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MỞ ĐẦU 

 

1. Sự cần thiết của đề tài 

Báo cáo tài chính (BCTC) cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng để 

ra quyết định. Chất lượng thông tin có thể làm tổn hại đến việc ra quyết định của 

các đối tượng sử dụng thông tin trong BCTC. Sai sót BCTC là một chủ đề có tính 

thời sự trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và chính trị. Tính phổ biến của sai sót BCTC 

trên thế giới và ở nước ta đặt ra vấn đề cần tìm hiểu bản chất, nguyên nhân, và hệ 

quả của sai sót. Một chủ đề nghiên cứu rộng rãi trong giới học thuật là nghiên cứu 

về gian lận BCTC (fraudulent financial statements). Chủ đề này đã và đang thu hút 

sự quan tâm của công chúng, quản lý nhà nước và các bên có liên quan khác vì hành 

vi này xảy ra ở nhiều công ty với mức độ khác nhau làm ảnh hưởng tiêu cực đến lợi 

ích của các bên có liên quan trên thị trường chứng khoán và cả trong đời sống xã 

hội (chẳng hạn trường hợp của Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia, 

Lehman Brothers... ở Mỹ hay Bánh kẹo Biên Hòa năm 2002, Đồ hộp Hạ Long năm 

2002, Bông Bạch Tuyết năm 2004-2008, Dược Viễn Đông năm 2009, Gỗ Trường 

Thành năm 2016, …. ở Việt Nam). Nghiên cứu của Nguyễn Công Phương và cộng 

sự [87] tổng hợp ba vấn đề lớn liên quan đến sai sót BCTC của các công ty niêm 

yết: (1) BCTC của công ty có phản ánh đúng sự thật; (2) Đạo đức kinh doanh của 

công ty trước cộng đồng và xã hội; (3) Vai trò của kiểm toán và cơ chế giám sát. 

Thực trạng sai sót BCTC cũng đặt ra câu hỏi là các công ty niêm yết có một cơ chế 

quản trị công ty chưa tốt, quy trình lập BCTC chưa đáng tin cậy, bộ phận kiểm toán 

nội bộ chưa thật hữu hiệu, tiến hành hoạt động kinh doanh chưa tuân thủ pháp luật, 

không có đạo đức trong việc không ngừng gia tăng về số lượng và chất lượng lợi 

nhuận kinh doanh. Quy mô và mức độ của hành vi thao túng BCTC đã và đang xói 

mòn niềm tin của công chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Nghiên cứu và báo cáo về gian lận BCTC thu hút sự quan tâm lớn của các 

nhà học thuật trên thế giới. Các nghiên cứu về chủ đề này có thể được tổng hợp theo 

các khía cạnh khác nhau. Về mặt lý thuyết, các nghiên cứu đã thực hiện dựa vào lý 
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thuyết tam giác gian lận (fraud triangle theory), lý thuyết cổ đông 

(stockholder/shareholder theory), lý thuyết đại diện (agency theory). Nghiên cứu 

dựa vào lý thuyết tam giác gian lận nhằm đánh giá áp lực, cơ hội và sự biện minh 

cho hành vi gian lận của các công ty có xảy ra gian lận BCTC. Trên cơ sở lý thuyết 

tam giác gian lận và xem xét độ dốc của gian lận trong việc tìm kiếm và phát hiện 

gian lận của doanh nghiệp [10], [23], [58], [78], [113]. Các tác giả đánh giá điều 

kiện của tổ chức (organizations condition), cấu trúc công ty (corporate structure) và 

sự lựa chọn (choices) của nhà quản lý trước áp lực (pressure), cơ hội (opportunities) 

và sự biện minh cho hành vi gian lận (rationalizations). Các nghiên cứu dựa vào lý 

thuyết tam giác gian lận chủ yếu sử dụng cách tiếp cận định tính, sử dụng phương 

pháp nghiên cứu thực nghiệm (experimental research). Tuy nhiên, cách tiếp cận 

định tính có vẽ như vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng về phát hiện sai sót BCTC 

[33, tr. 29]. 

