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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Tài sản cố định là một phần quan trọng trong tài sản dài hạn của 

doanh nghiệp, là một trong những yếu tố không thể thiếu trong quá 

trình hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. 

Trong thực tế DN không chỉ mua sắm, xây dựng mà còn phải quản lý 

hợp lý TSCĐ theo các quy định của chuẩn mực kế toán. Trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, để đáp ứng kịp thời với tình hình 

thực tế về yêu cầu cung cấp thông tin phù hợp, đa dạng và tạo điều kiện 

hội nhập với hệ thống thông tin kế toán trong khu vực và CMKT quốc 

tế, Bộ Tài Chính đã nghiên cứu soạn thảo và ban hành 26 CMKT Việt 

Nam. Các chuẩn mực này được xây dựng dựa trên nền tảng của chuẩn 

mực kế toán quốc tế trong đó có điều chỉnh để phù hợp với tình hình 

kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, từ khi CMKT được ban hành cho đến nay, việc vận dụng 

các chuẩn mực kế toán nói chung và chuẩn mực kế toán TSCĐHH nói 

riêng tại các doanh nghiệp trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều vấn đề 

cần được xem xét và nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc ra đời Chuẩn mực 

TSCĐHH nhưng từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn 

chưa có một nghiên cứu nào về việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH trong 

thực tế các doanh nghiệp. Do đó, đây là lý do tôi chọn đề tài “Nghiên cứu 

việc vận dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH ở các DN tại TP 

Đà Nẵng. 

 Đưa ra các giải pháp nhằm vận dụng tốt chuẩn mực TSCĐHH ở 

các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng. 
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3. Đối tƣợng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu là: việc vận dụng CMKT TSCĐHH tại các 

DN trên địa bàn TP Đà Nẵng ở hai khía cạnh là đo lường và trình bày. 

 Đối tượng khảo sát: kế toán viên tại tại các DN trên địa bàn TP 

Đà Nẵng. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

 Phạm vi nghiên cứu: Là các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng, ngoại 

trừ các DN có vốn đầu tư nước ngoài và các DN trong lĩnh vực tài 

chính. 

 Thời gian nghiên cứu: nghiên cứu được tiến hành vào năm 2015. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng bảng câu hỏi để tiến hành điều tra các doanh nghiệp 

về vận dụng CMKT TSCĐHH, sau đó xử lý số liệu bằng phần mềm 

SPSS, từ đó đưa ra các kết luận và hướng giải quyết. 

6. Bố cục đề tài 

Đề tài có kết cấu bao gồm 04 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về kế toán tài sản cố định hữu 

hình và chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình 

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 

Chương 4: Hàm ý chính sách 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Liên quan đến vấn đề vận dụng chuẩn mực kế toán đã có nhiều 

nghiên cứu trong nước và ngoài nước thực hiện nghiên cứu. 

Trong đó có một số nghiên cứu như của Szilveszter Fekete và cộng sự 

(2009) đã thực hiện nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân 

thủ chuẩn mực kế toán quốc tế: trường hợp các công ty niêm yết trên sàn 

chứng khoán ở Hungary”. Hay trong nghiên cứu được thực hiện ở 

Malaysia của Abdullah, Mazni (2011) đã tiến hành nghiên cứu “Tuân thủ 

http://dspace.stir.ac.uk/browse?type=author&value=Abdullah%2C+Mazni
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các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) trong một đất nước đang phát triển”. 

Hoặc nghiên cứu của Juhmani, Omar IH (2012) “Các yếu tố ảnh hưởng 

đến mức độ tuân thủ của công ty với IFRS: bằng chứng từ các công ty 

niêm yết tại sàn chứng khoán Bahrain”. 

Không những được nghiên cứu ở nước ngoài, tại Việt Nam cũng có 

nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề vận dụng chuẩn mực kế toán. 

Trong nghiên cứu “Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận 

dụng chế độ kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ” của TS. Trần 

Đình Khôi Nguyên (2010) . Hay trong nghiên cứu Luận án thạc sỹ của 

Trần Kỳ Hân (2012): “Nghiên cứu vận dụng chuẩn mực TSCĐHH ở 

các doanh nghiệp tại thành phố Quy Nhơn”. Hoặc trong luận văn 

“Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của Th.s Nguyễn Thị 

Thúy An (2013). Hay trong luận văn của Cao Thị Hoa (2014): “Nghiên 

cứu việc vận dụng CMKT Thuế Thu nhập doanh nghiệp tại các Doanh 

nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng”.  

Với những cơ sở lý luận trên, ta nhận thấy các nghiên cứu ở trên chỉ 

mới nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chế độ kế 

toán trong các DN vừa và nhỏ hoặc nghiên cứu việc vận dụng CMKT 

Hàng Tồn Kho hay vận dụng CMKT Thuế thu nhập DN, chứ chưa có 

nghiên cứu nào nghiên cứu vận dụng CMKT TSCĐHH tại các DN trên 

địa bàn TP Đà Nẵng. Do vậy, đây cũng là một khoảng trống nghiên cứu 

để tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu của mình.  
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

HỮU HÌNH VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

HỮU HÌNH 

1.1. TIÊU CHUẨN GHI NHẬN VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN CỐ 

ĐỊNH HỮU HÌNH 

1.1.1. Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình 

TSCĐHH là những TS có hình thái vật chất do DN nắm giữ để sử 

dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi 

nhận TSCĐHH. 

Các TS được ghi nhận là TSCĐHH phải thỏa mãn đồng thời cả ba 

tiêu chuẩn: 

+ Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng 

TS đó; 

+ Có thời gian sử dụng trên 1 năm; 

+ Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và 

có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên. 

