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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chúng ta biết rằng đối tượng sử dụng các thông tin trên báo cáo 

tài chính rất đa dạng và phong phú, bao gồm cả đối tượng bên trong 

như nhà quản lý doanh nghiệp và đối tượng bên ngoài như nhà đầu 

tư, ngân hàng… Bởi vì, BCTC là sản phẩm cuối cùng, là sự phản ánh 

trung thực về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Báo 

cáo tài chính được lập dựa trên cơ sở các chính sách và chuẩn mực, 

các thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế tồn tại một quan 

điểm cho rằng việc cho phép người lập BCTC sử dụng các xét đoán 

chủ quan khi lập báo cáo sẽ làm giảm độ tin cậy của thông tin tài 

chính vì có khả năng người lập BCTC sẽ tìm cách che giấu những 

thông tin quan trọng nếu những thông tin đó có ảnh hưởng không tốt 

đến quyền lợi của họ. 

Với mỗi phương pháp kế toán được lựa chọn thì thông tin trình 

bày trên BCTC sẽ khác nhau. Mục tiêu của BCTC là cung cấp thông 

tin tài chính hữu ích cho người sử dụng trong việc ra quyết định kinh 

tế. Tuy nhiên, khi các chính sách, yêu cầu hướng dẫn lập và trình bày 

báo cáo tài chính không rõ ràng và đầy đủ, thiếu tính đồng bộ, khó áp 

dụng sẽ ảnh hưởng làm các thông tin không đáng tin cậy, khó hiểu và 

không thể so sánh được.  

 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. Nếu việc thực 

hiện không hợp lý sẽ ảnh hưởng đến việc xác định kết quả hoạt động 

kinh doanh của công ty. 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. 
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Mặc dù công ty cổ phần may Trường Giang đang hoạt động và 

đã có chính sách kế toán được công bố trên thuyết minh báo cáo tài 

chính nhưng có một số khoản mục chưa được rõ ràng còn mang tính 

chung chung như trích khấu hao tài sản cố định, hàng tồn kho.... 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 may Trường Giang” làm đề 

tài luận văn tốt nghiệp của mình 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 

Trên cơ sở khái quát lý luận về chính sách kế toán ở Việt Nam, 

luận văn hướng đến tìm hiểu thực trạng vận dụng chính sách kế toán 

tại Công ty cổ phần may Trường Giang. Qua đó đề xuất các biện pháp 

nhằm hoàn thiện việc vận dụng chính sách kế toán cho phù hợp với 

mục tiêu của đơn vị. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu 

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

trạng về chính sách kế toán tại Công ty cổ phần may Trường Giang 

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 đưa ra các giải pháp nhằm 

hoàn thiện chính sách kế toán của Công ty cổ phần may Trường 

Giang chủ yếu là 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 trả trước trong giai đoạn 2014-2015.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

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

dụng tại Công ty cổ phần may Trường Giang, nhằm đưa ra các giải 
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pháp hoàn thiện, luận văn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp 

để nghiên cứu. Từ đó, qua những kinh nghiệm làm việc trực tiếp tại 

công ty với các thông tin trên số liệu sổ sách, sẽ đối chiếu với các 

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

các chính sách kế toán tại công ty. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương:  

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

trong doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng vận dụng các chính sách kế toán tại Công 

ty cổ phần may Trường Giang 

Chương 3: Hoàn thiện việc vận dụng các chính sách kế toán tại 

Công ty cổ phần may Trường Giang 

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. Doanh nghiệp có quyền lựa 

chọn các chính sách kế toán phù hợp với đặc điểm của công ty, thông 

tin cung cấp cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp và bên ngoài... 

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. Mục đích chính của luận văn là nghiên 

cứu việc vận dụng các chính sách kế toán tại Công ty cổ phần may 

Trường Giang nhằm đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện việc 

vận dụng chính sách kế toán trong công ty này. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ 

TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ VAI TRÕ ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ 

DOANH NGHIỆP 

1.1.1. Nội dung Chính sách kế toán 

Chính sách kế toán 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 trƣng chính sách kế toán 

Chính sách kế toán bao gồm những nguyên tắc kế toán: Nguyên 

tắc kế toán là những tuyên bố chung như là những chuẩn mực kế 

toán và sự hướng dẫn để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính đạt 

được mục tiêu dễ hiểu, đáng tin cậy, dễ so sánh của các thông tin kế 

toán. Đây là những nguyên tắc chung mà tất cả mọi doanh nghiệp 

phải áp dụng, như nguyên tắc kỳ kế toán, nguyên tắc phù hợp, 

nguyên tắc giá gốc, cơ sở dồn tích, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc 

thận trọng…Kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán khi lập báo 

cáo.  

