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MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự hình thành của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), cùng yêu cầu và cam kết 
hội nhập toàn diện khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) là những tác động bên ngoài vào môi trường kinh doanh. Điều 
này đòi hỏi các doanh nghiệp (DN) nói chung và các DN sản xuất vật liệu xây dựng 
(VLXD) nói riêng phải nhận thức được những thông tin pháp lý, chính sách thỏa thuận 
cam kết quốc tế cũng như những thay đổi dự kiến trong chính sách pháp luật quốc gia, 
để thích ứng kịp thời sự hội nhập, cạnh tranh, phát triển.  

Nghệ An là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, trong đó nhiều loại 
khoáng sản có trữ lượng lớn. Đây là lợi thế lớn để Nghệ An phát triển trở thành một 
trong những trung tâm công nghiệp sản xuất VLXD lớn của cả nước. Đặc biệt đây cũng 
là lĩnh vực đang cần thu hút vốn đầu tư lớn để đầu tư đồng bộ cho các khâu nghiên cứu, 
sản xuất, kiểm nghiệm và tiêu thụ đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. 

Yêu cầu cung cấp một bức tranh toàn cảnh, tổng thể về tình hình tài chính và kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở các DN sản xuất VLXD là một nhu cầu tất yếu và 
khách quan. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán 
trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An” là hết 
sức cần thiết. 

Sự cần thiết của đề tài luận án có thể khái quát bởi các lý do sau:  

- Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của các đối tượng sử dụng thông tin; 

- Xuất phát từ nhu cầu hội nhập quốc tế về kế toán của Việt Nam; 

- Xuất phát từ khung pháp lý liên quan đến hệ thống báo cáo kế toán (BCKT) hiện 
hành và thực trạng hệ thống BCKT trong các doanh nghiệp; 

- Xuất phát từ đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh và quy hoạch phát triển sản 
xuất VLXD tỉnh Nghệ An.  

Với những phân tích trên cho thấy đề tài có tính cấp thiết cả về lý thuyết lẫn 
thực tiễn. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Nghiên cứu tổng quan các công trình liên quan đến đề tài luận án nhằm phân tích, 
đánh giá các công trình đã công bố của các tác giả khác nhau để thấy được những kết 
quả nghiên cứu cũng như những vấn đề còn tiếp tục phải nghiên cứu. Do mỗi thời kỳ 
khác nhau, sự phát triển của kinh tế xã hội cũng khác nhau nên các đề tài nghiên cứu chỉ 
có thể đạt được những kết quả nghiên cứu tương ứng với thời gian nghiên cứu. Khi có sự 
thay đổi về thời gian cũng như trình độ phát triển của kinh tế xã hội thì cần thiết phải tiếp 
tục nghiên cứu các vấn đề còn hạn chế trước đây. 

2.1. Các nghiên cứu ngoài nước 

 - Những nghiên cứu đề cập đến báo cáo tài chính (BCTC)  

- Những nghiên cứu đề cập đến báo cáo kế toán quản trị (BCKTQT) 
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2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước 

2.2.1. Các công trình nghiên cứu đề cập đến báo cáo kế toán 

2.2.2. Các công trình nghiên cứu đề cập tới khía cạnh về báo cáo kế toán  

* Nghiên cứu đề cập đến BCTC của từng DN 

* Nghiên cứu đề cập đến BCKT quản trị  

2.2.3. Các công trình nghiên cứu về lĩnh vực sản xuất VLXD 

2.3. Xác định vấn đề nghiên cứu  

Trên cơ sở nghiên cứu các công trình trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan 
đến luận án, ngoài những thành tựu đóng góp tác giả nhận thấy còn một số hạn chế sau:  

- Về nội dung nghiên cứu: Những nghiên cứu về hệ thống BCKT còn hạn chế về 
số lượng. Nội dung nghiên cứu của mỗi đề tài chưa tập trung sâu vào việc giải quyết nhu 
cầu thông tin hữu ích của các đối tượng (nhà đầu tư, chủ nợ và các cấp quản trị trong 
DN) mà hệ thống BCKT phải phục vụ.  

- Về phạm vi nghiên cứu: Hệ thống BCKT chịu tác động lớn bởi hệ thống pháp lý 
về kế toán và đặc điểm hoạt động kinh doanh của DN. Tuy nhiên, một số công trình 
nghiên cứu mặc dù đã nghiên cứu về hệ thống BCKT nhưng tại các loại hình DN Việt 
Nam, không phân biệt loại hình sở hữu vốn hay loại hình kinh doanh là sản xuất hay 
thương mại. Việc không giới hạn không gian nghiên cứu sẽ ảnh hưởng tới kết quả 
nghiên cứu vì khó chỉ ra ảnh hưởng của đặc điểm vùng miền, môi trường sản xuất kinh 
doanh ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất.  

- Về phương pháp nghiên cứu: Các công trình nghiên cứu trong nước giai đoạn từ 
năm 2010 trở về trước sử dụng phương pháp quan sát và nghiên cứu qua tài liệu thực tế 
tại các DN và dựa vào suy luận là chủ yếu, chưa có các điều tra, khảo sát. Việc sử dụng 
phiếu điều tra khảo sát đối tượng nghiên cứu mới chỉ được thực hiện ở một số các công 
trình từ những năm 2010 trở lại đây. Tuy nhiên, các phương pháp nghiên cứu và xử lý số 
liệu mới chỉ dừng lại ở nghiên cứu định tính là chủ yếu.  

- Về lĩnh vực nghiên cứu: Hiện nay, chưa có công trình nào nghiên cứu trực tiếp 
và cụ thể về hệ thống BCKT thực hiện trên lĩnh vực sản xuất VLXD.  

 Từ các nhận xét trên, tác giả cho rằng khoảng trống để tác giả nghiên cứu là 
hoàn thiện hệ thống BCKT trong các DN sản xuất VLXD trên địa bản tỉnh Nghệ An là 
cần thiết và được thực hiện theo các nội dung như sau: Nghiên cứu và chỉ ra các nhân 
tố tác động đến hệ thống BCKT trong DNSX; Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống BCKT 
trong các DN sản xuất VLXD theo hướng hoàn thiện các chỉ tiêu của hệ thống BCTC 
đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng và hoàn thiện hệ thống BCKTQT theo 
quy trình đáp ứng nhu cầu thông tin của các cấp quản trị trong các DN sản xuất VLXD. 
Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu trước có liên quan sẽ được tác giả kế thừa một 
cách có chọn lọc. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  

- Mục tiêu chung: 

Mục tiêu chung của luận án là hoàn thiện hệ thống BCKT trong các DN sản xuất 
VLXD trên địa bản tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao tính hữu ích của hệ thống BCKT, đáp 
ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng trong thời kỳ hội nhập quốc tế.  
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- Mục tiêu cụ thể:  

Từ mục tiêu chung đó, các mục tiêu cụ thể được xác định là: 

+ Nghiên cứu và chỉ ra các nhân tố tác động đến hệ thống BCKT trong DNSX. 

+ Hệ thống hóa và phát triển những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống BCKT 
trong các DNSX.  

+ Thông qua nghiên cứu thực trạng khung pháp lý hiện hành về hệ thống BCKT 
và thực trạng hệ thống BCKT tại các DNSX VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An để đánh 
giá những ưu điểm và tồn tại cần hoàn thiện. 

+ Tìm hiểu hệ thống BCKT theo quy định quốc tế và bài học kinh nghiệm của 
một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  

+ Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống BCKT trong các doanh nghiệp sản xuất 
VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng trong điều 
kiện hội nhập quốc tế, đồng thời đưa ra các điều kiện cần thiết để thực hiện các giải pháp. 

4. Câu hỏi nghiên cứu  

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài, luận án cần nghiên cứu, phân tích các 
vấn đề liên quan đến hệ thống BCKT trong các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An nhằm trả lời các câu hỏi sau: 

Câu hỏi 1: Các nhân tố tác động đến hệ thống báo cáo kế toán? 

Câu hỏi 2: Hệ thống BCKT trong các DNSX hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu 
thông tin hữu ích của các đối tượng trong điều kiện hội nhập quốc tế? 

Câu hỏi 3: Nội dung và kết cấu hệ thống BCKT của các DNSX như thế nào để có 
thể cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng và phù hợp với thông lệ kế 
toán quốc tế? 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

Luận án nghiên cứu về hệ thống BCKT tại các DN sản xuất VLXD trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An.  