1.1.2. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình 

Một là, TSCĐHH là những TS có hình thể vật chất cụ thể, rõ ràng 

mà chúng ta có thể nhận diện, phân loại bằng mắt thường. 

Hai là, TSCĐHH có thời gian sử dụng dài, có nghĩa là tài sản này 

sẽ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của DN. 

Ba là, giá trị của TSCĐHH không chuyển dịch một lần vào giá trị của 

thực thể sản phẩm được tạo ra trong một kỳ kinh doanh mà giá trị của 

TSCĐHH sẽ bị hao mòn dần trong suốt quá trình sử dụng nó. 

Bốn là, theo Kế toán Việt Nam thì tiêu chuẩn giá trị hiện hành của 

TSCĐHH là từ 30.000.000 đồng trở lên. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH ẢNH 

HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 
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Đầu tiên, TSCĐHH được phân thành nhiều loại khác nhau tuỳ 

thuộc vào yếu tố hình thành dẫn đến nguyên giá của TSCĐHH cũng sẽ 

được xác định theo nhiều cách khác nhau. 

Hai là, TSCĐHH có đặc điểm là tham gia vào nhiều chu kỳ sản 

xuất, kinh doanh nên giá trị của nó được phân bổ dần vào chi phí kinh 

doanh trong từng kỳ theo các tiêu thức phù hợp. 

Ba là, hằng năm khi lập BCTC DN phải theo dõi chi tiết cho từng 

TSCĐHH ở 3 khía cạnh là nguyên giá, giá trị khấu hao và giá trị còn lại. 

1.3. CƠ SỞ GIÁ ĐỂ ĐO LƢỜNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

1.3.1. Giá gốc hay giá lịch sử 

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

thành tài sản, nợ phải trả ở doanh nghiệp. Đối với TSCĐHH, đo lường 

theo giá gốc phản ánh số tiền hoặc tương đương tiền được chi ra để có 

được một TSCĐHH tại thời điểm mà TSCĐHH đó ở trạng thái sẵn 

sàng sử dụng. 

1.3.2. Giá thay thế 

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

tiền phải chi ra ở thời điểm hiện tại để có được một tài sản tương tự hay 

thanh lý một khoản nợ tương tự. 

1.3.3. Giá trị có thể thực hiện đƣợc/Giá trị thanh lý 

Giá trị có thể thực hiện được hay giá trị thanh lý là số tiền hay 

tương đương tiền mà đơn vị kỳ vọng có thể thu được từ bán những tài 

sản hiện tại của đơn vị do yêu cầu thanh lý tài sản. 

1.3.4. Giá trị hiện tại hay hiện giá 

Giá trị hiện tại là giá trị dự kiến của các dòng tiền trong tương lai có 

liên quan đến một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả, được chiết khấu 

theo một lãi suất nào đó. Theo cách đo lường này, giá trị của tài sản là 

giá trị chiết khấu hiện tại của các dòng tiền thu vào trong tương lai dự 

kiến thu được từ tài sản này. Tương tự, giá trị khoản nợ phải trả là giá 

trị chiết khấu hiện tại của các d  ng tiền chi ra trong tương lai dự kiến 

phải trả để có được khoản nợ đó. 
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1.4. ĐO LƢỜNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

1.4.1. Đo lƣờng tài sản cố định hữu hình tại thời điểm ghi nhận 

ban đầu theo mô hình giá gốc của kế toán Việt Nam 

a. Tài sản cố định hữu hình mua sắm 

Nguyên giá TSCĐHH mua sắm = Giá mua - CKTM, giảm giá + 

Các khoản thuế không được hoàn lại + Các chi phí liên quan đến việc 

đưa TS vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

b. Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất 

Nguyên giá TSCĐHH tự xây dựng, tự sản xuất = Giá thành thực tế 

của TSCĐ + Chi phí lắp đặt, chạy thử. 

c. Tài sản cố định hữu hình thuê tài chính 

Trường hợp đi thuê TSCĐ hữu hình theo hình thức thuê tài chính, 

nguyên giá TSCĐ được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán 

“Thuê tài sản”. 

d. Tài sản cố định hữu hình mua dưới hình thức trao đổi 

Theo VAS 03 thì nguyên giá TSCĐHH mua dưới hình thức trao đổi 

với một TSCĐHH không tương tự hoặc tài sản khác được xác định theo 

giá trị hợp lý của TSCĐHH nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem 

trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả 

thêm hoặc thu về. 

e. Tài sản cố định hữu hình tăng từ các nguồn khác 

Nguyên giá TSCĐHH được tài trợ, được biếu tặng, được ghi nhận 

ban đầu theo giá trị hợp lý ban đầu. Trường hợp không ghi nhận theo 

giá trị hợp lý ban đầu thì doanh nghiệp ghi nhận theo giá trị danh nghĩa 

cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng 

thái sẵn sàng sử dụng. 

1.4.2. Đo lƣờng các chi phí sau ghi nhận ban đầu liên quan đến 

tài sản cố định hữu hình 

Phân loại theo đặc trưng thì có ba loại chi phí sau ghi nhận ban đầu: 

chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí sửa chữa lớn mang tính phục 

hồi và chi phí sửa chữa lớn mang tính nâng cấp. Qua đó, chúng ta cũng 

có ba nguyên tắc xử lý chi phí sau ghi nhận ban đầu là: ghi nhận vào 
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chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, ghi nhận chi phí trả trước và tiến 

hành phân bổ hoặc trích trước và vốn hóa TSCĐHH. 

1.4.3. Khấu hao tài sản cố định 

a. Khái niệm về hao mòn và khấu hao tài sản cố định 

 Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị 

của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do 

bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật... trong quá trình hoạt động 

của tài sản cố định. 

