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                                         NHỮNG KẾT LUẬN MỚI 

Đổi mới và hoàn thiện kế toán trong các DN nói chung và các DNTM trên địa 

bàn Hà Nội nói riêng là vấn đề đã và đang được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan 

tâm cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, luận án “ Hoàn thiện kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Thương mại 

trên địa bàn Hà Nội” đã nghiên cứu và rút ra những kết luận cơ bản sau đây: 

Một là, hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và 

kết quả kinh doanh trong các DNTM; phân tích các quan điểm khác nhau về doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh, qua đó đưa ra quan điểm riêng; phân tích các nội 

dung KTTC và KTQT trong việc thu nhận, xử lý, hệ thống hóa, cung cấp thông tin 

phục vụ lập BCTC và các thông tin phục vụ cho nhà quản trị ra quyết định kinh tế; 

giúp các nhà quản lý trong DNTM nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của kế toán đối 

với công tác quản trị doanh nghiệp. Các vấn đề được nghiên cứu một cách khoa 

học, tạo điều kiện cho việc nâng cao nhận thức lý luận về kế toán doanh thu, chi phí 

và kết quả kinh doanh dưới góc độ KTTC và KTQT.  

Hai là, luận án trình bày và phân tích lý thuyết và thực nghiệm về các nhân 

tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng KTQT doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

trong các DN; nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của một 

số nước trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho các DNTM trên địa bàn Hà 

Nội. 
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Ba là, thông qua khảo sát thực tế về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh trong các DNTM trên địa bàn Hà Nội thuộc mẫu nghiên cứu, luận án đã 

phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của kế 

toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các DN này. Các nhận xét, đánh 

giá mang tính khách quan, giúp cho các DNTM trên địa bàn Hà Nội thấy rõ thực 

chất của công tác quản trị DN thông qua công cụ kế toán. Từ đó có biện pháp tích 

cực đổi mới về kế toán và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, vận dụng mô hình kinh 

tế lượng để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng KTQT doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các DNTM trên địa bàn Hà Nội. 

Bốn là, trên cơ sở nghiên cứu định hướng phát triển ngành thương mại 

trên địa bàn Hà Nội và lý luận, thực tiễn về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh trong các DNTM, luận án đã nghiên cứu yêu cầu hoàn thiện và đề 

xuất các nội dung hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

trong các DNTM trên địa bàn Hà Nội cả về KTTC và KTQT nhằm cung cấp 

thông tin một cách kịp thời, đầy đủ và trung thực cho đối tượng sử dụng thông 

tin và các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh 

tối ưu. 

Năm là, luận án đã đề xuất những điều kiện cơ bản thuộc về phía Nhà nước, 

Hội nghề nghiệp và các DNTM trên địa bàn Hà Nội. Đó cũng chính là các kiến nghị 

để thực hiện các giải pháp đề xuất.  
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