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Tóm tắt: 
 

Sai sót trong công bố  thông tin trên Báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những chủ đề đặc biệt 
được quan tâm và mang tính thời sự tại Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm cung cấp bức tranh tổng 
quát về thực trạng sai sót BCTC theo các chỉ tiêu trọng yếu như lợi nhuận, tài sản. Dựa vào cách 
tiếp cận mô tả, so sánh và giải thích, kết quả phân tích cho thấy sai sót lợi nhuận và tài sản của các 
công ty niêm yết phổ biến cả về số lượng và mức độ sai sót. Sai sót cũng không giảm qua 5 năm và 
không phụ thuộc vào thị trường niêm yết và ngành nghề hoạt động. Kết quả này một mặt cung cấp 
thông tin có giá trị cho cơ quan quản lý, nhà đầu tư để xem xét trong việc quản lý và ra quyết định, 
mặt khác cung cấp kết quả cho các nhà nghiên cứu để nghiên cứu giải thích hiện tượng sai sót 
BCTC.  
 

          Từ khóa: Sai sót báo cáo tài chính; Sai sót lợi nhuận; Sai sót tài sản; Thị trường chứng 
khoán; Công ty niêm yết.   
               

 
Abstract:   

This study aims to provide a general picture of fraudulent financial statements through the key 
indicators such as profit and assets. Based on the descriptive, comparative and explanatory 
approaches, the results of the analysis show that the fraudulent profit and assets of listed 
companies are popular both in terms of quantity and level of error. Errors also do not decrease 
over 5 years and are not dependent on the listed stock market and the  industry. This result, on 
the one hand, provides valuable information to regulators and investors for consideration in 
management and decision making, and on the other hand provides results for researchers to do 
research in the future.  
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