Chính sách kế toán bao gồm những lựa chọn trong công tác kế 

toán: 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. Việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp 

khác nhau trong một chính sách kế toán sẽ làm thay đổi thông tin 

trình bày trên các báo cáo tài chính hay thông tin cung cấp ra bên ngoài.  

Chính sách kế toán bao gồm các quy định về ước tính kế toán: 

Ước tính kế toán là các nguyên tắc đo lường đối tượng kế toán mà 
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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 tr  của chính sách kế toán đối với quản trị 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 

chức nhất định. 

- Chính sách kế toán đảm bảo được tính linh hoạt của kế toán 

viên trong công tác kế toán, gắn với đặc điểm từng loại hình doanh 

nghiệp và chiến lược hoạt động của từng công ty. 

- Chính sách kế toán là cơ sở để đo lường tài sản, công nợ, 

doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. 

- Chính sách kế toán đảm bảo thông tin công bố trên báo cáo tài 

chính là trung thực và hợp lý. 

1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VẬN DỤNG CHÍNH 

SÁCH KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Nhu cầu về thông tin kế toán của ngƣời sử dụng  

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán, 

đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, là 

mục tiêu của bộ phận kế toán để cung cấp thông tin tài chính cho các 

đối tượng bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp để đưa ra các 

quyết định tối ưu. Đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính 

rất đa dạng. Vì vậy, việc lựa chọn các chính sách kế toán của doanh 

nghiệp được cân nhắc để đảm bảo nhu cầu về thông tin của đối tượng 

sử dụng báo cáo tài chính khác nhau. 

1.2.2. Đặc thù của 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. 
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1.2.3. Mục tiêu quản trị lợi nhuận  

- Mục tiêu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp 

- Mục tiêu về thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.2.4. Trình độ chuyên môn của 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. Nếu kế toán có khả năng vận dụng các chính 

sách kế toán một cách nhuần nhuyễn sẽ giúp cho nhà quản trị doanh 

nghiệp đạt được những mục tiêu cần thiết.  

1.2.5. Ảnh hƣởng 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 

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. 

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  

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 
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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. Để ước tính được giá trị sản phẩm dở dang doanh 

nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp đánh giá sản 

phẩm dở dang cuối kỳ như: 

+ Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp (vật liệu chính) tiêu hao. 

+ Đánh giá sản phẩm dở dang theo phương pháp khối lượng sản 

phẩm hoàn thành tương đương. 

+ Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức. 

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. Các khoản chi phí tiêu thụ 

ước tính thì doanh nghiệp phải tự đưa ra, việc này mang tính chất 

chủ quan của doanh nghiệp. Như vậy, nếu việc xem xét chi phí tiêu 

thụ của hàng tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính không khách 

quan và hợp lý thì sẽ ảnh hưởng đến thông tin cung cấp trên các báo 

cáo tài chính. 

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

a. Lựa chọn phương pháp khấu hao 

Các doanh nghiệp có quyền nhất định trong việc lựa chọn các 

phương pháp khấu hao TSCĐ cũng như sự linh động trong việc dự 

tính thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ. Theo đó, các doanh nghiệp 

có thể lựa chọn một phương pháp khấu hao cho mục đích kế toán 

khác với phương pháp khấu hao cho mục đích tính thuế. Có 3 

phương pháp trích  khấu hao TSCĐ bao gồm: 

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng 
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+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần 

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm  

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

cố định 

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. Tùy theo quy mô sửa chữa tài 

sản cố định, chi phí sửa chữa tài sản cố định được phân thành 2 loại: 

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ, sửa chữa lớn TSCĐ, với mỗi loại sửa 

chữa đều phát sinh chi phí sửa chữa.  

