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MỞ ĐẦU 
 

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở trong 
và ngoài nước 

Gian lận trong báo cáo tài chính là một trong những vấn đề 
mang tính thời sự hiện nay. Vấn đề này càng được quan tâm hơn sau 
sự kiện các công ty lớn ở Mỹ bị phá sản mà lý do chính đó là việc 
chế biến số liệu trong báo cáo tài chính do chính ban quản trị các 
công ty đó tạo ra. Ví dụ điển hình là sự sụp đổ của công ty Word 
Com - một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất nước Mỹ liên 
quan đến gian lận và cung cấp số liệu không chính xác trong báo cáo 
tài chính.  Rõ ràng, việc phát hiện sai phạm trên báo cáo tài chính 
nhằm đảm bảo tính trung thực của nó trở thành thách thức lớn đối 
với nhà quản lý doanh nghiệp cũng như các bên có liên quan. Do 
vậy, gian lận trong báo cáo tài chính luôn là chủ đề được nhiều nhà 
nghiên cứu quan tâm. Chẳng hạn, Beasley (1996) tiến hành phân tích 
kinh nghiệm mối liên hệ giữa thành phần ban giám đốc và gian lận 
báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng 
khoán ở Mỹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy số thành viên độc lập từ 
bên ngoài công ty trong ban giám đốc càng nhiều thì hành động gian 
lận báo cáo tài chính càng giảm. Nghiên cứu của Rezaee (2002) tập 
trung nhận diện nguyên nhân, hậu quả và phương pháp ngăn chặn 
hành vi gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Mỹ. 
Nghiên cứu đã trình bày các giải pháp nhằm phát hiện và phòng ngừa 
nhằm giảm thiểu hành động gian lận báo cáo tài chính, bao gồm các 
giải pháp đến phân tích chức năng, vai trò của các bên có liên quan 
đến quy trình lập và công bố báo cáo tài chính của công ty như ban 
giám đốc, ban kiểm soát, kiểm soát nội bộ, đội ngũ quản lý cấp cao, 
kiểm toán độc lập, các cơ quan quản lý nhà nước. Rõ ràng, nhận diện 
gian lận trong báo cáo tài chính đã được nghiên cứu ở nhiều nước 
trên thế giới. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu thực chứng về vấn đề 
này được thực hiện tại Vi ệt Nam. 
2. Tính cấp thiết 

Gian lận trong báo cáo tài chính là một trong những vấn đề 
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mang tính thời sự hiện nay. Vấn đề này càng được quan tâm hơn sau 
sự kiện các công ty lớn ở Mỹ bị phá sản mà lý do chính đó là việc 
chế biến số liệu trong báo cáo tài chính do chính ban quản trị các 
công ty đó tạo ra. Ví dụ điển hình là sự sụp đổ của công ty Word 
Com - một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất nước Mỹ liên 
quan đến gian lận và cung cấp số liệu không chính xác trong báo cáo 
tài chính.  Rõ ràng, việc phát hiện sai phạm trên báo cáo tài chính 
nhằm đảm bảo tính trung thực của nó trở thành thách thức lớn đối 
với nhà quản lý doanh nghiệp cũng như các bên có liên quan. Do 
vậy, gian lận trong báo cáo tài chính luôn là chủ đề được nhiều nhà 
nghiên cứu quan tâm, và tác giả bài viết cũng không phải là một 
ngoại lệ. 

Ngoài những vi phạm của công ty đại chúng có thể nhìn ra 
được, các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán cũng cho hay, những 
năm gần đây nền kinh tế rất khó khăn. Không ít doanh nghiệp niêm 
yết rơi vào hoàn cảnh doanh thu bán hàng giảm, hàng hóa chậm luân 
chuyển, trong khi lãi suất ngân hàng lại lên cao, chi phí đầu vào 
cao… khiến công ty không hoàn thành kế hoạch, thậm chí còn lỗ 
nặng. 

Điều này dẫn đến việc một vài đơn vị có những gian lận để 
làm đẹp báo cáo tài chính nhằm phục vụ các mục tiêu khác nhau. Vì 
vậy, mặc dù các công ty kiểm toán đã thực hiện đủ các thủ tục và 
chuẩn mực, nhưng vẫn không thể phát hiện được hết các gian lận từ 
phía doanh nghiệp như vậy. 

Ngoài ra, một đại diện từ Công ty Ernst & Young Việt Nam 
cho biết, nền kinh tế vẫn còn nhiều đối tượng kinh doanh không nằm 
trong quy định bắt buộc phải kiểm toán và điều này đã tạo ra các giới 
hạn về thông tin cũng như mức độ chính xác của các thông tin. 

Các công ty kiểm toán khi kiểm toán các doanh nghiệp niêm 
yết, trường hợp đặc biệt các doanh nghiệp này có các công ty con, 
công ty liên kết, liên doanh hay các khoản đầu tư, giao dịch với các 
đối tượng không thuộc diện bắt buộc kiểm toán thì chất lượng và ý 
kiến kiểm toán cũng sẽ bị ảnh hưởng. 
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Ngoài ra, các quy định về lập báo cáo tài chính hiện tại về các 
bên liên quan vẫn còn theo hướng liệt kê mà chưa chú trọng vào việc 
xây dựng nguyên tắc xác định đâu là các bên liên quan cũng như yêu 
cầu cụ thể về thuyết minh các giao dịch với các bên liên quan, tạo 
điều kiện cho các công ty né tránh hoặc không trình bày đầy đủ về 
các thông tin này, ảnh hưởng đến chất lượng của Báo cáo tài chính. 

Thực tế trên đã làm nảy sinh sự cần thiết của việc nghiên cứu 
để xác định các nhân tố tài chính có thể giúp kiểm toán viên, ban 
quản trị cũng như cơ quan quản lý Nhà nước nhận diện khả năng 
gian lận trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết, từ đó 
đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế và phòng ngừa tình trạng này – 
đây chính là mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài này. 
3. Mục tiêu 

Đề tài hướng đến giải quyết các mục tiêu cơ bản: 
- Nhận diện gian lận trong báo cáo tài chính của các công ty 

niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Đưa ra được các giải pháp hạn chế và phòng ngừa gian lận 

trong báo cáo tài chính cho các bên có liên quan, bao gồm: công ty 
kiểm toán, cơ quan quản lý Nhà nước và ban quản trị công ty. 
4. Cách tiếp cận 

Đề tài vận dụng lý thuyết chứng thực để nhận diện gian lận 
báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. 
5. Phương pháp nghiên cứu 

Vận dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua kiểm 
nghiệm.  