- Phạm vi nghiên cứu:  

Luận án sẽ tập trung nghiên cứu hệ thống BCKT trong các DN sản xuất VLXD 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

+ Về nội dung nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu xoay quanh các nội 
dung liên quan đến hệ thống BCKT (chỉ nghiên cứu BCTC của từng DN và BCKTQT, 
không đề cập đến báo cáo tài chính hợp nhất) của các DNSX VLXD, đánh giá thực 
trạng hệ thống BCKT trong các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm 
tìm ra giải pháp hoàn thiện hệ thống BCKT của các DN này. Do các DNSX lĩnh vực 
VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay chủ yếu là các công ty cổ phần, công ty 
TNHH, DNTN chưa có các Tập đoàn lớn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty 
con, vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu của luận án tập trung vào nghiên cứu hệ thống 
BCTC của từng DN và BCKTQT. 

+ Về không gian nghiên cứu: Luận án tiến hành hoàn thiện hệ thống BCKT cho 
các doanh nghiệp sản xuất VLXD có quy mô lớn với mô hình tổ chức quản lý giản đơn 
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và trực tuyến chức năng và là các DN chuyên sản xuất vật liệu vô cơ bao gồm DNSX xi 
măng, gạch ngói, đá xây dựng các loại. 

 Xuất phát từ đặc thù của hệ thống báo cáo kế toán quản trị thường sử dụng nhiều 
ở các DN có quy mô lớn, mặt khác, trong lĩnh vực sản xuất VLXD đòi hỏi quy vốn và số 
lượng lao động phải đủ lớn mới đáp ứng được yêu cầu sản xuất do đó các DN sản xuất 
VLXD thường tập trung ở các DN có quy mô lớn. Bên cạnh đó, Nghệ An là tỉnh có 
nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, với trữ lượng lớn như: Đá vôi xi măng, sét xi 
măng, đá badan, đá ốp lát, đá xây dựng…, chính vì vậy, đặc thù các DNSX VLXD trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An chủ yếu sản xuất vật liệu vô cơ (Theo cách phân loại VLXD của 
Hiệp hội sản xuất VLXD Việt Nam, căn cứ vào bản chất VLXD được phân ra làm 3 loại 
chính: (1) Vật liệu vô cơ bao gồm các loại vật liệu đá thiên nhiên, các loại vật liệu nung, 
các chất kết dính vô cơ, bê tông, vữa và các loại vật liệu đá nhân tạo không nung khác; 
(2) Vật liệu hữu cơ: bao gồm các loại vật liệu gỗ, tre, các loại nhựa bitum và guđrông, 
các loại chất dẻo, sơn, vecni v.v..; (3) Vật liệu kim loại: bao gồm các loại vật liệu và sản 
phẩm bằng gang, thép, kim loại màu và hợp kim). 

+ Về thời gian nghiên cứu: Luận án tiến hành nghiên cứu, khảo sát lịch sử hình 
thành nghành sản xuất VLXD ở Việt Nam, dựa vào quy hoạch phát triển VLXD tỉnh 
Nghệ An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tác giả đưa ra các giải pháp khả thi và 
phù hợp với định hướng phát triển của ngành. Số liệu khảo sát về hệ thống BCKT của 
các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện trong khoảng thời 
gian từ năm 2013 đến năm 2016. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu vừa mang tính lý luận, vừa mang tính ứng dụng, do đó để giải 
quyết được câu hỏi nghiên cứu và đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, tác giả đã vận 
dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính với phương pháp nghiên cứu định 
lượng trong nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu định tính được tác giả luận án sử 
dụng nhằm mô tả và phân tích đặc điểm về hoạt động sản xuất và tổ chức quản lý của 
các DNSX vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An có ảnh hưởng đến việc lập và 
trình bày hệ thống báo cáo kế toán trên quan điểm của tác giả. Phương pháp nghiên 
cứu định lượng được sử dụng thông qua phương pháp thống kê mô tả nhằm tóm tắt dữ 
liệu, mô tả mẫu nghiên cứu dưới dạng số hay đồ họa (biểu đồ, đồ thị) để cung cấp một 
bức tranh rõ nhất về thực trạng hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản 
xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong mối quan hệ với đặc điểm, yêu cầu của 
quá trình phát triển. Cụ thể các phương pháp nghiên cứu được thể hiện trong từng nội 
dung nghiên cứu như sau:  

* Phương pháp tra cứu tài liệu 

* Phương pháp thu thập dữ liệu 

- Đối với dữ liệu sơ cấp: Trong quá trình thu thập số liệu, tác giả thực hiện trao 
đổi, khảo sát trực tiếp một số công ty điển hình; phát phiếu điều tra đến các DN sản xuất 
VLXD và tổng hợp số liệu làm minh chứng cho các đánh giá và tổng kết của luận án. 

Do lĩnh vực sản xuất VLXD đa dạng nên để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả 
luận áp dụng phương pháp chọn mẫu nhằm tiến hành thu thập thông tin trên mẫu, từ đó 
đưa ra các kết luận.  
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Các DN sản xuất VLXD được chọn phục vụ cho nghiên cứu đề tài luận án phải 
đáp ứng được các yêu cầu: (1) Các DN sản xuất VLXD được chọn phải là DN hoạt động 
trong lĩnh vực sản xuất VLXD phải là hoạt động chính, đem lại doanh thu và thu nhập 
chủ yếu cho DN; (2) Quá trình chọn mẫu phải thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên; (3) 
Số lượng mẫu được chọn phải đủ lớn và mang tính đại diện. 

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An năm 2014, tính đến thời điểm 
01/01/2014, tổng số DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất VLXD vô cơ (bao gồm: sản 
xuất gạch ngói, xi măng, đá ốp lát, khai thác cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 188 
DN, trong đó có 53 DN có quy mô lớn (Cách phân loại này được căn cứ trên tiêu thức số 
lao động bình quân trên năm và quy mô vốn của DN được thể hiện cụ thể theo Nghị 
định số 56/2006/NĐ-CPcủa Chính phủ), vốn điều lệ có sự chệnh lệch khác nhau và các 
DN nằm rải rác phân bố khắp khu vực địa bàn toàn tỉnh.  

- Đối với dữ liệu thứ cấp: là những dữ liệu đã được xử lý bởi các DN sản xuất 
VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc tổng thể nghiên cứu, do các DN sản xuất VLXD 
tham gia khảo sát cung cấp hoặc do tác giả thu thập từ các nguồn thông tin sẵn có như 
báo, đài, internet hay từ website của các đơn vị; các văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục 
thống kê, của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, chi cục thuế, Hiệp hội VLXD, Sở 
Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. 

* Phương pháp xử lý dữ liệu 

Thông qua những phiếu điều tra được gửi trả về, kết hợp với số liệu từ việc điều 
tra quan sát, phỏng vấn trực tiếp, tác giả sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp các phiếu 
điều tra, xử lý, phân tích số liệu. Kết quả điều tra được trình bày trên bảng tính Excel 
dưới dạng bảng biểu. 

7. Những đóng góp mới của luận án 
- Về lý luận:  
+ Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ hơn lý luận về hệ thống BCKT trong DN 

sản xuất, phân tích sâu sắc các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống báo cáo kế toán trong 
doanh nghiệp sản xuất, làm rõ vai trò của hệ thống báo cáo kế toán đối với nhu cầu 
thông tin của các đối tượng sử dụng. 

+ Luận án đã làm rõ khung lý thuyết của hệ thống báo cáo kế toán tài chính và 
báo cáo kế toán quản trị với cơ sở nền tảng là lý thuyết hữu ích của thông tin tài chính 
và lý thuyết ra quyết định kinh tế. 

+ Luận án đã làm rõ mối quan hệ tương tác giữa hệ thống báo cáo tài chính và 
báo cáo kế toán quản trị trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, đây là cơ sở quan trọng 
cho việc xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp. 

+ Luận án đã cung cấp những bằng chứng về nhu cầu sử dụng thông tin và 
thực trạng công tác lập và cung cấp các BCKT của các DN sản xuất VLXD trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An. Đây là những cơ sở quan trọng cho việc đóng góp những thay 
đổi về lý luận đối với hệ thống BCKT đối với các DN theo định hướng gắn với nhu 
cầu sử dụng thông tin và năng lực hoạt động kế toán tài chính của các doanh nghiệp. 

- Về thực tiễn:  
+ Luận án phân tích rõ thực trạng khung pháp lý về kế toán Việt Nam hiện 

hành ảnh hưởng đến việc lập và trình bày BCKT trong các DN sản xuất. Phân tích rõ 
đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của các DN sản xuất 
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VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An ảnh hưởng đến việc lập và trình bày hệ thống báo 
cáo kế toán trong giai đoạn hiện nay.  

+ Luận án đánh giá thực trạng của hệ thống BCKT trong các DN sản xuất 
VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua kết quả khảo sát. Trên cơ sở đó, xác định 
được những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về hệ thống báo cáo kế toán 
trong các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

+ Luận án đã đưa ra một số quan điểm, yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn 
thiện, luận án đã đi sâu nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ 
thống BCKT trong các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo hướng 
đáp ứng những yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện phù hợp với điều kiện và đặc điểm 
của các DNSX VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Luận án cũng đã đưa ra những điều 
kiện về phía Nhà nước và điều kiện về phía doanh nghiệp thực hiện các giải pháp 
luận án đề ra. 

8. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục sơ đồ, bảng biểu, hình, phụ lục 
và danh mục tài liệu tham khảo luận án được kết cấu thành 03 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất. 

Chương 2: Thực trạng của hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Chương 3:Giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp 
sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 

Chương 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

1.1. Tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán 

1.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của hệ thống báo cáo kế toán 

Báo cáo kế toán nói chung và báo cáo kế toán doanh nghiệp nói riêng là sản phẩm 
đầu ra của quá trình hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp. Kết quả của công tác kế 
toán ở đơn vị kế toán được biểu hiện thông qua hệ thống báo cáo kế toán được lập và 
trình bày để cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho các đối tượng khác nhau.  

Cơ sở khoa học của việc lập các báo cáo kế toán là sự chênh lệch thông tin 
(information asymmetry) về kế toán tài chính giữa những người làm công tác kế toán và 
các bộ phận quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc những đối tượng bên ngoài doanh 
nghiệp như các nhà đầu tư hoặc chủ nợ của doanh nghiệp. Trong đó, nhu cầu sử dụng 
thông tin của các đối tượng sử dụng là động lực then chốt của việc lập và trình bày các 
báo cáo kế toán. 

Báo cáo kế toán là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán trong doanh nghiệp, 
là đầu ra của hệ thống thông tin kế toán, nó là phương tiện được thiết kế một cách khoa 
học, hợp lý nhằm cung cấp những thông tin kế toán cần thiết cho các đối tượng có nhu 
cầu sử dụng thông tin kế toán giúp họ có những quyết định kinh tế đúng đắn, kịp thời, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao và hiệu năng quản lý tốt nhất. 
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1.1.2. Đặc trưng của hệ thống báo cáo kế toán 

Để thực hiện tốt chức năng thông tin và báo cáo, các báo cáo kế toán có những 
đặc trưng cần được tôn trọng trong quá trình thiết kế và xây dựng, bao gồm: 

- Báo cáo kế toán gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các 
đối tượng sử dụng; 

- Báo cáo kế toán hỗ trợ thông tin cho việc ra các quyết định kinh tế, bao gồm 
chủ yếu là các quyết định đầu tư, cho vay và điều hành sản xuất kinh doanh; 

- Báo cáo kế toán chứa đựng thông tin mang bản chất tài chính; 

- Báo cáo kế toán được thiết kế theo nguyên tắc phân kỳ có lặp lại; 

Những đặc trưng trên là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng và vận hành hệ thống 
các báo cáo kế toán trong doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ cho việc tiến hành các hoạt 
động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các đối tượng có lợi ích trực tiếp và gián tiếp tới 
hoạt động của doanh nghiệp.  

1.1.3. Các nhân tố tác động đến hệ thống báo cáo kế toán trong doanh nghiệp  

Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, hoạt động của DN luôn bị chi 
phối bởi nhiều nhân tố khác nhau, điều này đã tạo nên một môi trường kế toán đa dạng 
và sinh động, với những nét đặc thù riêng của mỗi hệ thống kế toán được thiết lập và sử 
dụng để cung cấp thông tin. Việc nhận diện sự tồn tại và tác động của các nhân tố trong 
môi trường kế toán có ý nghĩa thiết yếu đối với sự tìm hiểu, đánh giá, xây dựng hoặc đưa 
ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán. Các nhân tố tác động đến hệ thống 
BCKT trong DN hiện nay khá đa dạng. Có thể chia thành các nhóm nhân tố cơ bản sau:  

* Nhân tố môi trường kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế:  

* Nhân tố hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, cơ sở kế toán: 

 * Nhân tố đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý và nhu cầu thông tin kế toán 
từ nhà quản trị doanh nghiệp. 

 * Nhân tố về ứng dụng công nghệ thông tin và trình độ chuyên môn của nhân viên 
kế toán. 

 Ngoài những nhân tố kể trên thì BCKT DN còn chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu sử 
dụng thông tin và sức ép về cung cấp thông tin kinh tề tài chính minh bạch từ các đối 
tượng sử dụng thông tin bên ngoài doanh nghiệp như khách hàng, chủ nợ, các nhà đầu tư 
hiện tại và tương lai…; chịu ảnh hưởng bởi hệ thống khuôn khổ pháp lý về kinh tế, tài 
chính như luật thuế, luật đầu tư, luật kinh doanh chứng khoán. 

1.1.4. Hệ thống báo cáo kế toán trong doanh nghiệp 

Hệ thống BCKT bao gồm: 

- Các báo cáo kế toán tài chính được thiết lập với mục đích phục vụ thông tin cho 
các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp mà chủ yếu là các nhà đầu tư và chủ nợ; 

-  Các báo cáo kế toán quản trị được thiết lập với mục đích phục vụ thông tin cho 
các đối tượng bên trong doanh nghiệp mà chủ yếu là các nhà quản trị các cấp trong 
doanh nghiệp. 

Hai hệ thống báo cáo trên bao quát được phạm vi và mức độ cung cấp thông tin 
của hệ thống kế toán của doanh nghiệp và đây cũng là đối tượng nghiên cứu chính của 
luận án. 
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1.1.5. Sự tương tác giữa hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị 
trong hệ thống kế toán doanh nghiệp 

Hai hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính và báo cáo 
kế toán quản trị không phải là những hệ thống độc lập tách rời nhau mà có mối quan hệ 
đan xen với nhau và cùng được xây dựng trên nền tảng hệ thống ghi chép và xử lý thông 
tin của kế toán.  

Việc nhận dạng sự tương tác giữa hai hệ thống báo cáo kế toán là rất quan trọng 
trong việc thiết kế và hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp. Sự 
tương tác giữa hệ thống các chỉ tiêu nội dung, giữa các báo cáo góp phần hệ thống hoá 
các thông tin kế toán tài chính và thông tin kế toán quản trị từ đó tạo nên sự hài hoà 
trong các nội dung kế toán, giảm công sức ghi chép báo cáo của kế toán và tăng cường 
tính hữu ích của các thông tin kế toán.  

1.2. Báo cáo tài chính  

1.2.1. Mục đích của báo cáo tài chính  

Mục đích của BCTC là cung cấp các thông tin tài chính về đơn vị báo cáo giúp 
ích cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, chủ nợ để ra quyết định về việc cung cấp 
các nguồn lực cho đơn vị. 

1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính và nhu cầu thông tin của đối tượng sử dụng 

Vai trò của BCTC có thể xét trên hai khía cạnh: khía cạnh thực hiện nghĩa vụ của 
bên cung cấp thông tin và khía cạnh đáp ứng quyền lợi của bên tiếp nhận thông tin. Đối 
với bên cung cấp thông tin là DN thì việc lập và nộp BCTC là nghĩa vụ có tính chất pháp 
lý tuân thủ theo quy định của pháp luật và các tổ chức điều tiết về chính trị, xã hội, nghề 
nghiệp. Xét mặt này BCTC là đối tượng trong việc đánh giá tính tuân thủ quy chế, pháp 
luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tính tuân thủ chỉ là điều kiện cần, còn việc đáp ứng 
nhu cầu thông tin cho bên tiếp nhận mới là điều kiện đủ để thể hiện vai trò của BCTC. 

Ngoài ra, vai trò của báo cáo tài chính đối với người sử dụng còn bị chi phối bởi 
quy mô, đặc điểm của doanh nghiệp báo cáo. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vai 
trò của báo cáo tài chính hướng đến người quản lý doanh nghiệp nhiều hơn, yêu cầu về 
tính công khai và minh bạch trong việc công bố thông tin với mục đích tìm kiếm vốn đầu 
tư trở thành một thách thức khá lớn đối với bản thân các doanh nghiệp này. Đối với các 
doanh nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt là các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, 
thì báo cáo tài chính có vai trò đắc lực trong việc cung cấp thông tin phục vụ nhà đầu tư, 
chủ nợ hiện hữu và tiềm năng. Đối với các tập đoàn kinh tế, đặc biệt là các tập đoàn đa 
quốc gia, việc trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ những nguyên tắc và thông lệ quốc 
tế thì mới thỏa mãn nhu cầu thồng tin của người sử dụng theo điện rộng, nhưng vẫn tập 
trung vào hai đối tượng chính là nhà đầu tư và chủ nợ hiện hữu và tiềm năng. 