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

a. Chính sách kế toán liên quan đến doanh thu  

Doanh thu bán hàng được ghi nhận chỉ khi đảm bảo là doanh 

nghiệp nhận được lợi ích kinh tế từ giao dịch. 

Doanh thu 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. 

b. Chính sách kế toán v  chi ph trả trư c  chi phí phải trả. 

Các khoản chi phí trả trước, chi phí phải trả hay còn gọi là chi 

phí theo dự toán, được vận dụng để đảm bảo nguyên tắc kế toán theo 

cơ sở dồn tích. 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 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.  

c. Chính sách kế toán v  chi phí dự phòng phải trả 

Các khoản dự phòng phải trả bao gồm: Dự phòng bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp; Dự phòng phải trả tái cơ cấu 
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doanh nghiệp; Dự phòng phải trả đối với hợp đồng có rủi ro lớn; Dự 

phòng phải trả khác. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

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 để lựa chọn phương pháp kế toán và cung 

cấp thông tin một cách chính xác nhất. Vấn đề này cũng mang tính 

chất tương đối, tức là kế toán sẽ cố gắng cung cấp thông tin phù hợp 

với mục tiêu của doanh nghiệp nhưng đồng thời kế toán sẽ cân nhắc 

giữa chi phí bỏ ra để thông tin cung cấp được chính xác và mức độ 

chính xác của thông tin để lựa chọn phương pháp cho phù hợp. 

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 may Trường Giang. 
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CHƢƠNG 2  

THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 

TRƢỜNG GIANG 

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

vụ  của công ty cổ phần may Trƣờng Giang 

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty cổ 

phần may Trƣờng Giang 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần 

may Trƣờng Giang 

2.1.4. Tổ chức kế toán tại công ty CP may Trƣờng Giang 

2.2. THỰC TẾ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG 

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

tại công ty cổ phần may Trƣờng Giang 

a. Đặc điểm hàng tồn kho tại công ty cổ phần may Trường 

Giang 

b. Phương pháp quản lý hàng tồn kho 

Theo phương pháp kê khai thường xuyên 

c. Tính giá hàng tồn kho 

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

Khi xuất kho: Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia 

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

Đối với công cụ dụng cụ xuất dùng chia làm 2 nhóm, một nhóm 

phân bổ 3 năm và nhóm thứ 2 phân bổ 1 năm hoặc dưới 1 năm. 

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

e. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:  
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Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Trên đây là các chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn kho 

mà thực tế Công ty Cổ phần may Trường Giang đang vận dụng, tuy 

nhiên trên thuyết minh báo cáo tài chính công ty còn ghi ngắn gọn 

không chi tiết. Điều này làm ảnh hưởng đến tính minh bạch, rõ ràng 

của báo cáo tài chính.   

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

định tại công ty cổ phần may Trƣờng Giang 

a. Đặc điểm tài sảncố định tại công ty cổ phần may Trường 

Giang 

b. Khấu hao tài sản cố định 

Do đặc điểm TSCĐ của công ty là không mang tính chất công 

nghệ kỹ thuật cao, dễ lỗi thời nên công ty áp dụng phương pháp khấu 

hao theo đường thẳng là hợp lý. Tài sản cố định hữu hình được khấu 

hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước 

tính, phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 

2013 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao 

Tài sản cố định. Theo thuyết minh báo cáo tài chính thì thời gian sử 

dụng hữu ích ước tính của các tài sản cố định cụ thể như sau: 

Bảng 2.1: Số liệu v  trích khấu hao tài sản cố định hữu hình  

của Công ty Cổ phần may Trường Giang 

Loại tài sản cố định Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 05 – 25 

Máy móc, thiết bị 03 – 07 

Phương tiện vận tải 07 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 05 

           (Nguồn: Từ thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty) 
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Qua trao đổi với kế toán trưởng của Công ty CP may Trường 

Giang thì công ty dựa vào khung của thông tư và thời gian sử dụng 

hữu ích thực tế của tài sản cố định để chọn thời gian sử dụng hợp lý 

cho tài sản cố định như sau:  

- Nhà cửa, vật kiến trúc : 10- 25 năm 

- Máy móc thiết bị : 5 - 7 năm 

- Phương tiện vận tải : 7 năm 

- Thiết bị, dụng cụ quản lý : 3 - 5 năm 

Ta thấy đơn vị chọn thời gian khấu hao phù hợp với khung thời 

gian theo quy định của thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 

04 năm 2013 của Bộ tài chính. 