Khấu hao tài sản cố định: là việc tính toán và phân bổ một cách có 

hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh 

doanh trong thời gian trích khấu hao của tài sản cố định. 

b. Các phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình 

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng; 

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh; và 

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. 

1.4.4. Đo lƣờng tài sản cố định hữu hình tại thời điểm lập báo cáo 

tài chính 

a. Mô hình giá gốc 

Theo mô hình giá gốc, thì tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì 

TSCĐHH được phản ánh bởi chỉ tiêu giá trị còn lại theo công thức sau: 

Giá trị còn lại của TSCĐHH = Nguyên giá TSCĐHH - Hao mòn 

lũy kế của TSCĐHH 

b. Mô hình giá hợp lý 

Theo mô hình giá hợp lý thì tại thời điểm lập BCTC, TSCĐHH của 

DN cũng được phản ánh bởi chỉ tiêu giá trị còn lại nhưng được tính 

bằng công thức sau: 

Giá trị còn lại của TSCĐHH = Giá hợp lý TSCĐHH - Hao m n lũy 

kế của TSCĐHH - Tổn thất tài sản. 

1.5. CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH LIÊN 

QUAN ĐẾN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 

Theo Chuẩn mực số 03 TSCĐHH thì trong BCTC, DN phải trình 

bày theo từng loại TSCĐHH những thông tin về: Phương pháp xác định 
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nguyên giá TSCĐHH; Phương pháp khấu hao; Thời gian sử dụng hữu 

ích hoặc tỷ lệ khấu hao; Nguyên giá, khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại 

vào đầu năm và cuối kỳ. 

Bản thuyết minh BCTC (Phần TSCĐHH) phải trình bày các thông 

tin: Nguyên giá TSCĐHH tăng, giảm trong kỳ; Số khấu hao trong kỳ, 

tăng, giảm và luỹ kế đến cuối kỳ; Giá trị còn lại của TSCĐHH đã dùng 

để thế chấp, cầm cố cho các khoản vay; Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản 

dở dang; Các cam kết về việc mua, bán TSCĐHH có giá trị lớn trong 

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

Nguyên giá của TSCĐHH đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng; Giá 

trị còn lại của TSCĐHH đang chờ thanh lý; Các thay đổi khác về 

TSCĐHH. 

1.6. SO SÁNH IAS 16 VÀ VAS 03 

Nội dung IAS 16 VAS 03 

Tiêu chuẩn giá trị Không qui định giá trị tối 

thiểu 

Tối thiểu 30 triệu 

đồng 

Nguyên giá Bao gồm khoản ước tính 

ban đầu của chi phí cần 

thiết để tháo dỡ, di chuyển 

các TS đó và khôi phục lại 

mặt bằng nơi đặt TS 

Không bao gồm 

PP để xác định giá 

trị của TS sau ghi 

nhận ban đầu 

Ưu tiên sử dụng phương 

pháp giá hợp lý 

Sử dụng phương 

pháp giá gốc 

Phương pháp giá 

gốc 

Giá trị c n lại = Nguyên 

giá – Khấu hao lũy kế - 

Tổn thất lũy kế do tài sản 

giảm giá trị 

Giá trị c n lại = 

Nguyên giá– Khấu 

hao lũy kế 

Khấu  hao đất đai Đất đai và nhà cửa là hai 

TS tách biệt và được hạch 

toán riêng biệt kể cả khi 

chúng được DN mua cùng 

một lúc. 

Không đề cập đến 

vấn đề khấu hao đất 

đai 

Giá trị thanh lý Qui định giá trị có thể thu 

hồi tại thời điểm hiện tại để 

làm căn cứ ước tính giá trị 

Chỉ nêu ra định 

nghĩa mà không đánh 

giá lại giá trị thanh lý 
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thanh lý, yêu cầu DN phải 

xem xét, đánh giá lại giá trị 

thanh lý của TSCĐHH 

Ước tính sự giảm 

giá trị TSCĐHH 

Yêu cầu Không yêu cầu 

Trình bày Giá trị 

còn lại của 

TSCĐHH 

Khuyến khích Yêu cầu 

Những thay đổi 

trong ước tính kế 

toán 

Phương pháp khấu hao, 

thời gian sử dụng hữu ích 

,trình bày những thay đổi 

trong ước tính về giá trị 

thanh lý của TSCĐHH và 

chi phí ước tính cho việc 

tháo dỡ, di dời TSCĐ và 

khôi phục lại mặt bằng. 

Phương pháp khấu 

hao và thời gian sử 

dụng hữu ích 

Trình bày các thông 

tin liên quan tới 

đánh giá lại TS 

Cho phép Không cho phép 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Trong chương này tác giả đã trình bày những vấn đề về tiêu chuẩn 

ghi nhận, đặc điểm TSCĐHH và những đặc điểm của TSCĐHH đã ảnh 

hưởng đến công tác kế toán tại các DN như thế nào. Ngoài ra, trong 

chương này tác giả còn trình bày cách thức đo lường giá trị TSCĐHH 

tại thời điểm ghi nhận ban đầu theo mô hình giá gốc, đo lường các chi 

phí sau ghi nhận ban đầu, cách tính khấu hao TSCĐHH và những yêu 

cầu khi công bố thông tin về TSCĐHH trong BCTC. Bên cạnh đó, 

trong chương này tác giả cũng đã trình bày bảng phân tích so sánh giữa 

VAS 03 và IAS 16 để thấy rõ sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán 

TSCĐHH ở Việt Nam VAS 03 với chuẩn mực kế toán TSCĐHH quốc 

tế IAS 16.  
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CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT 

ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Theo số liệu của Cục thống kê thành phố Đà Nẵng, tính đến cuối 

tháng 12/2014, tại Đà Nẵng có 10.027 DN đang hoạt động. 