Cụ thể, đề tài vận dụng các mô hình định lượng nhằm nhận 
dạng gian lận báo cáo tài chính sau khi thu thập tài liệu, số liệu về 
các tỷ số tài chính trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết có 
khả năng gian lận và công ty niêm yết không có khả năng gian lận 
trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 
6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đề tài chỉ tập trung vào báo cáo tài chính của các công ty niêm 
yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 
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7. Nội dung nghiên cứu 
Chương 1: Tổng quan các vấn đề liên quan đến gian lận trong 

báo cáo tài chính. 
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu về nhận diện gian lận 

trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch 
chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu về nhận diện gian lận trong 
báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các hàm ý chính sách 
 

Chương 1 
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIAN 

LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
1.1.  ĐỊNH NGHĨA VỀ GIAN L ẬN 

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240, gian lận được 
định nghĩa là “những hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài 
chính do một hay nhiều người trong Hội đồng quản trị, Ban Giám 
đóc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện, làm ảnh hưởng đến 
báo cáo tài chính. 

Gian lận có thể biểu hiện dưới các dạng tổng quát sau: 
- Xuyên tạc, làm giả chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo 

tài chính; 
- Sửa đổi tài liệu, chứng từ kế toán làm sai lệch báo cáo tài 

chính; 
- Biển thủ tài sản; 
- Che dấu hoặc cố ý bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp 

vụ kinh tế làm sai lệch báo cáo tài chính; 
- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế không đúng sự thật; 
- Cố ý áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp 

và chế độ kế toán, chính sách tài chính; 
- Cố ý tính toán sai về số học.” 

1.2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ GIAN L ẬN 
1.2.1. Edwin H. Sutherland (1883-1950) 
Edwin H. Sutherland là nhà nghiên cứu về tội phạm học của 
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Đại học Indiana (Hoa Kỳ). Ông quan tâm đặc biệt đến hành vi gian 
lận được thực hiện bởi những nhà quản lý đối với chủ sở hữu. 
Sutherland gọi những đối tượng này là những tội phạm cổ cồn 
(White collar – một thuật ngữ mà ngày nay đã trở thành rất thông 
dụng khi người ta muốn ám chỉ tới những gian lận do tầng lớp lãnh 
đạo của công ty gây ra.  

1.2.2. Donald R. Cressey (1919 - 1987) 
Donald R. Cressey là học trò xuất sắc của Sutherland và cũng 

là nhà nghiên cứu về tội phạm tại Đại học Indiana vào những năm 40 
của thế kỷ 20. Cressey đã chọn vấn đề tham ô, biển thủ làm đề tài 
cho luận án tiến sĩ của mình. Trong khi Sutherland tập trung vào 
nghiên cứu tội phạm trong giới cổ cồn, Cressey lại tập trung phân 
tích gian lận dưới góc độ tham ô và biển thủ, thông qua khảo sát 
khoảng 200 tội phạm kinh tế, nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến các 
hành vi vi phạm pháp luật. Ông đã đưa ra mô hình tam giác gian lận 
(Fraud Triangle) để trình bày các nhân tố dẫn đến các hành vi gian 
lận và ngày nay đã trở thành một trong những mô hình chính thống 
được sử dụng trong nhiều nghề nghiệp khác nhau để nghiên cứu về 
gian lận. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 1.1 – Tam giác gian lận 
Theo Donald R. Cressey, gian lận chỉ phát sinh khi hội đủ ba 

nhân tố áp lực, cơ hội và thái độ, cá tính. 

Cơ hội 

Áp lực  Thái độ, cá tính 
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1.2.3. D.W. Steve Albrecht 
Ông đã xây dựng một mô hình nổi tiếng là bàn cân gian lận. 

Mô hình này gồm có ba nhân tố là hoàn cảnh tạo ra áp lực, cơ hội và 
tính trung thực của cá nhân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Hình 1.2 – Bàn cân gian lận 
 

Theo Albercht, khi hoàn cảnh tạo áp lực, cơ hội thực hiện gian 
lận càng cao cùng với tính liêm chính của cá nhân thấp, nguy cơ xảy 
ra gian lận là rất lớn; ngược lại, khi hoàn cảnh tạo áp lực, cơ hội thực 
hiện gian lận thấp cùng với tính liêm chính cao, nguy cơ xảy ra gian 
lận là rất thấp. 

1.2.4. Richard C.Hollinger 
Richard C.Hollinger và đồng sự của mình John P.Clark cho 

rằng, nguyên nhân chủ yếu của gian lận là điều kiện làm việc. Hai 
ông đưa ra một loạt những giả thuyết về  tình trạng nhân viên biển 
thủ tài sản của công ty. 

Bên cạnh đó, hai ông còn tìm ra một loạt những mối liên hệ 
giữa tuổi tác, vị trí và mức độ hài lòng trong công việc với tình trạng 
biển thủ.  

1.2.5. Công trình nghiên cứu gian lận của Hiệp hội các nhà 
điều tra gian lận Hoa Kỳ (ACFE) 

Vào năm 1993, một tổ chức nghiên cứu gian lận ra đời bên 
cạnh Uỷ ban Quốc gia về chống gian lận Hoa kỳ đó là Hiệp hội của 

Cơ hội 

Áp lực 

Tính trung thực 

Cao 

Cao 

Cao 

Thấp 

Thấp 

Thấp 
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các nhà điều tra gian lận (ACFE).  
Bằng cách phân loại và xác lập nhóm, các nhà nghiên cứu đã 

xem xét những hành vi này một cách cụ thể. Thay vì xếp tất cả vào 
một tên gọi duy nhất “gian lận” thì họ đã phân nhóm tuỳ thuộc vào 
độ tương đồng của từng loại gian lận qua đó nghiên cứu những 
phương pháp hay được sử dụng nhất và cùng các kế hoạch thực hiện 
gian lận được xem là tinh vi và có mức tổn thất tới nền kinh tế cao 
nhất. Theo đó, kết quả cuộc nghiên cứu từ năm 2002-2008 cho thấy: 
Gian lận liên quan tới biển thủ, lạm dụng tài sản chiếm tới trên 85% 
các trường hợp được nghiên cứu nhưng mức thiệt hại cho nền kinh tế 
lại thấp hơn cả. Trong khi đó, các gian lận trong Báo cáo tài chính lại 
chiếm một tỷ lệ thấp nhất trong ba loại trên (khoảng 10% cho nghiên 
cứu năm 2006 và năm 2008, 8% cho nghiên cứu năm 2004 và 5% 
cho các nghiên cứu năm 2002) nhưng những gì nó gây thiệt hại cho 
nền kinh tế thì lại lớn hơn cả. Tham ô được xếp hạng thứ hai, tức là 
sau gian lận trong Báo cáo tài chính và trước gian lận liên quan đến 
biển thủ, lạm dụng tài sản.  
Bảng 1.1: Báo cáo về gian lận năm 2002 – 2008. Nguồn: ACFE 2008 