1.2.3. Lý thuyết về tính hữu ích của thông tin kế toán và lý thuyết chu kỳ ra 
quyết định kinh tế 

Để cụ thể hóa các tiêu chuẩn đảm bảo thông tin có ích cho người sử dụng, Ủy ban 
các chuẩn mực kế toán (ASB) của Vương quốc Anh đã đưa ra cơ sở lý luận về tính chất 
hữu ích cần thiết đối với thông tin kế toán như sau: (Sơ đồ 1.2)  

Mô hình lý thuyết về tính hữu ích của thông tin kế toán cho việc ra các quyết định 
được thể hiện thông qua sơ đồ 1.2 sau: 
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Sơ đồ 1.2. Tính hữu ích của thông tin tài chính cho việc ra quyết định 

(Nguồn: Tác giả Đặng Đức Sơn) 

Th«ng tin cã Ých cho ngêi sö dông? 

TÝnh phï hîp §é tin cËy Kh¶ n¨ng so s¸nh Kh¶ n¨ng hiÓu 
th«ng tin 

Kh¶ n¨ng lµm thay ®æi 
quyÕt ®Þnh  

cña ngêi sö dông 

Th«ng tin mang tÝnh 
toµn diÖn vµ tr×nh bµy 
mét c¸ch trung thùc 

Kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸  
sù t¬ng ®ång  
vµ kh¸c biÖt 

Kh¶ n¨ng nhËn biÕt 
tÇm quan träng  
cña th«ng tin 

Gi¸ trÞ 
dù b¸o 

Gi¸ trÞ 
kiÓm 
®Þnh 

Tr×nh 
bµy 

trung 
thùc 

TÝnh 
thùc 
chÊt 

TÝnh 
toµn 
diÖn 

TÝnh 
thËn 
träng 

Nguyªn 
t¾c nhÊt 

qu¸n 

Tr×nh 
bµy 

th«ng 
tin 

Kh¶ n¨ng 
cña ngêi 
sö dông 
th«ng tin 

Qu¸ tr×nh 
tæng hîp vµ 

ph©n lo¹i 
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Bên cạnh việc nhận dạng các tính chất có ích của thông tin như một cơ sở tiền đề 
cơ bản của các báo cáo nói chung và báo cáo kế toán nói riêng, để xây dựng hệ thống 
báo cáo kế toán toàn diện và hiệu quả, đặc biệt là hệ thống báo cáo kế toán quản trị, 
người ta phải kết hợp lý thuyết hữu ích của thông tin với lý thuyết về chu kỳ ra quyết 
định nhằm mục đích hướng các nội dung của báo cáo kế toán vào việc trợ giúp các hoạt 
động ra quyết định kinh tế, đặc biệt là các tác nghiệp quản trị. Cơ sở lý thuyết này được 
thể hiện theo mô hình sau: 

 

 
 

Hình 1.2: Chu kỳ ra quyết định kinh tế 

 

Việc hiểu được chu kỳ ra quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao 

vai trò của thông tin kế toán - tài chính trên các báo cáo kế toán trợ giúp cho việc ra các 

quyết định của doanh nghiệp, tránh được các sai lầm loại I và sai lầm loại II trong quá 

trình ra các quyết định đầu tư, kinh doanh và quản lý, bao gồm:  

- Sai lầm loại I: Loại bỏ các phương án kinh doanh tốt. 

- Sai lầm loại II: Chọn các phương án kinh doanh không tốt. 

Những vấn đề trên là cơ sở đưa ra các nguyên tắc thiết kế hệ thống báo cáo kế 

toán đặc biệt là các báo cáo kế toán quản trị. 

1. Xác định  
vấn đề 

2. Đặt ra các 
tiêu chí  

quyết định 

3. Định lượng 
các tiêu chí 
quyết định  

4. Đưa ra các 
phương án  

thay thế 

5. Đánh giá các 
phương án  

thay thế 

6. Chọn 
phương án thay 

thế tốt nhất 

7. Đưa ra  
quyết định 

8. Đánh giá 
quyết định 
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1.2.4. Yêu cầu về chất lượng thông tin của báo cáo tài chính  

(1) Tính phù hợp  

(2) Độ tin cậy  

(3) Khả năng so sánh  

(4) Khả năng hiểu thông tin  

1.2.5. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính  

 Nguyên tắc hoạt động liên tục: 

 Nguyên tắc nhất quán 

 Nguyên tắc cơ sở dồn tích 

 Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp 

 Nguyên tắc bù trừ 

 Nguyên tắc có thể so sánh 

1.2.6. Các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính 

Xác định và ghi nhận các yếu tố của BCTC là một nội dung quan trọng của khuôn 

mẫu lý thuyết về BCTC. Căn cứ vào mục đích của luận án, việc xác định và ghi nhận 

các yếu tố của BCTC được trình bày chủ yếu theo quy định của VAS 01, đồng thời có 

tham chiếu với quy định của IASB.  

Báo cáo tài chính phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng 

hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có cùng tính chất kinh tế thành các yếu tố của báo 

cáo tài chính.  

- Các yếu tố trực tiếp phản ánh tình hình tài chính là tài sản, nợ phải trả và vốn 

chủ sở hữu. 

- Các yếu tố trực tiếp phản ánh kết quả hoạt động là thu nhập và chi phí 

- Đo lường các yếu tố trên BCTC 

1.2.7. Nội dung, kết cấu của báo cáo tài chính  

1.2.8. Kiểm tra, kiểm toán và công khai báo cáo tài chính  

1.3. Báo cáo kế toán quản trị  

Báo cáo kế toán quản trị là một phân hệ của hệ thống BCKT được lập theo yêu 

cầu quản lý của ngành và của DN nhằm cung cấp thông tin cho nội bộ nghành, DN. 

Báo cáo kế toán quản trị được lập theo yêu cầu quản trị DN, không nhất thiết phải 

tuân thủ hệ thống pháp lý về kế toán, do đó thông tin BCKTQT cung cấp không đòi hỏi 

giá trị pháp lý mà cần thõa mãn yêu cầu quản trị DN, giúp các cấp quản trị trong nội bộ 

DN thực hiện điều hành, quản lý doanh nghiệp đạt được mục tiêu đã định. 

1.3.1. Mục đích của báo cáo kế toán quản trị  

Mục đích của báo cáo kế toán quản trị là nhằm cung cấp thông tin hữu ích phục 

vụ cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý ở nhiều cấp độ khác 

nhau trong sự phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 
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1.3.2. Nhu cầu thông tin cho quản trị doanh nghiệp  

* Nhu cầu thông tin cho nhà quản trị DN. 

Nhu cầu thông tin cho nhà quản trị DN đó là những thông tin mà nhà quản trị DN 

cần để đạt được mục tiêu quản lý của mình. Nhu cầu thông tin cho nhà quản trị được 

hình thành xuất phát từ yêu cầu quản trị. Trong một DN, trách nhiệm quản trị DN được 

phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau, thông thường có ba cấp quản trị trong DN đó 

là: Nhà quản trị cấp cao, cấp trung gian và cấp cơ sở. Khi đó, nhu cầu thông tin ở các cấp 

độ sẽ khác nhau tùy theo trách nhiệm của người sử dụng thông tin ở các cấp độ khác 

nhau, tùy theo trách nhiệm của người sử dụng thông tin trong cơ cấu tổ chức của DN. 

* Vai trò của báo cáo kế toán quản trị  

Vai trò của báo cáo kế toán quản trị thể hiện tương ứng với từng chức năng của 
nhà quản trị như: lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm soát và ra quyết định. Nó cho 
phép các nhà quản trị sự hiểu biết chính xác và cụ thể hơn về những vấn đề cần giải 
quyết. Các nhà quản trị sử dụng thông tin kế toán quản trị vào mục đích kiểm soát thông 
qua việc tác động vào việc hình thành quyết định của các thành viên, buộc các quyết 
định đó phải phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.  

1.3.3. Yêu cầu về chất lượng thông tin của báo cáo kế toán quản trị 

Thứ nhất, Tính phù hợp, hữu ích và hiệu quả của thông tin kế toán 

Thứ hai, Tính trung thực, khách quan của thông tin kế toán 

Thứ ba, Tính kịp thời 

Thứ tư, Tính hợp pháp và ít tốn kém trong thu thập thông tin kế toán 

1.3.4. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp 

Với sự đa dạng về các hoạt động của DN cũng như nhu cầu thông tin của các cấp 
quản lý trong DN, hệ thống BCKTQT cần được phân loại theo các tiêu thức khác nhau: 

(1) Căn cứ chức năng quản trị, báo cáo kế toán quản trị được chia làm 3 nhóm: 

* Nhóm báo cáo cung cấp thông tin phục vụ định hướng hoạt động SXKD (Báo 
cáo dự toán): 

Báo cáo dự toán là một kế hoạch hành động, nó lượng hóa các mục đích của tổ 
chức theo các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp, cùng với chức năng hệ thống hóa 
việc lập kế hoạch, các thông tin trên báo cáo dự toán cũng đưa ra tiêu chuẩn cho việc 
đánh giá kết quả thực hiện, hoàn thiện sự truyền tải thông tin và sự hợp tác trong nội bộ 
tổ chức. 