2.1.1. Về quy mô 

Trong tổng số 10.027 DN đang hoạt động tại thành phố Đà Nẵng 

thì có đến 95,5% là các DN có quy mô vừa và nhỏ, năng lực sản xuất 

kinh doanh và năng lực cạnh tranh là khá thấp, chỉ có 2 DN với quy mô 

lớn có thương hiệu quốc gia. 

2.1.2. Về lĩnh vực hoạt động 

Có khoảng 45% các DN tại thành phố Đà Nẵng hoạt động trong 

lĩnh vực thương mại, dịch vụ; 40% các DN hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất; còn lại 15% hoạt động trong các lĩnh vực khác. 

2.1.3. Về năng lực tài chính 

Hầu hết các DN tại TP Đà Nẵng có năng lực tài chính khá thấp, 

theo thống kê có khoản 81,5% các DN có vốn điều lệ đăng ký dưới 10 

tỷ đồng. 

2.1.4. Về trình độ công nghệ và phát triển thị trƣờng sản phẩm 

Đa số các DN sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ, thiếu kinh nghiệm bán 

hàng, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm…Vì vậy, mặc dù sản phẩm có 

chất lượng tốt nhưng việc tiếp cận khách hàng và phát triển thị 

trường thường gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, công nghệ và thiết bị 

sản xuất lạc hậu, nguồn nhân lực trình độ chưa cao, thiếu kinh 

nghiệm, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm và ứng phó trong công 

việc c n chưa linh động là những hạn chế mà các DN tại TP Đà 

Nẵng đang gặp phải. 
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2.2. THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 

Bảng câu hỏi được xây dựng phải trả lời được câu hỏi nghiên cứu 

đã xác định từ đầu: CMKT TSCĐHH được vận dụng như thế nào và ở 

mức độ ra sao tại các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

2.3. CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU 

- Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay tính đến 31/12/2014 có 

10.027 DN đang hoạt động. Để việc điều tra đảm bảo được độ tin cậy 

và tính chính xác cao nên tác giả chỉ chọn các DN có thời gian hoạt 

động từ 3 năm trở lên, tổng thể thoả mãn điều kiện này là 7.235 DN. 

- Kích thước mẫu: n = 100 doanh nghiệp. 

- Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên. Trong đó, tác giả 

gởi bảng câu hỏi điều tra cho kế toán viên của các DN theo tỷ lệ các 

DN thực tế đang hoạt động theo lĩnh vực hoạt động, loại hình DN và 

quy mô vốn của DN. 

2.4. PHƢƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 

Về phương pháp thu thập dữ liệu: luận văn thu thập số liệu theo 

hai hướng: 

+ Đối với dữ liệu sơ cấp:  

- Là nguồn thông tin từ phỏng vấn sâu dùng cho nghiên cứu định 

tính với những nhân viên kế toán tại các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

- Nguồn thông tin thu thập qua bảng câu hỏi khảo sát dùng cho 

nghiên cứu định lượng mà đối tượng điều tra là kế toán tại các DN trên 

địa bàn TP Đà Nẵng. 

+ Đối với dữ liệu thứ cấp: là nguồn thông tin thu được từ các bảng 

báo cáo tổng hợp về các DN đang hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng 

hằng năm của Cục Thống Kê. 

Về phương pháp xử lý số liệu: 
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+ Phương pháp thống kê mô tả nhằm đánh giá việc vận dụng chuẩn 

mực kế toán TSCĐHH theo loại hình DN, theo quy mô DN, theo lĩnh 

vực hoạt động… 

+ Phương pháp kiểm định dữ liệu, tính toán các tham số cơ bản 

(Trung bình, tỷ trọng) và phương pháp phân tích phương sai một yếu tố 

(ANOVA) để trình bày kết quả thu thập được. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chương 2 trình bày đặc điểm của các DN đang hoạt động trên địa 

bàn TP Đà Nẵng về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, 

trình độ công nghệ và phát triển thị trường sản phẩm. Bên cạnh đó, 

trong chương này tác giả đã trình bày cách thiết kế bảng câu hỏi, 

nguyên tắc chọn mẫu và phương pháp thu thập, xử lý số liệu để có thể 

cho ra kết quả phân tích. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐƢỢC 

ĐIỀU TRA 

Về lĩnh vực hoạt động của DN, với 100 DN được điều tra, thì có 

26% DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 32% DN hoạt động trong 

lĩnh vực thương mại, 31% DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và còn 

lại 11 DN hoạt động trong lĩnh vực khác (kết hợp các loại hình trên) 

chiếm tỷ lệ 11%. 

Đối với loại hình DN thì trong 100 DN có 41% là Công ty cổ phần, 

39% là Công ty TNHH, 13% là Công ty tư nhân và c n lại 7% số DN 

thuộc loại hình DN khác. 

Đối với quy mô DN, trong 100 DN thì có 41% DN có quy mô siêu 

nhỏ, 30% DN có quy mô nhỏ, 9% DN có quy mô vừa và nhỏ và có 

20% DN có quy mô lớn. 

3.2. THỰC TẾ VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TSCĐHH Ở 

CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Đặc điểm TSCĐHH của các DN trên địa bàn Thành Phố 

Đà Nẵng 

Khi điều tra 100 DN thì 100% các DN đều tồn tại TSCĐHH mua 

sắm nhưng chỉ có 55% các DN có TSCĐHH tự xây dựng hoặc tự sản 

xuất, 16% các DN có TSCĐHH thuê tài chính, c n lại là TSCĐHH mua 

dưới hình thức trao đổi 2% và TSCĐHH tăng từ các nguồn khác 1% 

chiếm tỷ lệ không đáng kể. 