 
Năm 2002 Năm 2004 Năm 2006 Năm 2008 

Loại gian 
lận 

Tỷ lệ 
(%) 

Thiệt hại 
(ngàn 
USD) 

Tỷ lệ 
(%) 

Thiệt hại 
(ngàn 
USD) 

Tỷ lệ 
(%) 

Thiệt hại 
(ngàn 
USD) 

Tỷ lệ 
(%) 

Thiệt 
hại 

(ngàn 
USD) 

Biển thủ, 
lạm dụng 
tài sản 

85,7 80 92,7 93 91,5 150 88,7 150 

Tham ô 12,8 530 30,1 250 30,8 538 27,4 375 
Gian lận 
trên báo 
cáo tài 
chính 

5,1 4.250 7,9 1.000 10,6 2.000 10,3 2.000 
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1.3. TỔNG QUAN THỰC TRẠNG GIAN L ẬN BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VI ỆT NAM 

Vào cuối thế kỷ 20, sự phá sản của hàng loạt tập đoàn kinh tế 
hàng đầu thế giới đã khiến cho xã hội giật mình trước một thực tế, đó 
là ngày càng có nhiều vụ gian lận báo cáo tài chính xảy ra, điển hình 
các vụ gian lận được nhắc đến nhiều nhất những năm cuối thế kỷ 20, 
đầu thế kỷ 21 là Enron, Worlcom và Xerox.  

Enron: Vào những năm 90 của thế kỷ 20, Enron là một trong 
những công ty hàng đầu thế giới kinh doanh trong lĩnh vực năng 
lượng, họat động kinh doanh đạt hiệu quả rất cao. Tuy nhiên đến 
những năm cuối của thế kỷ 20, kết quả hoạt động kinh doanh thực 
của công ty ngày càng sụt giảm. Sáu tháng cuối năm 1999, lợi nhuận 
công ty là 325 triệu đô la trong khi đó 6 tháng cuối năm 2000 lợi 
nhuận chỉ còn lại là 55 triệu đô la. Để duy trì lòng tin của công 
chúng, Enron đã thổi phồng lợi nhuận trên Báo cáo tài chính. Việc 
gian lận không thực hiện bởi một người hay một số ít người mà có sự 
cấu kết của nhiều người trong đó có cả Hội đồng quản trị.  

Worldcom: Tháng 3 năm 2002 công ty này bị Uỷ ban chứng 
khoán Hoa kỳ, công tố viên bang New York buộc tội có những hành 
vi gian lận thông qua việc vốn hoá một khoản chi phí hoạt động 
trịgiá 3.8 tỷ đô la và do đó khai khống lợi nhuận một khoản tương 
ứng. Thêm vào đó là hành vi không liêm chính của người sáng lập ra 
công ty - ông Bernard Ebber đã vay một khoản tiền trị giá 400 triệu 
đô la mà không hề được theo dõi và ghi chép và khai báo trên Báo 
cáo tài chính.  

Xerox: Tháng 6 năm 2000 Uỷ ban chứng khoán Hoa kỳ cáo 
buộc Xerox về tội công bố các thông tin sai lệch trên Báo cáo tài chính 
trong suốt năm năm, khai khống thu nhập 1.5 tỷ đô la. Để sửa chữa 
hành vi gian lận, Xerox đã đồng ý nộp phạt 10 triệu đô la cho Ủy ban 
chứng khoán Hoa kỳ và lập lại Báo cáo tài chính từ năm 1997 một 
cách trung thực và minh bạch. Ban giám đốc công ty cũng đã có 
những cam kết tuân thủ theo các yêu cầu của Luật chứng khoán và 
đảm bảo Báo cáo tài chính là không còn có các gian lận và sai sót nữa.  
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Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, hàng loạt các vụ gian 
lận về kinh tế, thương mại và gian lận trên BCTC được phát hiện cho 
thấy gian lận xuất hiện trong mọi loại hình doanh nghiệp: doanh 
nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và ở mọi 
lĩnh vực: thương mại, sản xuất, xây dựng… Dù các gian lận này chưa 
nghiêm trọng như các quốc gia trên thế giới, nhưng nó tác động 
không nhỏ đến nền kinh tế và niềm tin của công chúng vào báo cáo 
tài chính của các công ty đặc biệt là các công ty cổ phần niêm yết. 
Ngoài ra, một vấn đề nổi cộm đó là rất nhiều doanh nghiệp niêm yết 
(DNNY) có sự chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo trước và sau kiểm 
toán. Điều đáng nói là có những khoản chênh lệch rất lớn, thậm chí 
nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ kết quả lãi sang kết quả lỗ sau kiểm 
toán, ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của nhà đầu tư. Theo giải trình 
của các doanh nghiệp, nguyên nhân chênh lệch chủ yếu từ việc 
không thống nhất giữa cơ sở và phương pháp hạch toán một số 
khoản mục giữa doanh nghiệp và kiểm toán viên. Theo một số 
chuyên gia trong lĩnh vực này, hiện vài thông tư hướng dẫn các 
chuẩn mực kế toán chưa rõ ràng, đầy đủ. Tuy nhiên, nguyên nhân 
cũng có thể đến từ việc hệ thống kế toán của doanh nghiệp yếu kém 
hoặc đến từ việc che giấu thông tin của chính doanh nghiệp.  
1.4. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ BIẾN THỰC HIỆN GIAN 
LẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1.4.1. Khai cao (hay khai khống) doanh thu 
 Khai khống doanh thu là việc ghi nhận vào sổ sách một 

nghiệp vụ bán hàng hoá hay cung cấp dịch vụ không có thực. Kỹ 
thuật thường sử dụng là tạo ra các khách hàng giả mạo, lập chứng từ 
giả mạo. Khai cao doanh thu còn được thực hiện thông qua việc cố ý 
ghi tăng các nhân tố trên Hóa đơn như số lượng, giá bán... hoặc ghi 
nhận doanh thu khi các điều kiện giao hàng chưa hoàn tất, quyền sở 
hữu và trách nhiệm về rủi ro đối với hàng hoá – dịch vụ chưa được 
chuyển qua bên mua hàng.  

1.4.2. Ghi nhận sai niên độ 
Gian lận trong Báo cáo tài chính có thể được thực hiện bởi kỹ 

thuật ghi nhận sai niên độ trong đó, doanh thu hay chi phí được ghi 
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nhận không đúng với thời kỳ mà nó phát sinh. Doanh thu hoặc chi 
phí của kỳ này có thể chuyển sang kỳ kế tiếp hay ngược lại để làm 
tăng hoặc giảm thu nhập theo mong muốn.  

