìm 

hiểu các nguyên tắc được các công ty sử dụng để ghi nhận doanh thu, 

chi phí trong từng trường hợp cụ thể. 

2.2.3. Thu thập dữ liệu 

* Dữ liệu thứ cấp 

Từ các số liệu liên quan đến hàng tồn kho, tài sản cố định, 

doanh thu, chi phí trên thuyết minh báo cáo tài chính, tác giả đã so 

sánh để tìm ra thực tế có sự khác nhau giữa chuẩn mực kế toán và 
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thực tế các chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị hay không, những 

yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa hai chỉ tiêu này. 

* Dữ liệu sơ cấp 

Để nghiên cứu thực trạng vận dụng các chính sách kế toán tại 

công ty, luận văn sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu kế 

toán trưởng, nhân viên kế toán và các đơn vị nhận khoán của công ty. 

Ngoài ra, luận văn còn điều tra việc áp dụng các nguyên tắc, chuẩn 

mực kế toán khi lập báo cáo tài chính của công ty.  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này, luận văn giới thiệu tổng quan về đặc 

điểm hoạt động kinh doanh, về cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức 

kế toán của Công ty. Bên cạnh đó luận văn còn đi vào tìm hiểu, 

thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác vận dụng các 

chính sách kế toán tại công ty Cổ phần Xây lắp điện Quảng 

Nam. Những nội dung này rất cần thiết và là nền tảng cho 

chương thứ ba để tác giả tìm hiểu, phân tích thực trạng các chính 

sách kế toán đang áp dụng tại công ty. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH 

SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN 

QUẢNG NAM 
3.1.  PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 

3.1.1. Thực tế chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn 

kho tại công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 

a. Đặc điểm hàng tồn kho tại công ty cổ phần xây lắp điện 

Quảng Nam 

- Nguyên vật liệu: chủ yếu là sắt, xi măng, cát, sạn, thép......  

- Công cụ dụng cụ: gồm 2 nhóm, nhóm thứ nhất là tài sản 

không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ, nhóm thứ hai là công cụ có giá 

trị nhỏ xuất dùng một lần hay phân bổ trong thời gian ngắn dùng cho 

sản xuất trụ, ống  

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: gồm các chi phí phát sinh 

trong quá trình xây lắp, đối với hoạt động sản xuất trụ và ống thì chi phí 

dở dang chủ yếu là các lồng đan bằng sắt. 

- Thành phẩm: chủ yếu là cột điện sản xuất để bán trong quá 

trình kinh doanh bên cạnh xà và ống cống 

- Hàng gửi đi bán: phần lớn đơn vị thi công xây lắp các công 

trình điện đều thuộc diện ngân sách nên để đáp ứng ngân sách dự án 

thì khách hàng thường mua trụ, cột hay ống cống của doanh nghiệp 

để lấy hóa đơn còn hàng thì gửi lại kho của doanh nghiệp khi nào cần 

thiết khách hàng mới nhận về. 

b. Phương pháp quản lý hàng tồn kho 

Phương pháp kê khai thường xuyên: Doanh nghiệp sử dụng hệ 

thống quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 
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đối với nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất cột, ống và xà, đối với 

công cụ dụng cụ và thành phẩm 

c. Tính giá hàng tồn kho 

Khi nhập kho: Hàng tồn kho mua vào được xác định theo giá 

gốc, tức là giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế 

biến và các chi phí khác để mang hàng tồn kho đến đúng điều kiện 

và địa điểm hiện tại của chúng. 

Khi xuất kho: Doanh nghiệp áp dụng phương pháp bình quân 

gia quyền theo tháng để tính giá xuất kho của nguyên vật liệu. 

d. Chính sách kế toán liên quan đến xác định giá trị sản 

phẩm dở dang 

Đối với công trình xây lắp thì giá trị sản phẩm dở dang được 

xác định vào cuối năm tài chính do đội kỹ thuật đưa về, giá trị sản 

phẩm dở dang đã hoàn thành mà chưa được nghiệm thu. Với hoạt 

động sản xuất thì việc xác định sản phẩm dở dang dựa vào kế hoạch 

dự toán tiêu hao nguyên vật liệu nên dở dang của quá trình sản xuất 

ống cống, trụ, cột điện là toàn bộ chi phí để tạo ra những lồng đan 

bằng sắt. 