Mức độ sử dụng các loại TSCĐHH ở các DN dù có đặc trưng khác 

nhau nhưng đều có một xu hướng chung đó là tỷ lệ sử dụng TSCĐHH mua 

sắm là lớn nhất, tiếp đến là TSCĐHH tự xây dựng hoặc tự sản xuất và cuối 

cùng tỷ lệ thấp nhất là TSCĐHH thuê tài chính. 

3.2.2. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc đo lƣờng TSCĐHH tại 

các DN trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng 

a. Đánh giá việc xác định nguyên giá TSCĐHH ở các DN trên địa 

bàn Thành Phố Đà Nẵng 
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Một là, các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa vận dụng 

hoàn toàn chính xác cách thức ghi nhận nguyên giá TSCĐHH được thể 

hiện chủ yếu qua hai loại TSCĐHH mua sắm và TSCĐHH tự xây dựng 

hoặc tự sản xuất. 

Hai là, một quy luật được tìm thấy trong việc ghi nhận nguyên giá 

TSCĐHH đó là những khoản mục nào thường xuyên phát sinh trong 

nguyên giá sẽ được ghi nhận chính xác với tỷ lệ cao hơn những khoản 

mục ít xuất hiện.  

b. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc đo lường trong việc xử 

lý chi phí sau ghi nhận ban đầu của TSCĐHH ở các DN trên địa bàn 

Thành Phố Đà Nẵng 

Một là, các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đánh giá cao tầm 

quan trọng của các nguyên nhân chi phí sửa chữa phát sinh lớn, liên 

quan đến nhiều kỳ kinh doanh và đảm bảo điều chỉnh lợi nhuận theo 

yêu cầu của lãnh đạo DN. Dù DN có sử dụng cách thức treo và phân bổ 

dần hay thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH thì hai 

nguyên nhân trên đều được coi trọng và được đánh giá rất cao. 

Hai là, các DN trên địa bàn TP Đà Nẵng dù sử dụng cách thức nào 

trong việc xử lý chi phí sửa chữa lớn mang tính phục hồi TSCĐHH thì 

cũng đều cho rằng chi phí kế toán để theo dõi viêc phân bổ là không 

nhỏ nhưng cũng không hề lớn. 

c. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc đo lường trong việc 

khấu hao TSCĐHH ở các DN tại TP Đà Nẵng 

Theo kết quả chúng ta có thể thấy được 100% các DN đều sử dụng 

phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Phương pháp khấu hao theo số 

dư giảm dần có điều chỉnh 19%, phương pháp khấu hao theo số lượng, 

khối lượng sản phẩm 10%. Lý do được các DN thừa nhận nhiều nhất 

trong việc sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng là phương 

pháp này đơn giản, dễ thực hiện (chiếm 91%). 

d. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc đo lường trong việc 

thanh lý TSCĐHH ở các DN trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng 
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Các DN hầu như chưa hoàn toàn vận dụng đúng nguyên tắc hạch 

toán trong vấn đề xử lý thanh lý TSCĐHH. Phân loại theo chuyên 

ngành đào tạo thì những người được đào tạo từ chuyên ngành kế toán 

sẽ có cách thức xử lý thanh lý TSCĐHH đúng nguyên tắc hơn những 

người không được đào tạo từ chuyên ngành kế toán. Và cuối cùng là 

theo thâm niên công tác, những người làm kế toán có thâm niên công 

tác càng cao thì có xác suất ghi nhận đúng các bút toán thanh lý 

TSCĐHH càng lớn. 

e. Đánh giá việc vận dụng các nguyên tắc trong việc công bố 

thông tin về TSCĐHH ở các DN tại Thành Phố Đà Nẵng 

Có 94% số DN công bố thông tin về phương pháp khấu hao, thời 

gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao (và đây cũng là tỷ lệ cao 

nhất). Các chỉ tiêu khác tính theo tỷ lệ từ cao xuống thấp lần lượt là 

trình bày theo từng loại TSCĐHH là 86%; phương pháp xác định 

nguyên giá TSCĐHH và nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại 

đầu năm và cuối năm có tỷ lệ bằng nhau là 79%. 

3.2.3. Đánh giá mức độ hài lòng của kế toán viên đối với nội dung 

trong chuẩn mực kế toán TSCĐHH 

Đối với các chỉ tiêu trong nội dung chuẩn mực, đa số ý kiến của kế 

toán viên đưa ra là không hài l ng. Không có sự khác biệt giữa những 

người làm kế toán có thâm niên công tác khác nhau, giữa những người 

làm kế toán có trình độ đào tạo khác nhau, giữa những người làm kế 

toán có chuyên ngành đào tạo khác nhau trong việc đánh giá các chỉ 

tiêu trong nội dung chuẩn mực. 

3.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CÁC NỘI DUNG CỦA 

CHUẨN MỰC TSCĐHH Ở CÁC DN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN ĐƢỢC TÌM THẤY 

3.3.1. Những ƣu điểm 

Trong việc xử lý chi phí sau ghi nhận ban đầu của TSCĐHH, có thể 

đánh giá các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thực hiện khá tốt 

nội dung này. 
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Trong vấn đề khấu hao TSCĐHH, theo kết quả thu được tất cả các 

DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều sử dụng phương pháp khấu 

hao theo đường thẳng với lý do được thừa nhận nhiều nhất là phương 

pháp này đơn giản, dễ thực hiện. 

3.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

Trong khâu xác định nguyên giá TSCĐHH, theo điều tra thì các DN ở 

thành phố Đà Nẵng hầu hết không vận dụng đúng các nguyên tắc trong 

việc ghi nhận nguyên giá TSCĐHH, đặc biệt là các vấn đề như chiết khấu 

thương mại, giảm giá hay chi phí đi vay được vốn hóa. 