1.4.3. Giấu công nợ và chi phí 
Che dấu công nợ đưa đến giảm chi phí là một trong những kỹ 

thuật gian lận phổ biến trên Báo cáo tài chính với mục đích khai 
khống lợi nhuận. Lợi nhuận trước thuế sẽ tăng tương ứng với số chi 
phí hay công nợ bị che dấu. Đây là phương pháp dễ thực hiện so với 
các phương pháp ngụy tạo các giao dịch bán hàng. Mặt khác nó rất 
khó bị các kiểm toán viên phát hiện vì thường không để lại dấu vết. 
Có ba phương pháp chính thực hiện giấu gian lận và chi phí:  

-  Không ghi nhận công nợ và chi phí;  
-  Vốn hoá chi phí;  
-  Hàng bán trả lại - các khoản giảm trừ và bảo hành; 
1.4.4. Không khai báo đầy đủ thông tin 
Việc không khai báo đầy đủ các thông tin nhằm hạn chế khả 

năng phân tích của người sử dụng Báo cáo tài chính. Các thông tin 
thường không được khai báo đầy đủ trong thuyết minh như nợ phải 
trả tiềm tàng, các sự kiện sau ngày kết thúc niên độ, thông tin về bên 
có liên quan, các những thay đổi về chính sách kế toán.  

1.4.5. Định giá sai tài sản 
Việc áp dụng sai phương pháp đánh giá là một kỹ thuật gian 

lận khá phổ biến. Việc đánh giá sai thường áp dụng cho các khoản 
mục sau: Hàng tồn kho, khoản phải thu, các tài sản mua qua hợp nhất 
kinh doanh, tài sản cố định, không vốn hoá đầy đủ các chi phí vô 
hình, phân loại không đúng tài sản. 
1.5. CÁC MÔ HÌNH NHẬN DIỆN GIAN L ẬN BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH 

1.5.1. Mô hình Logit và Probit 
a. Mô hình Beneish (Mô hình Probit) 
Mô hình Probit của Beneish (1997), (1999) được xác định như sau: 
M i =  βiX i + εi 

M i: biến giả, nhận giá trị 1 nếu đó là công ty gian lận và giá trị 
0 cho công ty không thực hiện gian lận 
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βi: hệ số tương quan cho mỗi biến độc lập trong mô hình 
X i: ma trận gồm các biến giải thích 
εi: sai số 
Một số biến giải thích chính trong mô hình trên bao gồm: 
- Tỷ suất lợi nhuận 
- Chất lượng tài sản 
- Khấu hao 
- Chỉ số phát triển doanh thu 
- Số ngày hàng tồn kho 
- Thu nhập bất thường của giá cổ phiếu 
 

Theo Dechow, Sloan và Sweeney (1996), mô hình Beneish 
cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính cơ hội đánh giá công 
ty từ các khía cạnh khác nhau bằng cách chụp lại bức tranh toàn cảnh 
tình hình tài chính của các công ty khác. Ngoài ra, các biến được sử 
dụng trong mô hình không chỉ liên quan đến việc xác định các giao 
dịch bị gian lận đã được thực hiện ở công ty, mà còn có thể xác định 
được các giao dịch có thể gian lận trong tương lai. 

b. Mô hình Spathis (Mô hình Logit) 
Khác với các chỉ mục được sử dụng trong mô hình Beneish 

năm 1997 và 1999, Spathis tập trung vào các tỷ suất tài chính trong 
nghiên cứu năm 2002. Thay vì hồi quy xác suất, ông nhấn mạnh hồi 
quy logic trong phân tích của mình. Theo đó, mô hình của Spathis 
xây dựng năm 2002 có công thức như sau, mô hình này sử dụng 
phân tích hồi quy logic cho công ty thực hiện gian lận và công ty 
không thực hiện gian lận theo các biến độc lập. 

 
E(y): biến phụ thuộc, nhận giá trị 1 nếu đó là công ty gian lận 

và giá trị 0 cho công ty không thực hiện gian lận 
b0: hệ số góc 
b1, b2, …, bn: hệ số tương quan của các biến độc lập 
X1, X2, …, Xn: các biến độc lập, cụ thể như sau: 
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FFS = b0 + b1(Nợ/Vốn chủ sở hữu) + b2(Doanh thu/Tổng tài 
sản) + b3(Lãi gộp/Doanh thu) + b4(Nợ phải thu/Doanh thu) + b5(Lãi 
gộp/Tổng tài sản) + b6(Vốn lưu động/Tổng tài sản) + b7(Doanh 
thu/Tổng tài sản) + b8(Hàng tồn kho/Tổng tài sản) + b9(Tổng 
nợ/Tổng tài sản) + b10(Chi phí tài chính/Chi phí hoạt động) + 
b11(Thuế/Doanh thu) + b12(Doanh Altman Z-score). 

1.5.2. Mô hình đa biến, đa tiêu chuẩn 
Phương pháp UTADIS, thường được sử dụng trong quản trị tài 

chính, phân tích rủi ro tín dụng, tính toán rủi ro quốc gia, lựa chọn 
danh mục đầu tư, …, đã được sử dụng trong việc phát hiện gian lận 
thông tin tài chính bởi nghiên cứu của Spathis, Doumpos và 
Zopounidis (2004). Nghiên cứu này đã sử dụng các biến trong mô 
hình Logit của Spathis (2002) và đã thiết lập một đường cong khác 
để phân loại các công ty gian lận hay không thông qua giới hạn trên 
và giới hạn dưới của đường cong.  

1.5.3. Mô hình theo định luật Benford 
Durtschi, Hillison và Pacini (2004) đã nghiên cứu việc vận 

dụng định luật Benford trong phát hiện gian lận các thông tin tài 
chính. Định luật này dựa trên quan sát đặc trưng rằng có một số con 
số xuất hiện thường xuyên hơn các con số khác. Chẳng hạn, trong 
một nhóm dữ liệu nào đó, kết quả quan sát chỉ ra rằng có hơn 30% 
con số bắt đầu bằng số 1. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc phân tích 
các con số dựa trên định luật Benford có thể được kiểm toán viên sử 
dụng hiệu quả trong việc phát hiện các gian lận.  

1.5.4. Mô hình mạng thần kinh (neutral network model) 
Mô hình mạng thần kinh gồm có 3 phần: đầu vào là nơi các 

dây thần kinh kết nối với nhau – đây chính là các biến độc lập trong 
thống kê, đầu ra – đây chính là biến phụ thuộc trong thống kê và 
phần ẩn – nằm giữa đầu vào và đầu ra, có chức năng truyền tín hiệu 
từ đầu vào và chuyển tín hiệu đến đầu ra.  