* Nhóm báo cáo kết quả thực hiện: 

Báo cáo này theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của hoạt động sản xuất kinh 
doanh, đầu tư và tài chính. Theo dõi và tổng hợp các số liệu doanh thu, chi phí, lợi 
nhuận cũng như sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ. 

Hệ thống báo cáo kết quả thực hiện cung cấp thông tin về tình hình thực hiện của 
quá trình sản xuất kinh doanh của DN trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, là cơ sở 
để phân tích, kiểm soát, đánh giá điều chỉnh tình hình thực hiện. 
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* Nhóm báo cáo kiểm soát, đánh giá và ra quyết định: 

Hệ thống báo cáo này phản ánh các thông tin chênh lệch giữa thực hiện với dự 

toán (các thông tin định hướng) và các nguyên nhân gây nên sự chênh lệch để nhà quản 

trị DN xác định được nguyên nhân và tìm cách kiểm soát, đánh giá tình hình cũng như 

tìm cách khắc phục. 

Báo cáo kiểm soát và phân tích được lập cho toàn Công ty và cho từng bộ phận. 

Căn cứ lập báo cáo kiểm soát và phân tích là dựa vào số liệu trên các báo cáo dự toán, 

báo cáo thực hiện, sổ chi tiết và tổng hợp của các khoản mục để lập Báo cáo kiểm soát 

và phân tích. Xác định chênh lệch giữa kỳ thực hiện và kỳ dự toán hoặc chênh lệch giữa 

kỳ thực hiện và kỳ thực hiện trước để nhận diện những khoản mục cần phải kiểm soát 

và phân tích. 

(2) Căn cứ vào nội dung thông tin KTQT cung cấp, BCKTQT bao gồm: Báo cáo 

về hàng tồn kho; Báo cáo về tiền vốn; Báo cáo về TSCĐ; Báo cáo về lao động tiền 

lương; Báo cáo CPSX, giá thành, kết quả SXKD; Báo cáo doanh thu, giá vốn hành bán, 

chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN. 

(3) Căn cứ vào kỳ lập báo cáo, BCKTQT gồm: Báo cáo định kỳ và Báo cáo 

thường xuyên 

Ngoài những báo cáo kế toán quản trị kể trên, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu 

quản lý cụ thể từng doanh nghiệp, từng cấp quản lý doanh nghiệp mà kế toán quản trị 

thiết kế các báo cáo kế toán quản trị liên quan khác phù hợp. 

1.4. Kinh nghiệm quốc tế trong việc lập và trình bày hệ thống báo cáo kế toán  

1.4.1. Kinh nghiệm về BCTC tại một số nước phát triển trên thế giới 

1.4.2. Kinh nghiệm về kế toán quản trị và BCKTQT tại một số nước phát triển 

trên thế giới 

1.4.3. Bài học đối với Việt Nam từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, luận án đã đi sâu tìm hiểu, giải quyết các vấn đề căn bản về lý 

luận liên quan đến hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp. Trên cơ sở khái quát 

các nội dung cơ bản về hệ thống báo cáo kế toán; các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống 

báo cáo kế toán, luận án đã phân tích rõ ràng sâu sắc hệ thống BCTC và hệ thống 

BCKTQT. Luận án cũng đã làm rõ khung lý thuyết của hệ thống báo cáo kế toán tài 

chính và báo cáo kế toán quản trị với cơ sở nền tảng là lý thuyết hữu ích của thông tin tài 

chính (information usefulness theory) và lý thuyết ra quyết định (decision making 

theory). Với hệ thống BCTC luận án đã dựa vào khuôn mẫu lý thuyết về BCTC để làm 

sáng tỏ mục đích, vai trò, yêu cầu về chất lượng thông tin, nguyên tắc lập và trình bày 

BCTC, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của BCTC, nội dung, kết cấu của BCTC, kiểm 

tra, kiểm toán và công khai BCTC. Về hệ thống BCKTQT luận án nghiên cứu mục đích, 
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vai trò và nhu cầu thông tin của nhà quản trị DN, các loại BCKTQT đáp ứng nhu cầu 

thông tin của nhà quản trị. Luận án đã tìm hiểu những kinh nghiệm của một số quốc gia 

trên thế giới về báo cáo kế toán, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng hệ thống 

BCTC và hệ thống BCKTQT tại DN Việt Nam. 

Việc trình bày những vấn đề lý luận về hệ thống báo cáo kế toán (bao gồm BCTC 

của từng DN và BCKTQT) rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp 

thông tin hữu ích cho các đối tượng trong và ngoài DN. Đặc biệt, việc nhận dạng các 

mối quan hệ tương tác giữa các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị là những cơ 

sở quan trọng cho việc xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh 

nghiệp. Do vậy, nội dung trình bày trong Chương 1 là nền tảng để nghiên cứu, tìm hiểu 

thực trạng hệ thống báo cáo kế toán trong các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An ở các chương sau. 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 
 

2.1. Tổng quan về các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An  

2.1.1. Khái quát về sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất và tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp 
sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ảnh hưởng đến hệ thống báo 
cáo kế toán  

2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng  

* Đặc điểm của ngành:  

- Thuộc nhóm ngành thâm dụng vốn: 

  - Công nghệ sản xuất giữ vai trò quyết định:   

- Có tương quan chặt chẽ với thị trường bất động sản: 

- Thuộc nhóm nghành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường: 

* Quy trình sản xuất: 

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả luận án tập trung vào các DN sản 
xuất VLXD vô cơ bao gồm lĩnh vực sản xuất xi măng, sản xuất gạch ngói, chế biến đá 
xây dựng các loại. 

* Ảnh hưởng của đặc điểm sản xuất VLXD đến hệ thống BCKT 

Xuất phát từ đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất VLXD từ nhiều quy trình 
sản xuất khác nhau dẫn đến chi phí cho việc sản xuất sản phẩm theo từng quy trình này 
khác nhau.  
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Hoạt động sản xuất VLXD là một trong những nghành gây ô nhiễm nghiêm 

trọng đến môi trường. Ảnh hưởng của nghành sản xuất VLXD không chỉ phụ thuộc 

vào loại hình chế biến, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô sản xuất, sản 

phẩm, nguyên vật liệu đầu vào, trình độ công nghệ sản xuất, trình độ tổ chức quản lý 

sản xuất. Trong đó, yếu tố công nghệ và tổ chức quản lý sản xuất có ảnh hưởng quyết 

định đến vấn đề bảo vệ môi trường của DN. Do vậy, các thông tin liên quan đến tài 

sản môi trường (thiết bị xử lý chất thải, kiểm soát chất thải…) nợ phải trả môi trường 

(khoản nợ phải trả về xử lý ô nhiễm, các khoản dự phòng nợ phải trả môi trường về 

làm sạch ô nhiễm, di dời nhà máy…), thu nhập về môi trường (thu từ bán rác thải, 

phế thải, các khoản trợ cấp,…) cần phải được cung cấp bởi hệ thống BCKT doanh 

nghiệp giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin thuận tiện trong việc so sánh, phân 

tích đánh giá ảnh hưởng của vấn đề môi trường đến tình hình tài chính, đánh giá rủi 

ro môi trường và đồng thời giúp các nhà quản trị DN kiểm soát và quản trị tốt hơn chi 

phí môi trường trong DN. 

2.1.2.2. Đặc điểm về loại hình doanh nghiệp 

Xuất phát từ đặc điểm về loại hình DN cũng như quy mô của DN hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất VLXD thì nhà quản trị trong các DN thường là chủ sở hữu của DN có 

quyền quyết định các vấn đề liên quan đến tiêu dùng và sử dụng nguồn lực, cũng như 

chịu trách nhiệm với phát sinh nguồn lực này. Vì vậy, hệ thống BCKT mà đặc biệt là hệ 

thống BCKTQT ở các DN được xây dựng nhằm cung cấp thông tin trực tiếp liên quan 

đến sử dụng và tiêu dùng nguồn lực cho nhà quản trị các cấp và chủ sở hữu của DN.  

2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức bộ máy kế toán  

* Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý  

 Theo số liệu khảo sát cho thấy hầu hết các DN sản xuất VLXD được khảo sát đều 

có bộ máy tổ chức quản lý theo mô hình giản đơn và trực tuyến - chức năng, tức là nhà 

quản trị cấp cao (giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị) trực tiếp điều hành hoạt động của 

các DN, trong đó từng nhiệm vụ chuyên môn do các bộ phận chức năng trong đơn vị 

đảm nhiệm.  

* Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 

Qua nghiên cứu cho thấy hầu hết các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An đang áp dụng mô hình kế toán tập trung chiếm 94%. Các DN sản xuất VLXD trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đã thực hiện công tác KTQT tuy nhiên tất cả các DN khảo 

sát đều không xây dựng bộ máy KTQT riêng mà kết hợp chung với KTTC.  

* Chính sách kế toán áp dụng:  

Hệ thống BCTC: Tại các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều tiến 

hành lập hệ thống BCTC theo quy định của Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán số 21 

“Trình bày BCTC” và chế độ kế toán hiện hành (theo biểu mẫu của phụ lục 02 Thông tư 

số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014).  
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* Ảnh hưởng của đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán đến hệ 

thống BCKT 

Những đặc điểm về bộ máy kế toán và cơ chế quản lý tài chính của các DN sản 

xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập và trình bày hệ 

thống BCKT, cụ thể ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hệ thống BCTC hợp lý và xây dựng 

được hệ thống BCKTQT nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác 

quản lý tại các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  

2.2. Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay 

2.2.1. Thực trạng hệ thống pháp lý hiện hành của Việt Nam về hệ thống báo 

cáo kế toán  

* Đặc điểm của hệ thống pháp lý về kế toán Việt Nam hiện nay:  

Hệ thống pháp lý về kế toán của Việt Nam trong các năm vừa qua đã liên tục 

được phát triển và hoàn thiện, nhằm tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp hơn 

với yêu cầu của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung khi chuyển sang cơ chế thị trường. 

Đồng thời đó cũng là việc từng bước thực hiện thành công các cam kết hội nhập trong 

lĩnh vực kế toán theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Quá 

trình hoàn thiện hệ thống pháp lý về kế toán trong những năm vừa qua đã từng bước phù 

hợp thông lệ quốc tế.  

* Đặc điểm của hệ thống pháp lý hiện hành về báo cáo tài chính  

Hệ thống BCTC theo CMKT Việt Nam hiện nay cơ bản đã được xây dựng theo 

hướng tiếp cận với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, khá đầy đủ và có tính hệ thống. Song, 

qua đối chiếu, có thể nhận thấy, hệ thống BCTC theo quy định của Việt Nam và hệ 

thống BCTC theo quy định của IASB có sự khác nhau đáng kể, tập trung ở hệ thống báo 

cáo, các nội dung của BCTC, đặc biệt là nội dung có liên quan đến thị trường vốn, thị 

trường chứng khoán chưa phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, làm ảnh hưởng 

không nhỏ đến tính minh bạch và hữu ích của thông tin cung cấp qua BCTC. 

* Đặc điểm của hệ thống pháp lý hiện hành về báo cáo kế toán quản trị 

Kế toán quản trị chỉ mới được du nhập và đề cập một cách hệ thống tại Việt Nam 

vào đầu những năm 1990. Đến ngày 17/3/2003 thuật ngữ kế toán quản trị mới được 

chính thức thừa nhận trong Luật kế toán Việt Nam và ngày 12/6/2006 Bộ Tài chính đã 

ban hành Thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong DN. Với 

việc thừa nhận và có thông tư hướng dẫn thực hiện kế toán quản trị trong DN đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho các DN nói chung và DNSX VLXD nói riêng trong việc tổ chức kế 

toán quản trị và lập hệ thống BCKTQT cung cấp thông tin cho các cấp quản lý DN quản 

lý điều hành DN.  
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2.2.2. Thực trạng hệ thống báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay 

Thứ nhất, nhận thức về mục đích và vai trò của BCTC 

 Khi lập BCTC các DN thường chú tâm nhiều cho mục đích thuế mà chưa chú 

trọng nhiều đến chất lượng thông tin cho việc phân tích và đánh giá tài chính DN của đối 

tượng thứ ba (đặc biệt là nhà đầu tư).  

Thứ hai, về tình hình tuân thủ các quy định đối với BCTC 

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã cập nhật 

kịp thời các quy định về kế toán nói chung và BCTC nói riêng, lập và trình bày BCTC 

theo quy định của VAS21, chế độ kế toán và các CMKT có liên quan. Các công ty cổ 

phần niêm yết trên thị trường chứng khoán đã thực hiện được quy định phải có báo cáo 

kiểm toán gửi kèm BCTC  

Thứ ba, thực trạng lập và trình bày BCTC 

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã 

ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán. Vì vậy phần mềm kế toán ở các 

doanh nghiệp sản xuất VLXD được thiết kế, lựa chọn áp dụng phù hợp với hình thức sổ 

kế toán mà doanh nghiệp đó áp dụng. Theo quy trình của phần mềm kế toán, những 

thông tin này sẽ được tự động cập nhật lên các sổ tổng hợp và sổ chi tiết liên quan. Tại 

bất kỳ một thời điểm nào, kế toán có thể yêu cầu chương trình thực hiện thao tác khóa sổ 

và lập báo cáo kế toán, sau đó in sổ kế toán, báo cáo kế toán theo quy định.  

Thứ tư, thực trạng về kiểm tra, kiểm toán và công khai BCTC ở các doanh 

nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Về công tác kiểm tra, kiểm toán BCTC mới được thực hiện tốt ở khối công ty cổ 

phần, còn khối công ty TNHH và DN tư nhân mới chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, mà 

cơ quan thuế thì chỉ kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của Luật Thuế, vì vậy 

thông tin trình bày trên BCTC của các DN này chất lượng chưa cao.  

Về công khai BCTC: Thực tế hiện nay ở các DNSX VLXD thì chỉ đối với các 

công ty cổ phần đại chúng và công ty niêm yết thực hiện quy định này, còn các loại hình 

DN khác thì hầu như có công khai BCTC song phạm vi công khai hẹp chỉ trong nội bộ 

DN và các tổ chức tín dụng khi huy động vốn còn các đối tượng có quan tâm khác hầu 

như rất khó tiếp cận được thông tin từ BCTC của các DN này.  

2.2.3. Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị ở các doanh nghiệp sản 

xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay 

* Thực trạng hệ thống định mức và lập dự toán  

- Hệ thống định mức:  

Quá trình xây dựng định mức của các DN được thực hiện bởi phòng Kỹ thuật 

phối hợp với phòng Kế toán và chịu sự giám sát, phê duyệt của Phó giám đốc phụ trách 

kỹ thuật.  
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- Về công tác lập dự toán:  
Công tác lập dự toán tại các DN chưa được chú trọng, các DN thực hiện lập dự 

toán nhưng chưa đầy đủ để mục vụ mục đích của KTQT và nhu cầu về thông tin dự toán 
sản xuất kinh doanh của các quản trị.  

* Thực trạng lập báo cáo kế toán quản trị tại các DN sản xuất VLXD trên địa 
bàn Tỉnh Nghệ An 

Theo kết quả khảo sát các DN sản xuất VLXD, các đơn vị này đều tổ chức công 
tác kế toán theo mô hình kết hợp giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. Trên cơ sở 
đó, phòng kế toán thực hiện cung cấp thông tin kế toán quản trị cho các cấp quản lý 
thường là theo yêu cầu quản lý, và hình thức cung cấp chủ yếu là bảng biểu. Tuy nhiên 
hình thức thiết kế mẫu biểu, nội dung các khoản mục, yếu tố trình bày cũng như mức độ 
chi tiết, tổng hợp của các báo quản trị tại từng loại hình DN, từng DN thường không 
giống nhau ở một số bảng biểu. 

* Thực trạng sử dụng thông tin từ báo cáo kế toán quản trị cung cấp phục vụ 
cho việc ra quyết định quản trị  

Theo kết quả khảo sát thực tế tại một số DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An, thông tin báo cáo kế toán quản trị cung cấp đã được sử dụng cho việc ra quyết 
định trong điều hành và quản lý hoạt động SXKD của nhà quản trị DN. 

2.3. Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo kế toán của các doanh nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

2.3.1. Những kết quả đạt được  

* Về hệ thống báo cáo tài chính  

* Về hệ thống báo cáo kế toán quản trị  

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại  

2.3.2.1. Tồn tại của hệ thống báo cáo tài chính hiện hành 

* Tồn tại trong khuôn khổ pháp lý kế toán Việt Nam hiện hành về hệ thống báo 
cáo tài chính   

Xuất phát từ thực trạng hệ thống pháp lý kế toán Việt Nam hiện hành về BCTC 
đã trình bày, luận án nhận thấy một số hạn chế trong hệ thống pháp lý kế toán hiện hành 
như sau: 

Thứ nhất, về nguyên tắc kế toán trong chuẩn mực chung 

Trong CMKT chung (VAS 01) chưa thừa nhận và quy định một nguyên tắc kế 
toán rất cơ bản đó là “Nguyên tắc coi trọng nội dung bản chất hơn hình thức pháp lý”. 
Mặc dù Luật Kế toán 2015 và thông tư 200/2014/TT-BTC đã đưa nguyên tắc sử dụng 
giá trị hợp lý trong việc đo lường và ghi nhận thông tin về tài sản và nợ phải trả. Nhưng 
VAS chưa có quy định cho phép đánh giá lại tài sản và nợ phải trả theo giá trị hợp lý tại 
thời điểm báo cáo. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc kế toán các tài sản và nợ phải trả 
được phân loại là công cụ tài chính, làm suy giảm tính trung thực, hợp lý của BCTC và 
chưa phù hợp với IAS/IFRS. 
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Thứ hai, về các quy định hạch toán cung cấp số liệu để lập và trình bày một số chỉ 
tiêu trên BCTC.  