Dựa vào lý thuyết cổ đông, tồn tại một số lượng đáng kể các nghiên cứu tìm 

cách nhận diện có hay không có sự gia tăng khả năng sinh lời của các công ty chỉ 

nhấn mạnh đến lợi ích của cổ đông. Các nghiên cứu này có thể được nhìn thấy ở 

giai đoạn sụp đổ của các tập đoàn như Enron và Worldcom, nơi áp lực liên tục lên 

các nhà quản lý để tăng lợi nhuận cho các cổ đông khiến họ phải có hành vi thao 

túng số liệu kế toán. Với các nghiên cứu dựa vào lý thuyết đại diện trong lĩnh vực 

sai sót BCTC tập trung vào cơ chế giám sát nhà quản lý của công ty nhằm bảo vệ 

lợi ích của các cổ đông. Các nghiên cứu xem xét đặc điểm của cơ chế giám sát này 

thông qua quản trị công ty (corporate governance) với các thành tố cốt lõi là HĐQT, 

ban giám đốc, ban kiểm toán (audit committee) và chất lượng của kiểm toán độc 

lập. Hay nói cách khác, các nhà nghiên cứu đánh giá chiều hướng sai sót thông qua 

đánh giá những đặc điểm định tính của quản trị công ty. Họ đánh giá quản trị công 

ty, nhận diện các quy định trong báo cáo nhiệm vụ và lợi ích của cổ đông và các bên 

có liên quan. Nhìn chung, các nghiên cứu đều có sự đồng thuận về vai trò quan 

trọng của quản trị công ty trong việc hạn chế sai sót BCTC [41], [48], [64]. 

Tổng lược một số nghiên cứu điển hình ở trên cho thấy sai sót BCTC là một 
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chủ đề thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu trên thế giới từ những năm 1980 và 

cho đến bây giờ, nhất là sau sự kiện Enron. Hướng nghiên cứu này đã bắt đầu xuất 

hiện nhiều ở Việt Nam trong những năm gần đây. Nghiên cứu của tác giả Trần Thị 

Giang Tân [118] được xem là sự khởi đầu của hướng nghiên cứu này ở Việt Nam. 

Dựa vào lý thuyết tam giác gian lận, tác giả đã tổng hợp các nội dung liên quan đến 

gian lận BCTC và tóm lược thực trạng cũng như giải pháp nhằm hạn chế gian lận 

BCTC ở Việt Nam. Gần đây nhất, tác giả Trần  Thị Giang Tân và cộng sự [119] đã 

đánh giá sự hữu hiệu của tam giác gian lận theo hướng dẫn của chuẩn mực kiểm 

toán Việt Nam số 240 (VSA 240) trong việc phát hiện và dự báo gian lận ở các 

công ty niêm yết tại Việt Nam. Nguyễn Công Phương và Nguyễn Trần Nguyên 

Trân [88] đã vận dụng mô hình Beneish với những hiệu chỉnh cho phù hợp về mặt 

đo lường các biến để dự đoán sai sót BCTC của các công ty niêm yết ở Việt Nam. 

Nguyễn Công Phương và cộng sự cũng nghiên cứu tổng hợp các trường hợp về sai 

sót BCTC của các công ty niêm yết [87], giải thích nguyên nhân sai sót BCTC [86]. 

Tuy nhiên các nghiên cứu này đánh giá dựa vào mẫu có kích thước nhỏ, số liệu 

được thu thập trong một vài năm, và chưa xem xét đủ các nhân tố cần thiết có thể 

giải thích sai sót BCTC của các công ty. Mặt khác, các nghiên cứu này cũng cho kết 

quả chưa thống nhất liên quan đến một số biến giải thích như quy mô HĐQT, sự 

kiêm nhiệm, sự độc lập của HĐQT. 

Tổng hợp, phân tích từ các nghiên cứu có liên quan đến sai sót BCTC cho 

thấy chủ đề này luôn thu hút cộng đồng các nhà khoa học, các nhà quản lý nhằm 

chứng tỏ sự hiện diện của sai sót BCTC, các yếu tố ảnh hưởng và khả năng phát 

hiện, ngăn ngừa sai sót. Nhìn chung, các nghiên cứu đã tiếp cận theo các góc độ 

khác nhau, hướng đến các chủ đề khác nhau nhằm làm rõ hơn bản chất, nguyên 

nhân của sai sót BCTC. Áp lực, cơ hội và hành vi gian lận được các nhà nghiên cứu 

khai thác sâu hơn kể từ khi khuôn khổ lý thuyết về tam giác gian lận được đưa vào 

trong chuẩn mực kiểm toán của Mỹ. Một nhánh khác quan trọng trong nghiên cứu 

nguyên nhân của sai sót BCTC là các nghiên cứu dựa vào các lý thuyết quản trị 

công ty. Hướng nghiên cứu này đã nhận diện quản trị công ty như là yếu tố then 
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chốt có ảnh hưởng đến sai sót BCTC. Những dấu hiệu và khả năng dự đoán sai sót 

BCTC cũng là một hướng nghiên cứu được quan tâm, qua đó giúp dự đoán khả 

năng xảy ra sai sót BCTC. 