Nghiên cứu của Kucukkocaoglu, Benli và Kucuksozen (2005) 
đã sử dụng mô hình mạng thần kinh để phát hiện gian lận báo cáo tài 
chính của 126 công ty phi tài chính niêm yết trên sàn giao dịch 
chứng khoán Istanbul trong giai đoạn 1992-2002. Nghiên cứu sử 
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dụng đầu vào bao gồm các biến độc lập của mô hình Beneish (1997), 
(1999) và các biến: phần trăm tỷ suất hàng tồn kho/doanh thu và 
phần trăm tỷ suất chi phí tài chính/doanh thu. Đầu ra của nghiên cứu 
chính là phân loại công ty có thực hiện gian lận báo cáo tài chính hay 
không.  

 
 

Chương 2 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN DIỆN  
GIAN L ẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH C ỦA  

CÁC CÔNG TY NIÊM Y ẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH 
CHỨNG KHOÁN THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH  

 
2.1. XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT 

2.1.1. Tỷ suất nợ 
Tỷ số nợ cao có thể gia tăng khả năng gian lận báo cáo tài 

chính bởi vì nó đã chuyển rủi ro từ chủ sở hữu và ban quản lý sang 
chủ nợ (Chow và Rice, 1982). Ngoải ra, tỷ số nợ cao có thể gây áp 
lực thanh khoản cao cho nhà quản lý. Mà theo Donald R. Cressey, áp 
lực, mà cụ thể là áp lực về tài chính, là một trong ba động cơ dẫn đến 
các hành vi gian lận. Điều này đưa đến kết quả tỷ số nợ càng cao có 
thể làm gia tăng khả năng gian lận báo cáo tài chính.  

Vì vậy, giả thuyết có thể được xây dựng ở đây là : 
H1 : Tỷ suất nợ của doanh nghiệp có mối quan hệ tỷ lệ thuận 

với khả năng gian lận báo cáo tài chính. 
2.1.2. Tỷ số nợ phải thu/doanh thu và Tỷ số hàng tồn 

kho/Doanh thu 
Một số chỉ tiêu như doanh thu, nợ phải thu và hàng tồn kho 

trên báo cáo tài chính cũng có khả năng bị gian lận (Shilit, 1993; 
Green, 1991; Loebbecke et al., 1989; Wright và Ashton, 1989). Các 
nghiên cứu của Persons (1995), Schilit (1993), Stice (1991), Green 
(1991) và Feroz et al. (1991) đưa ra kết luận rằng nhà quản lý có thể 
gian lận tài khoản nợ phải thu thông qua khai khống doanh thu. Tác 
giả sẽ kiểm tra điều này thông qua sử dụng tỷ suất nợ phải thu/doanh 
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thu, nhất quán với các nghiên cứu của Fanning and Cogger (1998) và 
Green (1991). Ngoài ra, tài khoản nợ phải thu còn phụ thuộc vào các 
ước tính kế toán về nợ phải thu khó đòi. Tương tự, tài khoản hàng 
tồn kho cũng phụ thuộc vào ước tính về dự phòng giảm giá hàng tồn 
kho. Do đó, các tài khoản này thường được nhà quản trị sử dụng 
trong việc thực hiện gian lận của mình (Summer và Sweeney, 1998). 
Loebbecke et al. (1989) đã phát hiện ra rằng tài khoản hàng tồn kho 
và nợ phải thu liên quan lần lượt đến 22% và 14% các hành vi gian 
lận trong mẫu nghiên cứu. Nhiều nhà nghiên cứu như Vanasco 
(1998), Persons (1995), Schilit (1993) và Stice (1991) cũng đã đưa ra 
kết quả là nhà quản lý có thể gian lận ở khoản mục hàng tồn kho. 
Các công ty này có thể không ghi nhận doanh thu đồng thời với giá 
vốn hàng bán, dẫn đến gia tăng lãi gộp, lợi nhuận thuần và làm “đẹp” 
bảng cân đối kế toán. Một hình thức gian lận khác đó là báo cáo giá 
trị hàng tồn kho thấp hơn giá gốc hoặc giá trị thuần có thể thực hiện 
được. Công ty có thể lựa chọn việc không ghi nhận số lượng đúng 
các hàng tồn kho bị lỗi thời. Kết quả là tỷ số nợ phải thu/doanh thu 
và tỷ số hàng tồn kho/doanh thu được lựa chọn để xem xét.  

Vì vậy, các giả thuyết có thể được xây dựng như sau : 
H2 : Tỷ số nợ phải thu/doanh thu của các công ty niêm yết có 

mối quan hệ tỷ lệ thuận với khả năng gian lận báo cáo tài chính. 
H3 : Tỷ số hàng tồn kho/doanh thu của các công ty niêm yết 

có mối quan hệ tỷ lệ thuận với khả năng gian lận báo cáo tài chính. 
2.1.3. Tỷ suất lợi nhuận 
Công ty hoạt động có lợi nhuận thấp thường chịu áp lực từ các 

cổ đông, từ các chủ nợ, … lớn hơn công ty hoạt động có lợi nhuận 
cao. Theo lý giải của Cressey, một khi gặp khó khăn trong kinh 
doanh, rất hiếm người biết tự thừa nhận thất bại của mình, nhất là khi 
họ đang nắm giữ một chức vụ cao trong tổ chức, trong trường hợp 
này, chính mong muốn tiếp tục duy trì hoặc gia tăng lợi nhuận để bảo 
vệ vị trí của mình là một áp lực dẫn họ đến những hành vi sai phạm. 
Cách tiếp cận này dựa trên kỳ vọng rằng nhà quản lý có thể duy trì 
hoặc cải thiện mức lợi nhuận trong quá khứ, mà không cần quan tâm 
đến các chỉ tiêu khác sẽ như thế nào (Summers và Sweeney, 1998). 
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Nếu như kỳ vọng đó không tương xứng với thực tế quản lý thì đây 
chính là động cơ để họ thực hiện gian lận báo cáo tài chính. 
Loebbecke et al. (1989) chỉ ra rằng 35% công ty trong mẫu nghiên 
cứu thực hiện gian lận lợi nhuận. 

Do đó, giả thuyết có thể được xây dựng ở đây : 
H4 : Tỷ suất lợi nhuận của các công ty niêm yết có mối quan 

hệ tỷ lệ nghịch với khả năng gian lận báo cáo tài chính. 
2.1.4. Tỷ số vốn lưu động/Tổng tài sản 
Vốn lưu động là thước đo tài chính đại diện cho tính thanh 

khoản của doanh nghiệp. Công ty có tính thanh khoản càng thấp thì 
càng có động cơ lớn hơn trong việc gian lận báo cáo tài chính. Theo 
Loebbecke et al. (1989), điều kiện tài chính thấp có thể thúc đẩy một 
số nhà quản lý sẽ tìm cách cải thiện vị trí tài chính của công ty nhằm 
củng cố vị trí và thu nhập của mình. Nghiên cứu của Loebbecke et al. 
(1989) chỉ ra rằng 19% công ty gian lận trong mẫu nghiên cứu bị đối 
mặt với các vấn đề thanh toán. 