Trong vấn đề khấu hao TSCĐHH. Một tồn tại nữa được đưa ra là 

các DN trên địa bàn thành Đà Nẵng khá chậm trễ trong việc áp dụng 

các văn bản pháp quy mới trong vấn đề khấu hao với chỉ khoảng 80% 

các DN sử dụng văn bản mới nhất trong vấn đề quản lý, sử dụng và 

trích khấu hao sử dụng TSCĐHH. 

Chúng ta có thể thấy được các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

chưa vận dụng một cách hoàn toàn chính xác các nguyên tắc hạch toán 

trong việc xử lý thanh lý TSCĐHH. 

Các DN đều không đáp ứng được yêu cầu công bố thông tin trong 

BCTC của mình. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Trong chương 3, tác giả đã trình bày những kết quả nghiên cứu về tình 

hình vận dụng CMKT TSCĐHH của các DN trên địa bàn Thành Phố Đà 

Nẵng. Qua các số liệu phân tích đã trả lời được câu hỏi nghiên cứu ban đầu 

là “Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực TSCĐHH ở các DN tại thành phố 

Đà Nẵng” và qua đó có thể tìm thấy một số nguyên nhân mà các DN chưa 

vận dụng tốt chuẩn mực TSCĐHH. Từ đó có thể, đưa ra các giải pháp 

nhằm vận dụng tốt chuẩn mực TSCĐHH ở các DN trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng ở chương sau. 
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CHƢƠNG 4 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. CÁC KẾT LUẬN 

4.1.1. Những phát hiện mới của đề tài 

a. Đặc điểm sử dụng các loại TSCĐHH ở các DN trên địa bàn 

Thành Phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố thuộc về đặc 

thù DN 

Các loại TSCĐHH được sử dụng tại các DN trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng chịu sự ảnh hưởng qua lại của 3 yếu tố cơ bản nhất của đặc 

thù DN đó là lĩnh vực hoạt động, loại hình DN, quy mô DN và sự ảnh 

hưởng này là hoàn toàn giống nhau. Các loại TSCĐHH ở các DN dù có 

đặc trưng khác nhau nhưng đều có một xu hướng chung đó là tỷ lệ sử 

dụng TSCĐHH mua sắm là lớn nhất, tiếp đến là TSCĐHH tự xây dựng 

hoặc tự sản xuất và cuối cùng tỷ lệ thấp nhất là TSCĐHH thuê tài 

chính. 

b. Cách thức xác định nguyên giá TSCĐHH ở các DN trên địa 

bàn Thành Phố Đà Nẵng 

Một là, các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa vận dụng 

hoàn toàn chính xác cách thức ghi nhận nguyên giá TSCĐHH được thể 

hiện chủ yếu qua hai loại TSCĐHH mua sắm và TSCĐHH tự xây dựng 

hoặc tự sản xuất. 

Hai là, một quy luật được tìm thấy trong việc ghi nhận nguyên giá 

TSCĐHH đó là những khoản mục nào thường xuyên phát sinh trong 

nguyên giá sẽ được ghi nhận chính xác với tỷ lệ cao hơn những khoản 

mục ít xuất hiện. 

c. Những phát hiện mới trong nội dung xử lý chi phí sau ghi 

nhận ban đầu 

Một là, các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đánh giá cao tầm 

quan trọng của các nguyên nhân chi phí sửa chữa phát sinh lớn, liên 
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quan đến nhiều kỳ kinh doanh và đảm bảo điều chỉnh lợi nhuận theo 

yêu cầu của lãnh đạo DN. Dù DN có sử dụng cách thức treo và phân bổ 

dần hay thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐHH thì hai 

nguyên nhân trên đều được coi trọng và được đánh giá rất cao. 

Hai là, các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dù sử dụng cách 

thức nào trong việc xử lý chi phí sửa chữa lớn mang tính phục hồi 

TSCĐHH thì cũng đều cho rằng chi phí kế toán để theo dõi viêc phân 

bổ là không nhỏ nhưng cũng không hề lớn. 

d. Những phát hiện mới trong nội dung khấu hao TSCĐHH 

Theo kết quả chúng ta có thể thấy được 100% các DN đều sử dụng 

phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Phương pháp khấu hao theo số 

dư giảm dần có điều chỉnh 19%, phương pháp khấu hao theo số lượng, 

khối lượng sản phẩm 10%. Lý do được các DN thừa nhận nhiều nhất 

trong việc sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng là phương 

pháp này đơn giản, dễ thực hiện (chiếm tỷ lệ 91%). 

Văn bản pháp luật mà các DN sử dụng để thực hiện việc quản lý, sử 

dụng và tính trích khấu hao TSCĐHH cũng rất quan trọng. Một mặt, nó 

chứng tỏ khả năng cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đến mức 

độ nào, mặt khác nó cho ta thấy một số nguyên nhân sai phạm của DN 

trong đề tài này có thể do sử dụng không đúng văn bản pháp luật mới 

nhất. 

Độ cập nhật và tuân thủ quy định sẽ được thể hiện bằng việc DN 

phải sử dụng văn bản mới nhất trong việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử 

dụng và trích khấu hao TSCĐHH. Qua kết quả điều tra, chúng ta có thể 

đánh giá rằng các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khá chậm trễ 

trong việc áp dụng các văn bản pháp quy mới. Điều đó được thể hiện 

bởi những con số điều tra ở trên, chỉ có 80% các DN đáp ứng được việc 

sử dụng văn bản mới nhất trong quản lý, sử dụng và trích khấu hao 

TSCĐHH. Có đến 20% các DN vẫn sử dụng những văn bản cũ để thực 
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hiện việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐHH ở DN mình. 