Tổng hợp phân tích cũng cho thấy, mặc dù chủ đề này thu hút sự quan tâm cao 

của giới học thuật trên thế giới, hướng nghiên cứu này cũng đã bắt đầu xuất hiện 

nhiều ở Việt Nam, nhưng nhìn chung các nghiên cứu chỉ phản ánh một khía cạnh 

với số lượng mẫu nghiên cứu khá nhỏ, các nghiên cứu mang tính toàn diện liên 

quan chủ đề này để hướng tới việc xác định, đo lường và xây dựng mô hình kiểm 

định các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC của các công ty niêm yết tại Việt 

Nam chưa nhiều. Trong khi đó thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết ở 

Việt Nam là rất lớn về cả số lượng, quy mô. Điều này đòi hỏi các nghiên cứu ở Việt 

Nam cần tập trung nhiều hơn vào chủ đề này để đưa ra các bằng chứng thuyết phục 

về hiện tượng, nguyên nhân sai sót; qua đó giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nâng 

cao năng lực quản lý, giúp cho công chúng hiểu rõ hơn hiện tượng sai sót BCTC. 

Với những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài “Sai sót trong báo cáo tài chính 

của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” để nghiên cứu. Mục 

đích của tác giả là làm rõ hơn các khía cạnh sai sót BCTC của các công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam để cung cấp bức tranh tổng thể về thực trạng 

và nguyên nhân sai sót BCTC, từ đó có các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế sai sót 

BCTC. 

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu các khía cạnh về sai sót BCTC của 

các công ty niêm yết, bao gồm thực trạng sai sót và các nhân tố ảnh hưởng đến sai 

sót BCTC của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu chủ thể lập và công bố BCTC của 

các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (ngoại trừ các công ty 

hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). Trong các 

nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC, luận án nhấn mạnh đến các nhân tố thuộc về 

quản trị công ty. Số liệu nghiên cứu trong khoảng thời gian 5 năm (2012 – 2016). 
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3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án nhằm đạt được hai mục tiêu sau: 

- Đánh giá được thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. 

- Nhận diện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sai sót 

BCTC của các công ty niêm yết tại Việt Nam, trong đó tập trung xem xét các nhân 

tố thuộc về quản trị công ty, để giải thích sai sót BCTC. 

Trên cơ sở hai mục tiêu trên, đề tài còn đưa ra các giải pháp nhằm ngăn 

ngừa, hạn chế sai sót BCTC của các công ty niêm yết. 

Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, nội dung của luận án phải trả lời được các 

câu hỏi nghiên cứu sau đây: 

1. Thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam hiện nay như thế nào? 

2. Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sai sót BCTC của các công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay ? 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nhằm đạt được hai mục tiêu trên, luận án sử dụng kết hợp các phương pháp 

nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó dựa vào cách tiếp cận định lượng là 

chủ yếu. Cụ thể: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Sử dụng phương pháp này để tổng hợp cơ 

sở lý thuyết làm nền tảng cho phân tích thực trạng sai sót, đánh giá các nhân tố ảnh 

hưởng đến sai sót BCTC. Các tài liệu nghiên cứu được thu thập từ các nghiên cứu 

và các văn bản pháp lý có liên quan đến sai sót BCTC của các công ty. 

- Phương pháp nghiên cứu định tính: Áp dụng phương pháp này nhằm mô tả và 

giải thích sai sót BCTC của các công ty. Mô tả được thực hiện thông qua các tham 

số thống kê mô tả về sai sót như lợi nhuận, doanh thu, chi phí, tài sản, công nợ... 

Mô tả sai sót cũng được trình bày theo chiều hướng nhằm đánh giá xu hướng và 
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mức độ sai sót theo thời gian. Phân tích so sánh được áp dụng để đánh giá so sánh 

sai sót BCTC giữa các công ty theo ngành, theo thị trường. Số liệu thu thập là 

BCTC của tất cả các công ty niêm yết có sai sót trong thời gian 5 năm, từ năm 2012 

đến 2016, không bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng, tài chính. 