Vì vậy, giả thuyết có thể được xây dựng ở đây là : 
H5 : Tỷ số vốn lưu động/Tổng tài sản của các công ty niêm yết 

có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với khả năng gian lận báo cáo tài chính. 
2.1.5. Chỉ số Z-score 
Khó khăn về tài chính có thể được xem là một động cơ của 

gian lận báo cáo tài chính. (Bell et al., 1993; Stice, 1991; Loebbecke 
et al., 1989; Kreutzfeldt và Wallace, 1986). Công ty hoạt động càng 
kém hiệu quả thì càng có động cơ lớn hơn trong việc gian lận báo 
cáo tài chính. Kết quả nghiên cứu của Hamer (1983) chỉ ra rằng hầu 
hết các mô hình nghiên cứu đều dự đoán đối với khả năng phá sản 
tương tự. Theo Bell et al. (1983), Loebbecke et al. (1989), điều kiện 
tài chính thấp có thể thúc đẩy một số nhà quản lý không trung thực 
sẽ tìm cách cải thiện vị trí tài chính của công ty nhằm giảm đe dọa bị 
mất việc hoặc có thể cố gắng trục lợi càng nhiều càng tốt trước khi 
công ty bị phá sản. Thêm vào đó, điều kiện tài chính kém có thể ám 
chỉ một môi trường kiểm soát yếu kém- là điều kiện cho phép gây ra 
gian lận (AICPA, 1997).  
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Vì vậy, tác giả sử dụng Z-score của Altman (1968, 1983) là 
một biến giải thích để nghiên cứu mối quan hệ giữa gian lận báo cáo 
tài chính và tình trạng khó khăn về tài chính. Việc sử dụng biến Z-
score có hạn chế bởi vì nó được sử dụng cách đây hơn 30 năm để xây 
dựng mô hình dự đoán phá sản của các công ty chế tạo của Mỹ. Tuy 
nhiên, nó vẫn được sử dụng trong một số nghiên cứu gần đây, như 
của Summers và Sweeney (1998), Spathis (2002). 

Giả thuyết được đặt ra ở đây : 
H6 : Chỉ số Z-score của công ty niêm yết có mối quan hệ tỷ lệ 

nghịch với khả năng gian lận báo cáo tài chính. 
2.2. ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN GIẢI THÍCH 

Bảng 2.1 – Đo lường các biến giải thích 
Biến giải thích Định nghĩa Mối 

quan 
hệ dự 
báo 

Tỷ suất nợ Tổng nợ/ Tổng tài sản + 
Tỷ số Nợ phải 
thu/Doanh thu 

Nợ phải thu/Doanh thu + 

Tỷ số Hàng tồn 
kho/Doanh thu 

Hàng tồn kho/Doanh thu + 

Tỷ suất lợi nhuận Lợi nhuận thuần/Tổng tài sản - 
Tỷ số vốn lưu 
động/Tổng tài sản 

Vốn lưu động/Tổng tài sản - 

Z-score 1,2 (Vốn lưu động/Tổng tài sản) + 1,4 (Lợi 
nhuận giữ lại/Tổng tài sản) + 3,3 (Lợi nhuận 
trước lãi và thuế/Tổng tài sản) + 0,06 (Giá trị 
thị trường của vốn chủ sở hữu/Giá trị ghi sổ 
của tổng nợ) + 1,0 (Doanh thu/Tổng tài sản) 

- 

 
2.3. LỰA CHỌN MẪU 

Cỡ mẫu gồm các báo cáo tài chính công bố năm 2012 của 50 
công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh. Nhất quán với các nghiên cứu trước (Spathis, 2002), các công 
ty tài chính bị loại khỏi nghiên cứu này bởi đặc thù của các công ty 
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này và quy mô cở mẫu này có thể đảm báo được tính tin cậy trong 
việc suy rộng cho tổng thể. Cở mẫu được chọn bao gồm 25 công ty 
được xem là có gian lận báo cáo tài chính (FFS firms) và 25 công ty 
được xem là không có gian lận báo cáo tài chính (non-FFS firms).  
2.4. XÂY DỰNG MÔ HÌNH H ỒI QUY 

Các mô hình hồi quy theo đó được thể hiện như sau: 
FFS = b0 + b1(Tổng nợ/Tổng tài sản) + b2(Nợ phải thu/Doanh 

thu) + b3(Hàng tồn kho/Doanh thu) + b4(Lợi nhuận thuần/Tổng tài 
sản) + b5 (Vốn lưu động /Tổng tài sản) + ε (Mô hình 1) 

FFS = b0 + b1(Tổng nợ/Tổng tài sản) + b2(Nợ phải thu/Doanh 
thu) + b3(Hàng tồn kho/Doanh thu) + b4(Lợi nhuận thuần/Tổng tài 
sản) + b5 (Vốn lưu động /Tổng tài sản) + b6(Z) + ε (Mô hình 2) 
 

Chương 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ NHẬN DIỆN GIAN L ẬN 
TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH C ỦA CÁC CÔNG TY 
NIÊM Y ẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC HÀM Ý  
CHÍNH SÁCH 

3.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH H ỒI QUY ĐƠN BIẾN 
Bảng 3.1 – Kết quả phân tích hồi quy đơn 

Mean Std dev. Variables 
Non-false False Non-false False 

t-test Sig. (two-
tailed) 

REC/SAL 0,401 1,575 0,321 5,779 -1,410 0,193 
NP/TA 0.070 -0,018 0,062 0,089 5,028 0,000 
WC/TA 0,242 0,047 0,212 0,241 3,902 0,000 
INV/SAL 0,171 0,326 0,156 0,660 -1,623 0,086 
TD/TA 0,399 0,601 0,198 0,233 -3.698 0,000 
Z 1,875 0,698 0,745 0,940 6,282 0,000 

Trong đó:  
REC/SAL   : Khoản phải thu/Doanh thu 
NP/TA : Lợi nhuận thuần/ Tổng tài sản 
WC/TA : Vốn lưu động/Tổng tài sản 
INV/SAL : Hàng tồn kho/Doanh thu 
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TD/TA : Tổng nợ/Tổng tài sản 
Z : Z-score 
Bảng 3.1 thể hiện giá trị trung bình, độ lệch tiêu chuẩn và t-

tests của các tỷ số cho công ty không thực hiện gian lận và công ty 
gian lận. Phân tích hồi quy đơn đã đưa ra kết quả một số biến có thể 
hữu ích trong nhận diện gian lận báo cáo tài chính. Theo đó, sự khác 
biệt về giá trị trung bình của các tỷ số tài chính giữa công ty FFS và 
công ty non-FFS và có ý nghĩa thống kê cao (p < 0,01) thể hiện các 
tỷ số đó có liên quan đến gian lận báo cáo tài chính. Kết quả là tỷ số 
NP/TA, WC/TA, GP/TA, TD/TA và Z-score có ý nghĩa thống kê.  