Tùy theo mục đích sử dụng của tài sản cố định mà kế toán sẽ 

khai báo phân bổ khấu hao vào chi phí sản xuất chung hoặc chi phí 

quản lý. 

Bộ Tài chính đã ban hành thông tư mới về khấu hao TSCĐ là 

thông tư 45/2013/TT-BTC vào ngày 25 tháng 4 năm 2013, công ty 

đã điều chỉnh việc trích khấu hao TSCĐ theo thông tư mới quy định.  

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

- Sửa chữa thường xuyên TSCĐ: Trong quá trình sử dụng tài sản 

cố định, công ty thường xuyên phát sinh loại hình sửa chữa tài sản cố 

định này, đây là hình thức mang tính bảo dưỡng, thời gian sửa chữa 

ngắn nên chi phí sửa chữa được hạch toán một lần vào chi phí sản 

xuất chung hoặc chi phí quản lý trong kỳ. 

- Sửa chữa lớn TSCĐ: Đối với loại hình sửa chữa tài sản cố định 

này nhằm để phục hồi những tài sản đang sử dụng bị hư hỏng hoặc 

nâng cấp, tu bổ công trình nhà xưởng, máy móc thiết bị. Công ty 

không tiến hành trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định mà khi công 

việc sửa chữa lớn hoàn thành thì kế toán kết chuyển sang tài khoản 
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chi phí trả trước để theo dõi và phân bổ dần. Chi phí sửa chữa tài sản 

cố định tại công ty được quy định phân bổ rất cụ thể nhưng cũng 

chưa được nhất quán về thời gian của khoản chi phí phát sinh từ trên 

5 triệu đến dưới 15 triệu (khi phân bổ hết trong một năm tài chính, 

khi phân bổ sang năm tài chính khác) tùy thuộc vào tình hình kinh 

doanh của công ty. Kế toán trưởng sẽ xem xét chi phí trong năm 

nhiều hay ít, việc phân bổ chi phí sửa chữa lớn có làm thay đổi đáng 

kể đến toàn bộ chi phí và lợi nhuận phát sinh trong kỳ hay không, từ 

đó sẽ đề ra mức phân bổ hợp lý.Qua chính sách sửa chữa tài sản cố 

định của công ty ít nhiều cho thấy nó ảnh hưởng rất lớn đến tính 

trung thực và hợp lý của việc lập báo cáo tài chính.  

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

Công ty cổ phần may Trƣờng Giang 

a. Đặc điểm chi phí của công ty 

b. Chính sách kế toán liên quan đến chi phí trả trư c  chi phí phải trả 

- Chi phí trả trƣớc: Chi phí trả trước được phân loại thành chi 

phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Đây là các chi phí 

thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của nhiều thời kỳ. Chi phí trả trước dùng để theo dõi 

các khoản chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, mua bảo hiểm xe, 

phần mềm kế toán Fast, lắp đặt thiết bị camera….và khai báo thời 

gian ước tính thời gian sử dụng. Thời gian phân bổ ngắn hạn thường 

là 12 tháng, thời gian phân bổ dài hạn thường là 24 tháng, 36 tháng 

tùy theo giá trị lớn hoặc nhỏ và tùy theo thời gian sử dụng ước tính. 

- 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. 
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2.2.4. Thực tế chính sách kế toán liên quan đến ghi nhận 

doanh thu và xác định kết quả 

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” 

(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn 

liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; 

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa 

như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ 

giao dịch bán hàng; 

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Đối với hoạt động kinh doanh bán hàng tại công ty gồm 2 hoạt 

động bán hàng nội địa và xuất khẩu. Với bán hàng nội địa thường 

công ty sẽ ghi nhận doanh thu khi đã giao hàng hóa và người mua 

thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán theo hợp đồng; Và với xuất 

khẩu, công ty thường xuất theo giá CIF với phương thức thanh toán 

là L/C thì công ty sẽ ghi nhận doanh thu khi hàng qua lan can tàu tại 

cảng bốc hàng (vì với phương thức L/C chắc chắn công ty sẽ thu 

được tiền hàng). 