Con số này là thấp và cần phải có những biện pháp khắc phục trong 

thời gian tới. 

e. Những phát hiện mới trong vấn đề thanh lý TSCĐHH 

Một kết luận được rút ra trong nội dung này đó là các DN hầu như 

chưa hoàn toàn vận dụng đúng nguyên tắc hạch toán trong vấn đề xử lý 

thanh lý TSCĐHH. Theo kết quả điều tra thì tất cả các yếu tố liên quan 

đến đối tượng thu thập thông tin đều có ảnh hưởng đến cách thức xử lý 

thanh lý TSCĐHH ở các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cụ thể 

là, theo trình độ đào tạo thì những kế toán có trình độ càng cao thì mức 

độ xử lý chính xác nguyên tắc hạch toán thanh lý TSCĐHH càng cao. 

Nếu phân loại theo chuyên ngành đào tạo thì những người được đào tạo 

từ chuyên ngành kế toán sẽ có cách thức xử lý thanh lý TSCĐHH đúng 

nguyên tắc hơn những người không được đào tạo từ chuyên ngành kế 

toán. Và cuối cùng là theo thâm niên công tác, những người làm kế 

toán có thâm niên công tác càng cao thì có xác suất ghi nhận đúng các 

bút toán thanh lý TSCĐHH càng lớn. 

f. Vấn đề công bố thông tin TSCĐHH 

Theo kết quả thu được, các DN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều 

không đáp ứng được nguyên tắc công bố thông tin trong BCTC của 

mình. Có 94% số DN công bố thông tin về phương pháp khấu hao, thời 

gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao (và đây cũng là tỷ lệ cao 

nhất). Các chỉ tiêu khác tính theo tỷ lệ từ cao xuống thấp lần lượt là 

trình bày theo từng loại TSCĐHH là 86%; phương pháp xác định 

nguyên giá TSCĐHH và nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại 

đầu năm và cuối năm có tỷ lệ bằng nhau là 79%. 
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4.1.2. Những nội dung khó hiểu trong CMKT TSCĐHH với 

điều kiện Việt Nam 

Một là, CMKT TSCĐHH áp dụng cơ sở giá gốc nhưng vẫn có 

những khái niệm liên quan đến cơ sở giá hợp lý như giá trị hợp lý, giá 

trị có thể thu hồi. 

Hai là, tiêu chí phân loại TSCĐHH mà chế độ kế toán sử dụng còn 

mơ hồ, chưa cụ thể. 

Ba là, ở đoạn 35 của CMKT TSCĐHH có viết “Chế độ sửa chữa và 

bảo dưỡng TSCĐHH có thể kéo dài thời gian sử dụng hữu ích thực tế 

hoặc làm tăng giá trị thanh lý ước tính của tài sản nhưng doanh nghiệp 

không được thay đổi mức khấu hao của tài sản”. Điều này rất không 

hợp lý vì khi làm tăng giá trị thanh lý ước tính của tài sản thì giá trị 

phải tính khấu hao cũng sẽ thay đổi nên mức khấu hao cũng phải thay 

đổi.   

Bốn là, không quy định số lần được phép thay đổi thời gian sử dụng 

TSCĐHH, mặc dù đã được cụ thể hóa trong các thông tư hướng dẫn. 

4.1.3. Thực tiễn về việc công bố thông tin về TSCĐHH ở các DN 

trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng và biện pháp hoàn thiện 

Về phía DN nên sử dụng các phần mềm kế toán giúp kết xuất thông 

tin kế toán một cách nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, nên xây 

dựng hệ thống thông tin kế toán một cách hợp lý, khoa học; xây dựng 

và liên tục cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ của DN nhằm hạn chế tối 

đa những rủi ro trong việc thất thoát tài sản và làm sai lệch thông tin kế 

toán. 

Về phía các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nên có những quy 

định mang tính chế tài về việc đánh giá chất lượng thông tin kế toán. 

Để có được như vậy cần phải có sự thống nhất trong việc đưa ra các cơ 

sở khi đánh giá thông tin của DN giữa các cơ quan sử dụng thông tin 

của DN như cơ quan thuế, cục thống kê,… 

  



21 

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.2.1. Hàm ý chính sách đối với vấn đề đánh giá lại TSCĐHH  

Thông qua đề tài này, tác giả xin kiến nghị với các cơ quan có thẩm 

quyền nên có kế hoạch hoàn thiện hệ thống CMKT Việt Nam nói chung 

và CMKT TSCĐHH nói riêng theo mô hình đánh giá lại để thông tin kế 

toán của các DN Việt Nam được chính xác hơn, hữu ích hơn cho những 

người quan tâm và có tính cạnh tranh hơn với các quốc gia trong khu 

vực và trên thế giới. 

4.2.2. Kiến nghị về nội dung của CMKT TSCĐHH trong điều 

kiện Việt Nam 

+ Nên có phần giải thích chuẩn mực thay vì sử dụng thông tư 

hướng dẫn chuẩn mực mang tính chất hướng dẫn định khoản các 

nghiệp vụ kế toán. 

+ Các phần giải thích, hướng dẫn nên bao gồm cả các nội dung đo 

lường và công bố thông tin. 

+ Các nội dung đo lường chú ý đến các trường hợp mua trả chậm, 

trao đổi TSCĐHH, trường hợp định giá lại (nếu có) vào thời điểm lập 

BCTC, vốn hóa chi phí đi vay vào nguyên giá, cách tính khấu hao trong 

các trường hợp đặc biệt. 

+ Các vấn đề công bố thông tin không chỉ là công bố bắt buộc mà 

còn là các hình thức công bố tự nguyện. 

4.2.3. Kiến nghị về vấn đề khấu hao trong các DN 

+ Cho phép DN được lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp với 

công dụng, cách thức sử dụng nhằm mục đích thu được lợi ích kinh tế 

trong quá trình sử dụng. 