Giá trị rất thấp của NP/TA của công ty FFS so với công ty 
non-FFS chỉ ra rằng các công ty này, đang đối mặt với khó khăn của 
lợi nhuận thấp trong mối quan hệ với tài sản và doanh thu, có thể cố 
gắng gian lận bằng cách hoặc gia tăng doanh thu hoặc giảm chi phí 
để cải thiện báo cáo lãi lỗ (Spathis, 2002). 

 Tỷ số WC/TA chỉ ra rằng công ty FFS có giá trị tài sản lưu 
động thấp và thể hiện vấn đề về khả năng thanh toán của các công ty 
này. Vốn lưu động thấp có thể có mối quan hệ đến vấn đề khó khăn 
về tài chính theo nghiên cứu của Bonner et al. (1998).  

Công ty FFS dường như có tỷ số TD/TA cao hơn, có thể chỉ ra 
rằng nhiều công ty thực hiện gian lận báo cáo tài chính đang trong 
tình trạng khó khăn về tài chính (Fanning và Cogger, 1998; Summers 
và Sweeney, 1998). Đây là một động cơ thúc đây các nhà quản lý 
thực hiện gian lận.  

Khả năng nhận dạng gian lận ở khoản mục khoản phải thu 
(REC/SAL) rõ ràng khó khăn (t=-1,410, p<0,193) do bản chất ước 
tính kế toán của khoản mục này. Kết quả đề nghị cần có thêm thời 
gian cần thiết để thực hiện kiểm toán khoản mục này. Tỷ số 
INV/SAL chỉ ra rằng các công ty FFS thường giữ giá trị hàng tồn 
kho ở mức khá cao so với công ty non-FFS.   
3.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH H ỒI QUY LOGIC 

Kết quả phân tích hồi quy đơn biến cung cấp thông tin ban đầu 
về mối liên hệ giữa các tỷ số tài chính và khả năng gian lận báo cáo 
tài chính, nhưng một câu hỏi đặt ra liệu mối liên hệ đó là mối liên hệ 
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trực tiếp hay là mối liên hệ tương quan chung với một biến thứ ba 
nào đó. Vì vậy, tiến hành phân tích hồi quy logic sẽ giải quyết vấn đề 
này. Nghiên cứu sử dụng mô hình 1 với 9 biến giải thích (không có 
biến Z-score) và mô hình 2 với 10 biến giải thích bao gồm thêm biến 
Z-score.  

Trong mô hình phân tích hồi quy bội, chúng ta giả thiết giữa 
các biến giải thích của mô hình độc lập tuyến tính với nhau, tức là 
các hệ số hồi quy đối với một biến cụ thể là số đo tác động riêng 
phần của biến tương ứng khi tất cả các biến khác trong mô hình được 
giữ cố định. Tuy nhiên khi giả thiết đó bị vi phạm tức là các biến giải 
thích có tương quan thì chúng ta không thể tách biệt sự ảnh hưởng 
riêng biệt của một biến nào đó. Vì vậy, để đảm bảo ý nghĩa của việc 
phân tích hồi quy logic, trước tiên tác giả tiến hành kiểm tra tính đa 
cộng tuyến giữa các biến độc lập. 

Dựa vào kết quả thể hiện ở Bảng 3.2, các biến độc lập có mối 
tương quan rất thấp và không có ý nghĩa thống kê. 
 
Bảng 3.2- Kết quả kiểm tra tính đa cộng tuyến giữa các biến giải 

thích 

 REC/SAL NP/TA WC/TA  INV/SAL  TD/TA Z 

REC/SAL 1      

NP/TA .083 1     

WC/SAL -.071 -.054 1    

INV/TA .109 .117 .027 1   

TD/TA -.087 -.109 .257 -.087 1  

Z .065 .063 -.077 .095 -.066 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
Notes: 
1. Variables are defined in Table 2.1. 
2. All coeffcients are based on 50 observations. 
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Bảng 3.3 – Kết quả phân tích hồi quy logic báo cáo tài chính của 
FFS firms và non-FFS firms – Mô hình 1 

Independent 
variables 

Unstandardized 
coefficient 

Sig. 

Model 1 (without Z) 
INV/SAL 0,243 0,006 
NP/TA -31,250 0,000 
WC/TA -6,762 0,004 
Constant 1,34 0,028 
χ2 50,387 0,000 
R2 0,491 
N 30 
Correctly predicted: 
Non-False 67,9 
False 68,2 
Overall 68,1 

 
Bảng 3.4 – Kết quả phân tích hồi quy logic báo cáo tài chính của 

FFS firms và non-FFS firms – Mô hình 2 
Independent 
variables 

Unstandardized 
coefficient 

Sig. 

Model 2 (with Z) 
INV/SAL 2,553 0,007 
TD/TA 6,627 0,008 
Z -3,783 0,000 
Constant 0,270 0,912 
χ2 53,948 0,000 
R2 0,503 
N 30 
Correctly predicted: 
Non-False 76,5 
False 72,9 
Overall 74,7 
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Bảng 3.3 thể hiện kết quả phân tích hồi quy logic cho mô hình 
1 không có biến Z-score. Theo đó, việc phân loại đúng các công ty 
đạt tỷ lệ 68,1 %. Điều đó có nghĩa 17 trong tổng số 25 công ty FFS 
và 17 trong tổng số 25 công ty non-FFS được phân loại chính xác. 
Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến giải thích có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,01). Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập 
ở mức độ trung bình, thể hiện R2 = 0,491. 

Kết quả chỉ ra rằng chỉ có ba biến: INV/SAL, NP/TA và 
WC/TA có hệ số hồi quy có ý nghĩa. Tỷ số INV/SAL có mối quan hệ 
thuận với FFS, với b = 0,243. Điều này chỉ ra rằng công ty có tỷ số 
hàng tồn kho/doanh thu càng cao thì sẽ gia tăng xác suất được xếp 
vào loại công ty FFS. Ngược lại, tỷ số NP/TA có mối quan hệ nghịch 
với FFS, với b = -31,250. Điều này có nghĩa là công ty có tỷ số lợi 
nhuận thuần/tổng tài sản cao thì sẽ gia tăng xác suất được xếp vào 
loại công ty non-FFS. Tương tự, công ty có tỷ số vốn lưu động/tổng 
tài sản cao thì sẽ gia tăng khả năng được xếp vào loại công ty non-
FFS, thể hiện ở b = - 6,762. 