Về doanh thu cung cấp dịch vụ công ty cũng ghi nhận khi kết 

quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường 

hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được 

ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào 

ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. 

Tại công ty cổ phần may Trường Giang thì doanh thu phát sinh chủ 

yếu trong kỳ từ bán thành phẩm, bán vật tư còn các hoạt động khác 
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diễn ra rất ít nên việc vận dụng chính sách kế toán liên quan đến 

doanh thu của công ty là tương đối hợp lý. Chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ doanh nghiệp tiến hành 

kết chuyển toàn bộ vào cuối kỳ.   

2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG 

2.3.1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn chính sách 

kế toán tại công ty 

a. Các nhân tố khách quan 

- Chính sách thuế của Nhà nước 

- Thông tin trên thị trường  

b. Các nhân tố chủ quan 

- Vấn đề điều chỉnh lợi nhuận tại công ty 

-  Khả năng của kế toán 

2.3.2. Ƣu điểm 

- Công ty có đội ngũ kế toán với trình độ chuyên môn và thâm 

niên công tác 

- Công ty sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính giúp cho 

kế toán có thể hạch toán nhanh chóng và kịp thời. 

- Đối với tính giá vật tư xuất kho công ty đã tính theo phương 

pháp bình quân gia quyền theo tháng giúp cho công ty tính toán và 

ghi chép đơn giản, tiết kiệm được thời gian. 

- Công ty đều đảm bảo được các điều kiện để ghi nhận doanh 

thu của các hoạt động. 

- 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 

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, tạo ra các báo cáo có 

chất lượng tốt, thông tin đầy đủ giúp cho các đối tượng sử dụng đưa 
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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.  

2.3.3. Nhƣợc 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.  

- Phương pháp xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền 

công ty đang sử dụng có ưu điểm đơn giản trong việc tính toán 

nhưng việc cập nhật giá cả hay chi phí không kịp thời để đáp ứng 

nhu cầu thông tin cho nhà quản lý. 

- 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. 

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

bổ vào chi phí là chưa hợp lý. 

- 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. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Trong chương 2 này, luận văn đã 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 Cổ phần may Trường Giang, nghiên cứu thực trạng 

vận dụng các chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty.  

Bộ phận kế toán đang áp dụng các chính sách kế toán một cách 

đầy đủ nhằm cung cấp thông tin chính xác cho người sử dụng, đảm 

bảo các mục tiêu của nhà quản trị. Hầu hết các chính sách kế toán sử 

dụng tại công ty đều tương đối hợp lý và phù hợp với đặc điểm tình 

hình sản xuất kinh doanh tại công ty. 

Từ những nhược điểm rút ra từ việc nghiên cứu thực trạng vận 

dụng chính sách kế toán tại công ty, tác giả đã đề xuất những ý kiến 

nhằm hoàn thiện các chính sách kế toán tại công ty. 
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CHƢƠNG 3 

HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG 

- Phải tuân thủ các nội dung quy định trong Chế độ kế toán 

và Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành 

Nhà nước thực hiện việc quản lý thống nhất toàn bộ các lĩnh vực 

trong nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực kế toán. Cụ thể, nhà nước ban 

hành các chính sách và hướng dẫn áp dụng trong các doanh nghiệp. 

Theo đó, Chế độ kế toán và hệ thống cá chuẩn mực kế toán do Nhà 

nước ban hành là quy định pháp lý cao nhất trong lĩnh vực kế toán 

nên khi hoàn thiện vận dụng chính sách kế toán tại Công ty cần phải 

tuân thủ đầy đủ các nội dung cụ thể của Chế độ kế toán cũng như các 

chuẩn mực kế toán. 

- Phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và tình hình 

hoạt động quản lý của Công ty 

Việc hoàn thiện vận dụng chính sách kế toán cần phải hướng 

đến sự phù hợp với thực trạng của đơn vị có tính đến các nhân tố ảnh 

hưởng liên quan gồm: nhu cầu về thông tin kế toán của người sử 

dụng, đặc thù của Công ty, mục tiêu quản trị lơi nhuận, trình độ 

chuyên môn của kế toán. Bên cạnh đó, quá trình đưa ra các giải pháp 

hoàn thiện phải đảm bảo sự hài hòa mối quan hệ giữa chi phí và lợi 

ích. Mặc dù kế toán là hoạt động đặc biệt không có thu nhập cụ thể 

nhưng lại tạo ra hệ thống thông tin hữu ích về kinh tế tài chính của 

doanh nghiệp. Vì vậy, công tác hoàn thiện vận dụng chính sách kế 

toán phải đảm bảo khi thực hiện sẽ mang lại chất lượng thông tin cao 
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với chi phí hợp lý, tiết kiệm, giảm nhẹ công việc nhưng vẫn mang 

tính khoa học cao. 