Khác với IAS 1, theo VAS 21 thì doanh thu và chi phí tài chính được tính vào 
lãi/lỗ hoạt động kinh doanh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là không phù hợp 
với thông lệ quốc tế, khi các khoản lãi/lỗ bán cổ phiếu vốn không phải của hoạt động 
mang tính thường xuyên của doanh nghiệp lại được hiểu là kết quả hoạt động kinh 
doanh chủ yếu. 

Thứ ba, về kết cấu hệ thống BCTC 

VAS 21 không quy định trình bày Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu riêng biệt như 
IAS 1, mà chỉ yêu cầu trình bày trong thuyết minh BCTC. Theo chuẩn mực kế toán quốc 
tế IAS 1, ngoài các BCTC bắt buộc phải trình bày như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài 
chính, còn có Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. 

* Tồn tại của hệ thống báo cáo tài chính tại các DN sản xuất VLXD  

Thứ nhất, vi phạm trong công tác hạch toán dẫn đến những thông tin sai lệch trên 
các báo cáo tài chính 

Thứ hai, đối với việc lập và trình bày bản thuyết minh báo cáo tài chính  

Bản thuyết minh báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sản xuất VLXD còn 
tương đối ngắn gọn, chưa cung cấp đầy đủ các thông tin về chiến lược kinh doanh, cơ 
hội kinh doanh cũng như các rủi ro về kinh tế, rủi ro về pháp luật, rủi ro về biến động giá 
nguyên vật liệu, rủi ro về đặc thù ngành, rủi ro về thiên tai, hỏa hoạn, bão lớn, mưa kéo 
dài, chi phí xử lý môi trường... có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của DN cho các đối 
tượng sử dụng thông tin, trong khi thực tế các thông tin này rất quan trọng đối với người 
sử dụng. Đối với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, người sử dụng thông tin rất quan tâm 
đến thông tin chi phí môi trường. Tuy nhiên các thông tin về chi phí môi trường chưa 
được trình bày riêng trên Thuyết minh BCTC.  

Thứ ba, việc tuân thủ quy định về công bố thông tin BCTC 

Hiện nay, vẫn còn một số các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực 
hiện chưa tốt việc tuân thủ các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin.  

2.3.2.2. Tồn tại của hệ thống báo cáo kế toán quản trị  

Chế độ kế toán đã ban hành thông tư 53/2006/TT- BTC hướng dẫn áp dụng kế 
toán quản trị trong DN song các DN vẫn rất khó áp dụng, thậm chí một số mẫu báo cáo 
kế toán quản trị như Báo cáo sản xuất còn thiếu logic trong sắp xếp các chỉ tiêu trên 
biểu, tính hiện thực chưa cao. Các nội dung hướng dẫn của thông tư 53/2006/TT- BTC 
còn chung chung và nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của thông tin kế toán quản 
trị cung cấp tại các DN chưa cao. Qua kết quả khảo sát thực trạng lập BCKTQT tại các 
DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy một số tồn tại sau: 

- Về hệ thống định mức và lập báo cáo dự toán: 

Nhìn chung, việc sử dụng các định mức và dự toán chi phí của các DN sản xuất 
VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An hướng tới mục tiêu tuân thủ quy định chung của chế 
độ tài chính, kế toán hiện hành hơn là phục vụ quản trị DN. 
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- Về lập báo cáo kết quả thực hiện và phân tích, ra quyết định  

Qua quá trình khảo sát các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An tác giả 

nhận thấy, mặc dù tại một số DN đã có lập BCKTQT, tuy nhiên hệ thống BCKTQT của 

các DN sản xuất VLXD chủ yếu phục vụ mục đích cung cấp thông tin cho bộ phận 

KTTC mà chưa phát huy được vai trò của KTQT đối với quản trị DN. Thông tin 

BCKTQT chưa cập thường xuyên với mọi biến động bên trong và bên ngoài DN, các 

quyết định của lãnh đạo DN chưa căn cứ nhiều vào báo cáo kế toán quản trị. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Thứ nhất, nguyên nhân từ khách quan 

Thứ hai, nguyên nhân từ phía doanh nghiệp 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương 2, tác giả đã trình bày khái quát về đặc điểm hoạt động sản xuất 

VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý ảnh 

hưởng đến hệ thống báo cáo kế toán. Trên cơ sở số liệu thực tế thu thập được từ kết quả 

khảo sát, kết hợp với quan điểm lý luận về tính hữu ích của thông tin kế toán và chu kỳ 

ra quyết định kinh doanh đã trình bày ở chương 1, chương 2 tập trung phân tích và đánh 

giá thực trạng hệ thống báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo quản trị của các doanh 

nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay. Đồng thời, luận án cũng đã 

đánh giá được những điểm đạt được, những hạn chế còn tồn tại dưới góc độ pháp lý 

cũng như góc độ thực tế của các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An và chỉ ra 

được nguyên nhân của những hạn chế đó, làm cơ sở đề xuất giải pháp ở chương 3. 

Trong chương 2, luận án đã sử dụng phương pháp điều tra và phần mềm excel để xử lý 

dữ liệu, ngoài ra còn sử dụng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu, phương pháp thu thập 

tài liệu, phương pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu để phục vụ mục đích nghiên cứu. 

Kết quả nghiên cứu của chương 2 làm căn cứ để luận án đề xuất các giải pháp phù hợp 

với điều kiện Việt Nam và các DN sản xuất VLXD. 
 

Chương 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 

3.1. Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

3.2. Yêu cầu và nguyên tắc cơ bản hoàn thiện hệ thống Báo cáo kế toán trong 

các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

3.2.1. Định hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trong doanh nghiệp 

sản xuất vật liệu xây dựng 

Xét theo quan điểm khung tham chiếu này, việc hoàn thiện hệ thống báo cáo kế 

toán được thực hiện theo định hướng sau: 
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- Báo cáo kế toán gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các 

đối tượng sử dụng; 

- Báo cáo kế toán hỗ trợ thông tin cho việc ra các quyết định kinh tế, bao gồm 

chủ yếu là các quyết định đầu tư, cho vay và điều hành sản xuất kinh doanh; 

- Báo cáo kế toán chứa đựng thông tin mang bản chất tài chính; 

- Báo cáo kế toán được thiết kế theo nguyên tắc phân kỳ có lặp lại; 

- Báo cáo kế toán cần phục vụ theo quan điểm chu kỳ ra quyết định quản trị đối 

với các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

3.2.2. Yêu cầu cụ thể của việc hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trong các 

doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

Để hoàn thiện hệ thống BCKT tại các DN sản xuất VLXD cần phải đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản sau:  

3.2.2.1. Yêu cầu phải đảm bảo cung cấp thông tin trung thực, hợp lý, khách 

quan, đầy đủ và kịp thời 

3.2.2.2. Yêu cầu dễ làm, dễ hiểu và dễ sử dụng 

3.2.2.3. Đáp ứng yêu cầu công nghệ thông tin  

3.2.2.4. Đáp ứng được yêu cầu hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế 

3.2.3. Nguyên tắc cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trong 

các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

* Nguyên tắc tuân thủ 

* Nguyên tắc phù hợp 

* Nguyên tắc kế thừa có chọn lọc 

* Nguyên tắc khả thi và hiệu quả 

* Nguyên tắc đồng bộ, có tính hệ thống:  

3.3. Nội dung hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp 

sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

3.3.1. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

3.3.1.1. Hoàn thiện khung pháp lý hiện hành về hệ thống báo cáo tài chính 

 Thứ nhất, cụ thể hóa các quy định về Luật Kế toán 2015 

Luật kế toán 2015 là văn bản pháp lý cao nhất, toàn diện nhất cho việc tổ chức 

công tác kế toán của DN nói chung và lập, trình bày hệ thống BCTC nói riêng trong điều 

kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng với quốc tế và khu vực. Do vậy, 

Chính phủ và Bộ Tài chính cần khẩn trương ban hành các Nghị định, Thông tư và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung số 88/2015/QH 13, ngày 

20/11/2015. Việc cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành Luật Kế toán 2015 cần đảm bảo tính 

chi tiết, đồng bộ. Có thể làm căn cứ, để xây dựng và hoàn thiện chế độ kế toán doanh 
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nghiệp. Nhất là hướng dẫn những điểm thay đổi của Luật Kế toán 2015 so với Luật Kế 

toán 2003, để từ đó giúp cho các chủ thể thực thi Luật Kế toán thuận lợi, không lúng 

túng. Như đã trình bày ở trên, quan điểm hoàn thiện Luật Kế toán ngoài quan điểm quản 

lý Nhà nước về kế toán cần tôn trọng quan điểm tập trung vào chất lượng thông tin do kế 

toán cung cấp cho người sử dụng, đặc biệt là các nhà đầu tư và chủ nợ của doanh nghiệp. 