- Phương cứu nghiên cứu định lượng: Phân tích định lượng thông qua hồi quy 

nhị phân để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC của các công ty niêm 

yết. Do biến sai sót là biến nhị phân, hồi quy logic nhị phân được áp dụng. Nghiên 

cứu lựa chọn hai mẫu gồm nhóm các công ty có sai sót trọng yếu và nhóm các công 

ty đối ứng (không có sai sót trọng yếu BCTC). Các biến giải thích là các biến liên 

quan đến quản trị công ty, kiểm toán độc lập, ngoài ra còn có các biến kiểm soát 

gắn với thuộc tính của công ty. Số liệu nghiên cứu trong vòng 5 năm, từ năm 2012 

đến 2016. 

5. Đóng góp của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án có một số đóng góp về mặt học thuật và thực 

tiễn trong bối cảnh của Việt Nam như sau: 

Về mặt học thuật 

Luận án tổng hợp cơ sở lý thuyết về sai sót BCTC, nhấn mạnh các lý thuyết 

giải thích sai sót BCTC, qua đó cung cấp khuôn khổ lý thuyết làm nền tảng cho các 

nghiên cứu trong nước. Kết quả thực hiện luận án cũng cung cấp bằng chứng về 

thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết, giải thích nguyên nhân sai sót 

của các công ty niêm yết ở một nền kinh tế mới nổi, qua đó làm phong phú thêm 

chủ đề nghiên cứu này trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy bên cạnh việc giải 

thích các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC phù hợp với các nghiên cứu trước 

đây trên thế giới và tại Việt Nam thì còn một số trường hợp không cho kết quả như 

các nghiên cứu trước đây. Điều này có thể là do tính hữu hiệu của quản trị công ty ở 

Việt Nam. Đặc điểm này tạo ra sự khác biệt đáng kể so với các nghiên cứu ở các 

nước phát triển, qua đó đưa ra những lưu ý khi nghiên cứu sai sót BCTC gắn với 

quản trị công ty ở các thị trường mới nổi như Việt Nam. 
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Về mặt thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sai sót BCTC của các công ty niêm yết tại Việt 

Nam là phổ biến cả về số lượng công ty và về quy mô sai sót, sai sót không có chiều 

hướng giảm qua 5 năm. Kết quả nghiên cứu cũng đã nhận diện một số nhân tố liên 

quan đến quản trị công ty, kiểm toán độc lập và thuộc tính của doanh nghiệp có ảnh 

hưởng đến sai sót BCTC. Kết quả này là minh chứng rõ nét về độ tin cậy của thông 

tin trong BCTC của các công ty, qua đó cung cấp tín hiệu cho thị trường, cho nhà 

đầu tư xem xét cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thông tin kế toán để ra quyết định. 

Kết quả cũng cho thấy, cơ chế quản trị công ty niêm yết chưa hoàn toàn hữu 

hiệu trong việc phòng ngừa, hạn chế sai sót. Từ đó, một mặt, chủ sở hữu công ty 

cần cải thiện tình hình này. Mặt khác, thông tin cũng giúp cho cơ quan quản lý nhà 

nước xem xét đưa ra cơ chế giám sát chặt chẽ hơn trách nhiệm các bên trong giám 

sát hoạt động của công ty, bao gồm cả giám sát độ tin cậy của thông tin trong 

BCTC. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, hạn chế và hướng nghiên cứu trong 

tương lai, luận án được tổ chức thành 5 chương. Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết 

và tổng quan nghiên cứu về sai sót BCTC, qua đó làm căn cứ cho phân tích và lập 

luận ở các chương sau. Chương 2 trình bày thiết kế nghiên cứu nhằm tìm kiếm bằng 

chứng về sai sót BCTC của các công ty niêm yết. Thực trạng sai sót BCTC của các 

công ty niêm yết tại Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2016 được trình bày ở chương 

3. Chương 4 liên quan kết quả nghiên cứu, giải thích về sai sót BCTC. Bàn luận và 

hàm ý chính sách từ kết quả nghiên cứu được trình bày trong chương cuối cùng.  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ 

SAI SÓT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

Sai sót BCTC là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều bên có liên quan, do 

ảnh hưởng tiêu cực của nó đến toàn xã hội. Nghiên cứu về sai sót BCTC ở nước 

ngoài rất phổ biến về số lượng, về chủ đề, về cách tiếp cận; trong khi nghiên cứu 

trong nước về sai sót BCTC đã bắt đầu xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây, 

nhưng nhìn chung các nghiên cứu chỉ phản ánh một số khía cạnh với số lượng mẫu 

nghiên cứu khá nhỏ, chưa có sự đa dạng về các khía cạnh của hướng nghiên cứu 

này. Các nhà nghiên cứu luôn tìm cách lý giải hành vi sai sót của người quản lý 

công ty thông qua vận dụng các lý thuyết xã hội học, lý thuyết quản trị công ty. Các 

nghiên cứu về chủ đề này đều dựa vào một số lý thuyết điển hình để giải thích, dự 