- Nâng cao chất lƣợng thông tin trình bày trên thuyết minh 

báo cáo tài chính 

Mục đích của kế toán là cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho 

các đối tượng khác nhau sử dụng, những thông tin do kế toán cung 

cấp được trình bày trên hệ thống BCTC. Việc hoàn thiện công bố 

thông tin chính xác kế toán trên thuyết minh báo cáo tài chính của 

đơn vị phải đáp ứng được yêu cầu thông tin thích hợp cho người sử 

dụng và đáng tin cậy trong đó có trình bày thông tin đầy đủ.  

3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƢỜNG GIANG 

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 kê khai thường 

xuyên là hợp lý 

b. Phương pháp tính giá hàng tồn kho 

Vì công ty có sử dụng phần mềm kế toán nên trong hạch toán 

xuất kho hàng tồn kho nên thay phương pháp bình quân gia quyền 

bằng phương pháp nhập trước xuất trước. Vì ta sử dụng phần mềm 

kế toán thì phần mềm có hỗ trợ chức năng tính giá trị hàng tồn kho 

theo phương pháp nhập trước xuất trước. 

Chính vì vậy, Công ty nên thay đổi áp dụng phương pháp bình 

quân gia quyền sang áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước. 

Việc Công ty áp dụng phương pháp nhập trước xuất trước để tính giá 

trị hàng tồn kho có những ưu điểm sau: 
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- Phù hợp với điều kiện ứng dụng sử dụng phần mềm kế toán tại 

Công ty, trong phần mềm Fast có hỗ trợ chức năng tính giá trị hàng 

tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. 

- Đáp ứng mực tiêu giảm giá thành, tăng lợi nhuận của nhà quản 

trị so với khi áp dụng phương pháp cũ là bình quân gia quyền. 

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

bổ vào chi phí, nhưng thời gian sử dụng của mỗi loại công cụ dụng 

cụ khác nhau nên công ty sử dụng phương pháp phân bổ chưa hợp lý. 

Công ty nên có nhiều mức phân bổ tương ứng với thời gian sử dụng 

ước tính của từng loại công cụ, dụng cụ. 

c. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Hàng tồn kho của Công ty CP may Trường Giang rất lớn nhưng 

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 hư hỏng, giá bán bị giảm, 

hoặc chi phí hoàn thiện, chi phí để bán hàng tăng lên. 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 

a. Khấu hao tài sản cố định 

Việc khai báo thời gian khấu hao tài sản cố định là một trong 

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

lợi nhuận trong kỳ. Vì vậy, kế toán cần cân nhắc để lựa chọn thời 

gian khấu hao thích hợp. 

b. Sửa chữa tài sản cố định 

Công ty nên có kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ. 

Đây là một phương pháp để giảm lợi nhuận bằng cách tăng chi phí 

trong kỳ. Công ty cần phải lập kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ để có kế 
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hoạch trích trước chi phí sửa chữa đồng thời chủ động trong công tác 

sửa chữa nhằm hạn chế công việc sản xuất bị gián đoạn. 

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

trƣớc, chi phí phải trả  

a. Chi phí trả trư c 

- Công ty nên có một quy định hướng dẫn thời gian phân bổ cụ 

thể đối với các nhóm công cụ dụng cụ để kế toán có thể áp dụng một 

cách thống nhất. 

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.  

Vì vậy, các khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của công 

nhân trực tiếp sản xuất và trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 

công ty nên vận dụng triệt để để ghi tăng chi phí trong kỳ.  

3.2.4. Đối với chính sách kế toán liên quan đến doanh thu 

Thực tế vận dụng chính sách kế toán liên quan đến doanh thu 

của công ty là hợp lý. 