3.1.2 Thực tế chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố 

định tại công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 

a. Đặc điểm tài sản tại công ty cổ phần xây lắp điện Quảng 

Nam 

Tài sản của Công ty bao gồm 2 loại: Tài sản cố định hữu hình 

và tài sản cố định vô hình. 

b. Khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá và 

giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm 
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giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến 

việc đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

c. Chính sách kế toán liên quan đến chi phí sửa chữa tài sản 

cố định  

 Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vẫn 

thường xuyên và định kỳ sửa chữa, tu bổ tài sản cố định, tuy nhiên 

doanh nghiệp không tiến hành trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố 

định. Các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng tài sản cố định tại 

doanh nghiệp được hạch toán tùy thuộc vào mức độ sửa chữa tài sản 

cố định 

3.1.3. Thực tế chính sách kế toán liên quan đến chi phí tại 

công ty cổ phần xây lắp điện Quảng Nam 

a. Chi phí trả trước 

Các khoản chi phí trả trước tại công ty gồm có chi phí trả 

trước dài hạn và chi phí trả trước ngắn hạn nhưng chi phí trả trước 

dài hạn được sử dụng nhiều hơn. 

b. Chi phí phải trả  

Công ty không tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn tài 

sản cố định hay trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực 

tiếp sản xuất. Công ty sử dụng chi phí phải trả để hạch toán chi phí 

lãi vay, chi phí mạ kẽm. 

Tóm lại, về chính sách liên quan đến chi phí, công ty chưa 

phân định được thời gian cụ thể để phân bổ chi phí trả trước cho phù 

hợp. Chi phí phải trả công ty vẫn còn nhọc nhằn chưa có quy định cụ 

thể. Đây cũng chính là cách làm mà công ty có thể điều chỉnh lợi 

nhuận trong kỳ điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến tính trung thực 

khi lập báo cáo tài chính. 
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3.1.4. Thực tế chính sách kế toán liên quan đến ghi nhận 

doanh thu và xác định kết quả 

a. Đối với hoạt động xây lắp 

Doanh thu được ghi nhận khi có hồ sơ quyết toán bao gồm:  

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành;  

- Bảng thanh toán khối lượng A-B; 

-  Bảng tổng hợp khối lượng kinh phí hoàn thành; 

-  Phiếu giá thanh toán (nếu có)  

b. Đối với hoạt động sản xuất 

Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của công ty tuân thủ đầy đủ 

5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 

“Doanh thu và thu nhập khác” 

Tóm lại với những đặc điểm về hoạt động kinh doanh và sản 

phẩm của ngành xây lắp dẫn đến có nhiều rủi ro do biến động giá cả, 

ảnh hưởng của thiên tai làm kéo dài thời gian thi công .... và có 

những điểm khác biệt nhất định trong việc ghi nhận doanh thu, xác 

định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế trong doanh nghiệp xây 

lắp.  

3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.2.1. Đối với chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn 

kho 

a. Phương pháp quản lý hàng tồn kho  

Việc áp dụng quản lý tồn kho theo phương pháp kiểm kê định 

kỳ đối với hàng gửi bán là hợp lý do giá trị hàng gửi bán của công ty 

ở các cửa hàng, của những dự án nằm trong ngân sách nhà nước là 

không cao.  

b. Phương pháp tính giá hàng tồn kho 

Do đặc thù hoạt động xây lắp có chu kỳ sản phẩm dài, địa bàn 
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hoạt động rộng nên trong hàng tồn kho cuả công ty thì chi phí sản 

xuất kinh doanh dở dang chiếm tỷ lệ tương đối lớn là điều dễ hiểu. 

Song việc dự trữ nguyên vật liệu trong 7 ngày là tương đối lớn bởi 

do tính thời vụ của ngành, giá cả nguyên vật liệu lại lớn và luôn biến 

động đặc biệt là trong thời gian gần đây. 

c. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Qua phỏng vấn kế toán vật tư thì được biết hàng tồn kho của 

công ty  vào thời gian này có giá trị lớn như trụ điện, cột, ống cống 

không tiêu thụ được do  không có công trình mà đơn vị lại sản xuất 

tương đối nhiều, công ty chưa có chính sách trích lập dự phòng vì 

vậy giá trị hàng tồn kho khó có khoảng bù đắp khi hàng bị  ứ đọng, 

hư hỏng, … Cho nên việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

là vấn đề thiết yếu mà công ty nên làm. 

3.2.2. Đối với chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố 

định 

 Khi trích khấu hao tài sản cố định hữu hình công ty cần phải 

tính lại thời gian sử dụng hữu ích của từng loại tài sản cho phù hợp. 

Tuy nhiên, đối với tài sản cố định Công ty đang sử dụng chưa áp 

dụng theo khung của thông tư. 