+ Có quy định cụ thể về mức khấu hao hoặc phương pháp khấu hao 

phục vụ mục tiêu tính thuế, phạm vi áp dụng của các quy định này vào 

thời điểm cuối niên độ kế toán khi tính thuế thu nhập DN phải thực 

hiện với ngân sách Nhà nước. 
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+ Đối với trường hợp các DN có TSCĐHH hạch toán theo hợp 

đồng thuê dài hạn, phương pháp khấu hao cũng được áp dụng như các 

TSCĐ cùng loại thuộc quyền sở hữu của DN hoặc phù hợp với điều 

kiện cách thức sử dụng tài sản để thu lợi. 

+ Không được trích khấu hao đối với những loại TSCĐHH được 

quy định không được phép trích khấu hao. 

+ DN chỉ được thay đổi thời gian sử dụng TSCĐHH một lần đối 

với một TS. 

+ DN chỉ được thay đổi phương pháp tính khấu hao khi có sự thay 

đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó để đem lại lợi ích cho DN hoặc 

khi có sự thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế cho 

DN. Mỗi TSCĐHH chỉ được phép thay đổi phương pháp khấu hao tối 

đa không quá hai lần trong quá trình sử dụng và phải có ý kiến bằng 

văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

4.2.4. Kiến nghị với các cơ quan chức năng 

Thông qua đề tài này, tác giả mong muốn các cơ quan chức năng có 

sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong công tác kiểm tra về việc tuân 

thủ chế độ, quy định của các cơ quan ban hành như Bộ Tài chính, Kiểm 

toán Nhà nước,… Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng thông tin sai lệch, 

không tuân thủ CMKT, dẫn đến thông tin trên BCTC không đầy đủ 

theo yêu cầu của CMKT làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư thì Nhà nước 

nên xây dựng một hệ thống chế tài chặt chẽ, giải trình sai lệch không 

thuyết phục và xử lý nghiêm minh, thích đáng các trường hợp vi phạm. 

Trách nhiệm tuân thủ CMKT khi lập BCTC thuộc về chính các nhà 

quản trị công ty, vì vậy cần có những chế tài trực tiếp đối với cá nhân 

sai phạm chứ không phải quy trách nhiệm cho DN một cách chung 

chung. 
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4.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC HOÀN THIỆN 

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TSCĐHH 

+ Các thuật ngữ trong CMKT cần được sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu 

hơn nhằm giúp cho sự vận dụng CMKT được dễ dàng. 

+ Ngày càng nâng cao vai trò của các cơ quan quản lý tài chính- kế 

toán của Nhà nước cũng như các hội nghề nghiệp. 

+ Bổ sung các quy định về việc đánh giá lại TSCĐHH sau ghi nhận 

ban đầu. 

+ Bổ sung quy định về sự thu hồi của giá trị kế toán. 

+ Nên quan tâm đến trường hợp TSCĐHH không cần dùng, chờ 

bán và có cách thức công bố riêng thông tin về tài sản này. 

+ Nên quan tâm đến vấn đề xử lý chênh lệch tỷ giá, đảm bảo phản 

ánh thực chất khoản chênh lệch đánh giá lại TSCĐHH. 

+ Nên quan tâm đến các trường hợp các khoản tổn thất tài sản mà 

bản thân CMKT TSCĐHH có đề cập nhưng chưa có chuẩn mực tương 

ứng. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 

Trong chương 4 tác giả đã đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 

hơn cho công tác vận dụng CMKT TSCĐHH tại các doanh nghiệp như 

vấn đề đánh giá lại TSCĐHH, khấu hao TSCĐHH trong các DN, 

Chuẩn hóa và làm rõ những nội dung khó hiểu trong CMKT TSCĐHH 

trong điều kiện Việt Nam. 
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KẾT LUẬN 

TSCĐHH đóng vai tr  quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh 

và hoạt động của một DN. Bên cạnh CMKT TSCĐHH thì các CMKT 

khác cũng góp phần giúp DN trình bày BCTC rõ ràng, cụ thể nhằm 

cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho DN. 

Để đánh giá sự vận dụng CMKT TSCĐHH ở các DN trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, tác giả đã thực hiện điều tra 100 DN với những đặc 

thù khác nhau về lĩnh vực hoạt động, loại hình DN và quy mô DN. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự vận dụng và tuân thủ CMKT 

TSCĐHH ở các DN hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được 

đánh giá vẫn chưa tốt. Vẫn còn một số vấn đề mang tính chất chủ quan 

và khách quan còn tồn tại đối với việc vận dụng CMKT TSCĐHH 

trong các doanh nghiệp. Tình hình này có thể giải thích từ nhiều 

nguyên nhân. Sự phức tạp của CMKT với nhiều khái niệm khó hiểu, 

khó vận dụng trong thực tế, sự đánh giá thấp của nhà quản trị đối với 

vai trò của thông tin kế toán, trình độ của đội ngũ kế toán, đồng thời 

thiếu những chế tài cần thiết để xử phạt những trường hợp trình bày 

BCTC không đầy đủ thông tin. 

Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, luận văn đã nêu những kiến 

nghị liên quan đến việc hoàn thiện CMKT TSCĐHH nhằm góp phần 

tăng cường sự vận dụng CMKT trong lập BCTC . 

Với những kết quả đạt được, tác giả hy vọng cung cấp được những 

thông tin ban đầu về tình hình vận dụng CMKT TSCĐHH của các DN 

hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho các nghiên cứu sau này. 

Tác giả luận văn hy vọng góp phần nâng cao chất lượng về việc vận 

dụng CMKT TSCĐHH hơn trong thực tế của các DN hiện nay, cũng 

như các CMKT khác nhằm mang lại các BCTC đầy đủ, chất lượng và 

có độ tin cậy cao. 