Thứ hai, hoàn thiện nguyên tắc kế toán trong Chuẩn mực chung 

Thứ ba, điều chỉnh CMKT chung (VAS 01) theo hướng đưa giá trị hợp lý là cơ 
sở tính giá trong kế toán, song hành với cơ sở giá gốc. 

Thứ tư, điều chỉnh kết cấu và tên gọi các báo cáo trong hệ thống BCTC hiện hành 

(1) Thay đổi tên gọi của “Bảng cân đối kế toán” trong hệ thống BCTC 

 (2) Tách “Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu” trong thuyết minh BCTC thành một 
báo cáo riêng.  

Thứ năm, hoàn thiện các chỉ tiêu trên BCTC  

3.3.1.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại các DN sản xuất VLXD 

Thứ nhất, hoàn thiện công tác hạch toán. 

Thứ hai, bổ sung vào bản thuyết minh BCTC về thông tin tài chính môi trường 

Thứ ba, các DN sản xuất VLXD cần tuân thủ tốt hơn các quy định về công bố 
thông tin BCTC. 

3.3.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng 

Để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản trị DN, các DN sản xuất 
VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần lập các báo cáo theo các nhóm: Nhóm báo cáo 
cung cấp thông tin dự toán; Nhóm báo cáo cung cấp thông tin kết quả thực hiện; Nhóm 
báo cáo cung cấp thông tin phục vụ kiểm soát, đánh giá và ra quyết định. Cụ thể:  

 (1) Hoàn thiện hệ thống báo cáo cung cấp thông tin dự toán: 

 (2) Hoàn thiện hệ thống báo cáo cung cấp thông tin kết quả thực hiện 

Kết quả khảo sát ở Chương 2 cho thấy rằng nhóm báo cáo này là cơ sở để nhận định, 
kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện. Do đó, báo cáo kết quả thực hiện cần được xây 
dựng theo các báo cáo dự toán để làm cơ sở đánh giá, kiểm soát mọi hoạt động của DN.  

 (3) Hoàn thiện báo cáo cung cấp thông tin phục vụ kiểm soát, đánh giá và ra 
quyết định 

- Báo cáo cung cấp thông tin kiểm soát chi phí  

- Báo cáo cung cấp thông tin ra quyết định  

3.3.3. Hoàn thiện tổ chức sử dụng thông tin báo cáo kế toán cung cấp cho việc 
ra quyết định trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

Để thông tin kế toán cung cấp trở nên hữu ích hơn cho các cấp quản trị DN thì các 
thông tin đó cần thiết phải tổ chức sắp xếp, sử dụng phù hợp với từng quyết định liên 
quan của nhà quản trị. 
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3.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp về hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán 

ở các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

3.4.1. Về phía Nhà nước  

3.4.2. Về phía Hiệp hội kế toán kiểm toán Việt Nam (VAA) 

3.4.3. Về phía các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng  

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Với kiến thức tổng hợp từ chương 1, kết hợp những phân tích nhận định mặt đạt 

được, chưa được của hệ thống báo cáo kế toán trong các DN sản xuất VLXD trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An tại chương 2, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ 

thống BCKT trong các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thể hiện ở các 

nội dung sau: 

 Thứ nhất, nêu yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của việc hoàn thiện hệ thống BCKT 

trong các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 Thứ hai, trên cơ sở những hạn chế và tồn tại trong hệ thống pháp lý về hệ thống 

BCKT cũng như thực trạng của hệ thống BCKT tại các DN sản xuất VLXD trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An, tác giả đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống BCKT 

trong các DN sản xuất VLXD trên cả phương diện khung pháp lý về hệ thống BCKT 

cũng như hệ thống BCKT tại các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

 Thứ ba, để thực hiện tốt các giải pháp trên, trước hết cần phải có sự thay đổi từ 

chính bản thân các DNSX VLXD. Bên cạnh đó là sự quan tâm của các cấp quản lý Nhà 

nước nói chung và từ phía các cấp lãnh đạo tỉnh Nghệ An nói riêng. 

 

KẾT LUẬN CHUNG 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hệ thống báo cáo kế toán trên thế giới và Việt 

Nam, đồng thời qua quá trình nghiên cứu thực trạng tổ chức lập và trình bày BCTC, 

BCKTQT tại các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An để từ đó đưa 

ra các định hướng, yêu cầu cũng như nguyên tắc để đề ra các nhóm giải pháp nhằm hoàn 

thiện hệ thống BCKT của các doanh nghiệp sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

trong giai đoạn hiện nay cũng như các điều kiện để thực hiện các giải pháp này. 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các DN sản xuất VLXD trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An có những thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay sự gia nhập các tổ 

chức kinh tế lớn như APTA, APEC, WTO, TPP… nền kinh tế nước ta ngày càng hội 

nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Theo đó ngày càng có nhiều nước, nhiều doanh 

nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực hoạt động sản xuất VLXD, do đó sự cạnh tranh giữa 

các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất VLXD nói riêng sẽ ngày càng 

gay gắt. Vì vậy, hệ thống pháp luật nói chung và khung pháp lý về hệ thống BCKT nói 
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riêng cũng dần phải hoàn thiện cho hài hòa với các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế hiện 

hành. Việc hoàn thiện lập và trình bày hệ thống BCKT trong các DN sản xuất VLXD 

không nằm ngoài mục tiêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy các thông tin mà BCKT cung 

cấp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Với 

hy vọng bổ sung thêm một số vấn đề lý luận về hệ thống BCKT và đưa ra những tồn tại 

thực tế cần giải quyết trong hệ thống BCKT tại các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An, tác giả đã nghiên cứu và lựa chọn đề tài làm luận án “Hoàn thiện hệ thống 

báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An”. 

Qua quá trình nghiên cứu, luận án đã đạt được các kết quả sau: 

- Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ hơn các vấn đề lý luận về hệ thống BCKT, 

các nhân tố tác động đến hệ thống BCKT trong các DN sản xuất. khái quát hệ thống 

BCTC và hệ thống BCKTQT theo hướng đáp ứng nhu cầu thông tin của các đối tượng 

sử dụng. Đặc biệt, luận án đã làm rõ khung lý thuyết về tính hữu ích của thông tin và ra 

quyết định kinh tế làm định hướng cho việc khảo sát và đưa ra các giải pháp hoàn thiện 

hệ thống báo cáo kế toán. Đồng thời nghiên cứu hệ thống BCKT tại các nước trên thế 

giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lập và trình bày hệ thống BCKT của các 

DN sản xuất VLXD. 

- Luận án nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống BCKT tại các DN sản xuất 

VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở tài liệu, số liệu thực tế về thực trạng hệ 

thống BCTC và hệ thống BCKTQT của các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An. Xuất phát từ khung nghiên cứu của đề tài, luận án đã nghiên cứu, đánh giá chỉ ra 

những ảnh hưởng của hệ thống pháp lý về kế toán hiện hành vào việc lập và trình bày 

BCTC trong các DN sản xuất VLXD; những đặc điểm của hoạt động sản xuất VLXD và 

đặc điểm quản lý ảnh hưởng đến việc lập BCKTQT của các DN này; Rút ra được những 

kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế.  

- Luận án đã làm rõ yêu cầu, nguyên tắc và nội dung hoàn thiện hệ thống BCTC và 

hệ thống BCKTQT trong các DN sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay, 

đồng thời nêu ra những điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện. 

Những nội dung trình bày trên đây đã đáp ứng về cơ bản những mục tiêu nghiên 

cứu đặt ra. Luận án góp phần hoàn thiện hơn hệ thống BCTC và hệ thống BCKTQT từ 

góc độ lý luận về hệ thống BCKT và góc độ thực tế BCKT của các DN sản xuất 

VLXD trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay, nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các 

đối tượng sử dụng thông tin. Tuy nhiên, do khả năng và thời gian hạn chế nên nội dung 

luận án khó tránh khỏi những thiếu sót, tồn tại. Tác giả rất mong được sự chỉ dẫn, 

những ý kiến đóng góp quý báu từ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu để luận án 

được hoàn thiện hơn. 

 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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