3.2.3. Đối với chính sách kế toán liên quan đến chi phí trả 

trước và chi phí phải trả 

Đối với chính sách liên quan đến chi phí sửa chữa tài sản cố 

định, doanh nghiệp đã có những quy định rõ ràng nhưng lại chưa 

nhất quán ở điểm nếu doanh nghiệp có lãi nhiều thì chi phí phân bổ 

hết trong một năm tài chính và nếu kết quả của doanh nghiệp không 

khả quan thì sẽ phân bổ sang năm sau.  
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3.2.4. Đối với chính sách kế toán liên quan đến ghi nhận 

doanh thu 

Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của công ty tuân thủ đầy đủ 

5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 

“Doanh thu và thu nhập khác” 

3.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN QUẢNG NAM 

3.3.1. Ưu điểm 

Với đội ngũ kế toán có trình độ và thâm niên công tác nên các 

chính sách kế toán áp dụng tại công ty tương đối cụ thể và rõ ràng; 

phù hợp với đặc điểm và mục tiêu của công ty. Cuối mỗi quý công ty 

lập báo cáo kế toán, sẽ giúp cho kế toán cũng như nhà quản trị nắm 

rõ được tình hình lợi nhuận của công ty và tránh được tình trạng chạy 

số liệu vào cuối năm tài chính.  

Nhìn chung, công ty đã tuân thủ quy định lập và nộp báo cáo 

tài chính định kỳ. Công ty chấp hành tốt theo đúng quy định tại QĐ 

15/2006/QĐ-BTC, tạo ra các báo cáo có chất lượng tốt, thông tin đầy 

đủ giúp cho các đối tượng sử dụng đưa ra quyết định dễ dàng. Bảng 

thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày chi tiết, cung cấp thông 

tin đầy đủ về các phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo 

tài chính. Các số liệu về thuế thu nhập hiện hành được giải trình rõ 

ràng về giá trị, phương pháp tính.  

3.3.2. Nhược điểm 

Các chính sách kế toán công bố trên thuyết minh báo cáo tài 

chính còn đơn giản so với các chính sách kế toán thực tế đang diễn ra 

tại công ty.  

Đối với công cụ dụng cụ xuất dùng công ty chỉ có 2 mức phân 

bổ vào chi phí là chưa hợp lý vì thời gian sử dụng của mỗi loại công 
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cụ dụng cụ là khác nhau, quá trình kinh doanh của mỗi tháng là 

không đồng đều vì có tháng số lượng hợp đồng rất nhiều nhưng 

tháng lại rất ít nên ảnh hưởng đến thời gian sử dụng cộng cụ dụng cụ. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho là vấn đề rất quan trọng để 

doanh nghiệp có khoản bù đắp khi giá cả hàng hóa trên thị trường 

biến động, tuy nhiên công ty chưa trích lập. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Công ty đã và đang áp dụng các chính sách kế toán một cách 

đầy đủ nhằm cung cấp thông tin chính xác cho người sử dụng. Hầu 

hết các chính sách kế toán sử dụng tại công ty đều hợp lý và phù hợp 

với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty. 

Tác giả đã đi vào nội dung chính của chương ba là phản ánh 

nội dung của chính sách kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện 

Quảng Nam và đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chính 

sách kế toán. Từ đó đánh giá được việc vận dụng chính sách kế toán 

tại công ty. Phần trình bày này đi vào những nội dung chủ yếu của 

chính sách kế toán gồm chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn 

kho, chính sách kế toán tài sản cố định, chính sách ghi nhận doanh 

thu, chính sách liên quan đến chi phí. Với những nội dung trên, 

chương ba chính là nền tảng cơ sở của chương bốn để đưa ra các giải 

pháp nhằm hoàn thiện chính sách kế toán tại Công ty 
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CHƯƠNG 4 

HÀM Ý NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ TRONG 

VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN  

TẠI CÔNG TY  
4.1. CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI 

CÔNG TY 

Hệ thống kế toán của công ty hiện nay đang hoạt động khá 

đồng bộ, độ ngũ kế toán có trình độ và thâm niên công tác, tuy nhiên 

công việc kế toán vẫn làm theo thói quen và kinh nghiệm chứ chưa 

bám sát và tuân thủ chuẩn mực kế toán. Để đảm bảo công tác hạch 

toán kế toán được chính xác, BCTC phản ánh trung thực tình hình 

hoạt động của công ty đồng thời đáp ứng được nhu cầu của nhà quản 

trị thì vai trò của kế toán là rất quan trọng. Trước hết kế toán cần 

phải nắm vững các kiến thức về chuẩn mực kế toán liên quan đến 

hoạt động của công ty, cập nhật kịp thời các thông tư hướng dẫn của 

các bộ ngành để có thể vận dụng vào việc ghi nhận nghiệp vụ kế toán 

và lập BCTC. Đồng thời kế toán phải thay đổi thói quen làm việc, 

điều chỉnh cách làm tiện lợi, tiết kiệm thời gian để chú trọng vào việc 

phản ánh chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Với sự hổ trợ 

của tin học và phần mềm kế toán, công việc xử lý thông tin và lập 

báo cáo sẽ nhanh và chính xác hơn rất nhiều. 