Bảng 3.4 thể hiện kết quả phân tích hồi quy logic cho mô hình 
2, bao gồm biến Z-score. Theo đó, việc phân loại đúng các công ty 
đạt tỷ lệ 74,7 %. Điều đó có nghĩa 18 trong tổng số 25 công ty FFS 
và 19 trong tổng số 25 công ty non-FFS được phân loại chính xác. 
Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến giải thích có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,01). Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập 
ở mức độ trung bình, thể hiện R2 = 0,503, cao hơn chỉ số R2 ở mô 
hình 1.  

Kết quả chỉ ra rằng chỉ có ba biến: INV/SAL, TD/TA và Z-
score có hệ số hồi quy có ý nghĩa. Tỷ số INV/SAL có mối quan hệ 
thuận với FFS, với b = 2,553. Điều này chỉ ra rằng công ty có tỷ số 
hàng tồn kho/doanh thu càng cao thì sẽ gia tăng xác suất được xếp 
vào loại công ty FFS. Tương tự, công ty có tỷ số tổng nợ/tổng tài sản 
cao thì sẽ gia tăng khả năng được xếp vào loại công ty FFS, thể hiện 
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ở b = 6,627. Ngược lại, chỉ số Z-score có mối quan hệ nghịch với 
FFS, với b = - 3,783. Điều này có nghĩa là công ty non-FFS thường 
có chỉ số Z-score cao hơn.  

Trong cả hai mô hình, tỷ số INV/SAL đều chỉ ra rằng công ty 
FFS thường giữ mức hàng tồn kho cao hơn. Tỷ số WC/TA, NP/TA 
và Z-score đều có mối quan hệ nghịch với FFS. Điều này nhất quán 
với giả thuyết là việc cải thiện tính thanh khoản, lợi nhuận hay chỉ số 
Z-score đều có mối quan hệ ngược chiều với khả năng gian lận báo 
cáo tài chính. Tỷ số TD/TA và INV/SAL có mối quan hệ thuận với 
FFS, điều này đồng thuận với giả thuyết là công ty có tỷ số nợ và giá 
trị hàng tồn kho cao thì xác suất được xếp vào loại FFS càng cao. 
Phân tích này chỉ ra rằng tỷ số TD/TA càng cao đồng nghĩa với việc 
công ty thực hiện gian lận báo cáo tài chính đang gặp khó khăn về tài 
chính (Loebbecke et al., 1989; Schilit, 1993; Summers và Sweeney, 
1998).  

3.3. CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 
3.3.1. Đối với công ty kiểm toán 
Kiểm toán viên có thể sử dụng mô hình nghiên cứu của tác giả 

để hỗ trợ trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán nhằm tiết kiệm chi 
phí. Các chương trình phần mềm kiểm toán có thể sử dụng kết quả 
nghiên cứu để đọc lướt báo cáo tài chính và phân tích các xu hướng 
liên quan đến các tỷ số tài chính, từ đó đưa ra các thủ tục kiểm toán 
phù hợp nhằm nâng cao tính hiệu quả của cuộc kiểm toán.  

3.3.2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước 
Từ kết quả nghiên cứu của tác giả, Bộ Tài chính có thể lường 

trước tất cả các hành vi vi phạm trong việc lập báo cáo tài chính có 
thể xảy ra trong thực tế, từ đó quy định mức phạt cụ thể, và cần đảm 
bảo tính răn đe cao, bởi thực tế, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính 
phủ nâng mức phạt tối đa đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
kế toán lên 30 triệu đồng. “Mức phạt này không thấp, nhưng chưa có 
tính răn đe nếu không truy tố trước pháp luật đối với hành vi gian lận 
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nhằm trục lợi, gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhà đầu tư”, Chủ tịch 
Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam Đặng Văn Thanh bình luận. 

3.3.3. Đối với ban quản tr ị công ty 
Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý là trách nhiệm của Ban 

quản trị công ty; theo đó, ban quản trị công ty cần có trách nhiệm 
trong việc ngăn ngừa và hạn chế gian lận báo cáo tài chính. Vì vậy, 
dựa vào kết quả của nghiên cứu, ban quản trị công ty có thể tập trung 
nhiều nguồn lực hơn trong việc kiểm soát ban quản lý thông qua các 
dấu hiệu nhận diện gian lận, nhằm đảm bảo rằng hoạt động của công 
ty tuân thủ pháp luật, các nghiệp vụ kế toán được ghi chép và xử lý 
theo đúng chính sách và quy định của Chuẩn mực kế toán, các ước 
tính kế toán được sử dụng thích hợp và hợp lý, đảm bảo an toàn cho 
tài sản công ty, đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và chủ nợ nhằm tăng 
sự thu hút của nhà đầu tư và đảm bảo tất cả báo cáo tài chính không 
có sai sót trọng yếu hoặc không có gian lận. 

 
 



 24 

  

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 

Tóm lại, tác giả đã sử dụng phân tích hồi quy logic để xác định 
một số nhân tố giúp nhận diện gian lận báo cáo tài chính. Nghiên cứu 
đã sử dụng 6 tỷ số tài chính được xem như là dấu hiệu tiềm tàng liên 
quan đến gian lận báo cáo tài chính. Các biến này được xem là các 
nhân tố quan trọng trong các nghiên cứu trước và được xác định từ 
báo cáo tài chính đã được công bố. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 
5 tỷ số tài chính được xem là dấu hiệu giúp nhận diện gian lận báo 
cáo tài chính, bao gồm: tỷ số hàng tồn kho/doanh thu, tỷ số tổng 
nợ/tổng tài sản, tỷ số vốn lưu động/tổng tài sản, tỷ số lợi nhuận 
thuần/tổng tài sản và Z-score. Cả 2 mô hình được xây dựng đều đưa 
ra kết quả phân loại mẫu chính xác, đạt trên 67 %. Kết quả của các 
mô hình này chỉ ra rằng có khả năng nhận diện được gian lận báo cáo 
tài chính thông qua phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  
Theo đó, công ty có tỷ số hàng tồn kho/doanh thu cao, tỷ số nợ/tổng 
tài sản cao, tỷ số lợi nhuận thuần/tổng tài sản thấp và chỉ số Z-score 
thấp thì có nhiều khả năng làm sai lệch báo cáo tài chính theo kết quả 
của phân tích hồi quy logic. Kết quả nghiên cứu này có thể giúp cho 
kiểm toán viên, ban quản trị công ty, cơ quan Nhà nước và các bên 
liên quan khác có thể sử dụng để nhận diện, từ đó đưa ra các giải 
pháp hạn chế và phòng ngừa gian lận trong báo cáo tài chính của các 
công ty niêm yết. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu đã phần nào cung cấp được dấu 
hiệu nhận diện gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết 
trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, 
nghiên cứu cũng gặp một số hạn chế cần được khắc phục trong các 
nghiên cứu trong tương lai, chẳng hạn cở mẫu tương đối nhỏ, số 
lượng biến giải thích tương đối ít và bài viết chỉ thực hiện giới hạn ở 
báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 