3.2.5. Các chính sách kế toán khác có liên quan 

Ngoài các chính sách kế toán nói trên Công ty cũng cần quan 

tâm đến các chính sách khác như: 

- Nên trích trước tiền lương nghỉ phép 

- 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 

- Công ty cũng nên nói rõ chi phí thành lập công ty được hạch 

toán vào đâu và hạch toán như thế nào. 

- Phần lợi nhuận sau thuế công ty cũng nên xem xét trích lập các 

quỹ. 
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3.3. HOÀN THIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN 

CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN  

Báo cáo tài chính là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu, là cơ sở 

để các nhà đầu tư, nhà tài trợ, các đối tác,… đưa ra các quyết định 

đối với công ty. Tuy nhiên, trên thuyết minh báo cáo tài chính, các 

thông tin về chính sách kế toán tại công ty còn trình bày chung chung 

chưa nêu chi tiết, cụ thể để người sử dụng thông tin có am hiểu về kế 

toán có thể nắm được. (Phụ lục) 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 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. 

Việc trình bày các chính sách kế toán sử dụng trong thuyết minh 

báo cáo tài chính của công ty rất ngắn gọn, súc tích không thực sự 

cung cấp thông tin đầy đủ về các chính sách kế toán công ty đang sử 

dụng cho các đối tượng có liên quan. Và công ty cũng chưa chú ý 

đến việc thuyết minh báo cáo tài chính trình bày như thế đã thỏa mãn 

được nhu cầu thông tin cho các đối tượng sử dụng hay chưa. 

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. Cụ thể các chính sách sau: 

Chính sách liên quan đến hàng tồn kho, công ty cần nêu rõ: hệ 

thống quản lý hàng tồn kho cho từng mặt hàng, xác định giá trị hàng 

tồn kho nhập kho theo nguyên tắc giá gốc thì những chi phí nào 

thường được ghi vào giá gốc, các phương pháp tính giá xuất kho 

công ty đang sử dụng cho các mặt hàng, đối với công cụ dụng cụ thì 

việc phân bổ vào chi phí khi xuất dùng như thế nào, việc lập dự 
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phòng giảm giá hàng tồn kho thì công ty thường lập đối với những 

mặt hàng nào và cơ sở lập dự phòng tại công ty ra sao. 

Chính sách liên quan đến TSCĐ, công ty cần nêu rõ: danh mục 

tài sản cố định tại công ty, xác định nguyên giá tài sản cố định như 

thế nào, phương pháp tính khấu hao tài sản cố định và thời gian sử 

dụng của từng tài sản cố định tại công ty, ... 

Chính sách liên quan đến doanh thu và chi phí: công ty cần công 

bố rõ điều kiện ghi nhận doanh thu trong từng trường hợp bán hàng 

và cung cấp dịch vụ, đối với chi phí trả trước công ty cũng phải nêu 

rõ cơ sở và mức phân bổ, đối với chi phí trích trước cũng tương tự: 

trích trước cho đối tượng nào, căn cứ trích trước và mức trích trước 

là bao nhiêu. 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Hoàn thiện việc vận dụng chính sách kế toán là một trong những 

nội dung quan trọng và cần thiết trong công tác kế toán của Công ty, 

góp phần thực hiện công tác kế toán một cách trung thực, chính xác 

và góp phần hơn nữa trong việc cung cấp thông tin cho người sử 

dụng.  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 

CP may Trường Giang, 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 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 BCTC. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

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 phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.  

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. Để cung cấp 

thông tin một cách chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của nhà quản trị 

cũng như phù hợp với mục tiêu của công ty, các 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. 

Với kết quả nghiên cứu, luận văn đã tập trung làm sáng tỏ các 

vấn đề lý luận và thực tiễn như sau: 

- Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hoá cơ sở lý luận về chính sách 

kế toán tại các doanh nghiệp. 

- Thứ hai, luận văn đã giới thiệu tổng quan về đặc điểm hoạt 

động kinh doanh, về cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức kế toán và 

phân tích thực trạng và những tồn tại về chính sách kế toán tại Công 

ty CP may Trường Giang. 

- Thứ ba, luận văn đã nêu ra những đề xuất phương hướng và 

giải pháp hoàn thiện chính sách kế toán tại Công ty CP may Trường 

Giang. 

 



 

 