4.2. HÀM Ý NGHIÊN CỨU & KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN 

THIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH 

SÁCH KẾ TOÁN  

4.2.1. Hàm ý nghiên cứu nhằm hoàn thiện công bố thông 

tin liên quan đến chính sách kế toán 

Hầu hết các thông tin về chính sách kế toán công ty đang áp 

dụng chỉ nêu ở mức độ theo chuẩn mực hay thông tư số bao nhiêu 
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chứ chưa chi tiết cụ thể. . Thật sự, thuyết minh báo cáo tài chính của 

công ty chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các đối tượng có 

liên quan mặt dù các đối tượng này có am hiểu về kế toán. Để thuyết 

minh báo cáo tài chính đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các đối 

tượng có liên quan, công ty cần nêu rõ các chính sách kế toán đang 

vận dụng 

4.2.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công bố thông tin liên 

quan đến chính sách kế toán 

a. Chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố định 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hoặc thanh lý, nguyên 

giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát 

sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong 

năm. Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao 

mòn lũy kế. 

Việc khai báo thời gian khấu hao TSCĐ là một trong những 

ước tính mà kế toán có thể vận dụng để điều chỉnh tăng giảm lợi 

nhuận trong kỳ. 

b. Chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn kho 

Công ty nên xem xét tùy vào từng mặt hàng mà công ty sử 

dụng phương pháp xuất kho cho phù hợp. 

c. Chính sách kế toán liên quan đến doanh thu 

* Doanh thu hoạt động xây lắp 

Kế toán cần ghi nhận doanh thu tuân thủ theo quy định của 

chuẩn mực 15- Hợp đồng xây dựng 

*  Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ của công ty tuân thủ 

đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế 

toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” 
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d. Chính sách kế toán liên quan đến chi phí 

* Đối với chi phí trả trước 

Tùy theo mục tiêu của nhà quản trị về tăng giảm lợi nhuận 

trong kỳ, kế toán sẽ ước tính thời gian sử dụng của công cụ dụng cụ 

để tiến hành phân bổ cho phù hợp. 

* Đối với chi phí phải trả 

Khi lựa chọn chính sách thì kế toán phải cân đối giữa doanh 

thu và chi phí giữa các kỳ với nhau không nên để chi phí quá cao ở 

một kỳ nào đó. 

e. Các chính sách kế toán khác có liên quan 

- Nên trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân viên ở 

bộ phận sản xuất để khi công nhân nghỉ phép có khoản chi trả không 

làm biến động đến chi phí trong kỳ.   

- Các chi phí khác của doanh nghiệp là chi phí nào công ty nên 

nêu rõ để khỏi nhọc nhằn giữa chi phí hợp lý và chi phí không hợp lý 

để làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty.  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

  Để cung cấp thông tin một cách chính xác và đầy đủ, công ty 

phải lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp với đặc điểm của công 

ty và trình độ của kế toán viên. 

  Qua tìm hiểu thực trạng vận dụng chính sách kế toán tại 

Công ty Cổ phần Xây lắp điện Quảng Nam, luận văn đề xuất một số 

giải pháp gồm: 

 - Thay đổi phương pháp tính giá xuất kho hàng tồn kho 

nhằm cung cấp thông tin chính xác hơn. 

 - Thay đổi thời gian sử dụng tài sản cố định cũng như thời 
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gian phân bổ công cụ dụng cụ xuất dùng và chi phí sửa chữa tài sản 

cố định. 

 - Thay đổi việc công bố thông tin trên thuyết minh báo cáo 

tài chính. 

Những chính sách đưa ra nhằm hoàn thiện hơn công tác kế 

toán tại công ty, góp phần hơn nữa trong việc cung cấp thông tin 

chính xác cho người sử dụng. 

 

KẾT LUẬN 

Thực hiện đúng chính sách kế toán tại các doanh nghiệp là một 

vấn đề rất quan trọng trong các doanh nghiệp hiện nay, nhằm mang 

lại một kết quả tính toán chính xác về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 

để có được một kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp trong thời gian 

tới và đồng thời cung cấp được ra bên ngoài những thông tin đáp ứng 

được nhu cầu người quan tâm. 

Trong những năm qua, cùng với quá trình đổi mới hệ thống 

pháp luật về kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước và chế độ kế toán 

đã không ngừng được hoàn thiện và góp phần tích cực vào việc tăng 

cường và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp trên cả 

nước nói chung và của Công ty Cổ phần Xây lắp điện Quảng Nam 

nói riêng. 

Với những nội dung và đề xuất đã trình bày trong toàn bộ luận 

văn, tác giả mong muốn được góp một phần nhỏ vào quá trình hoàn 

thiện chính sách kế toán tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện Quảng 

Nam.   