đoán sai sót BCTC. Chương này nhằm tổng hợp, phân tích các lý thuyết nền có thể 

giải thích hành vi sai sót BCTC của các công ty. Dựa vào phương pháp khảo cứu tài 

liệu, tổng hợp, lập luận và giải thích, nghiên cứu cung cấp khuôn khổ lý thuyết cho 

việc thực hiện luận án về chủ đề sai sót BCTC của công ty niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam. Việc phân tích bản chất của các lý thuyết có liên quan, tổng 

hợp các bằng chứng thực nghiệm dựa vào các lý thuyết này sẽ cung cấp cơ sở khoa 

học để giải thích sai sót BCTC của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Kết cấu của 

chương này được tổ chức như sau. Nội dung thứ nhất đề cập định nghĩa sai sót và 

gian lận BCTC, qua đó đưa ra cách tiếp cận về sai sót BCTC trong luận án. Nội 

dung thứ hai và thứ ba tổng lược các lý thuyết có liên quan cùng với các nghiên cứu 

dựa vào các lý thuyết này. 

1.1. Sai sót và gian lận báo cáo tài chính 

1.1.1. Định nghĩa 

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 "Mục tiêu tổng thể của KTV và 

doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán" [28] định nghĩa sai sót “Là sự 
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khác biệt giữa giá trị, cách phân loại, trình bày hoặc thuyết minh của một khoản 

mục trên BCTC với giá trị, cách phân loại, trình bày hoặc thuyết minh của khoản 

mục đó theo khuôn khổ về lập và trình bày BCTC được áp dụng. Sai sót có thể phát 

sinh do nhầm lẫn hoặc gian lận" 

Gian lận nói chung và gian lận BCTC nói riêng ngày càng có xu hướng gia 

tăng về số lượng và quy mô ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Từ đó xuất hiện 

xu hướng ở các công ty lớn trên thế giới thuê các nhà hành nghề chuyên nghiệp 

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán (Còn gọi là Kế toán điều tra - forensic 

accountants) để hạn chế hành vi gian lận BCTC. Theo Hiệp hội các nhà điều tra 

gian lận Hoa Kỳ (Association of Certified Fraud Examiner [2]), gian lận được định 

nghĩa như sau: “gian lận nghề nghiệp (occupational fraud
1
) là việc cá nhân sử dụng 

nghề nghiệp để làm giàu thông qua việc cố tình sử dụng không đúng hoặc sử dụng 

sai mục đích các nguồn tài nguyên hoặc tài sản của tổ chức ”. 

Các chuẩn mực kiểm toán của Mỹ (SAS No. 54: AICPA 1998) [5] định 

nghĩa gian lận BCTC là “Hành vi gian lận gây ra sai lệch trọng yếu của BCTC”. 

Theo Hiệp hội các nhà điều tra gian lận Hoa Kỳ định nghĩa gian lận BCTC là “sự cố 

ý xuyên tạc về tình trạng tài chính của một doanh nghiệp được thực hiện thông qua 

sự cố ý trình bày sai hoặc bỏ sót số tiền hoặc thông tin thuyết minh trong BCTC để 

đánh lừa người sử dụng BCTC”.  

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 [28] định nghĩa gian lận theo nghĩa 

gian lận BCTC: “những hành vi cố ý làm sai sót thông tin kinh tế, tài chính do một 

hay nhiều người trong HĐQT, Ban Giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực 

hiện, làm ảnh hưởng đến BCTC”. Chuẩn mực kiểm toán số 240 (ban hành năm 

2012) nhấn mạnh hành vi gian dối của gian lận nói chung thay vì gian lận BCTC: 

“gian lận là hành vi cố ý do một hay nhiều người trong Ban quản trị, Ban Giám đốc, 

các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện bằng các hành vi gian dối để thu lợi bất 

chính hoặc bất hợp pháp”. Cũng theo chuẩn mực này, gian lận BCTC “thường bao 

                                              
1
 Còn được gọi là “Internal fraud”, hiểu theo cách đơn gian là “fraud occurs when an employee, manager, or 

executive commits fraud against his or her employer”. 
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gồm các hành vi thao túng quy trình lập và trình bày BCTC bằng cách thực hiện các 

bút toán ghi sổ không phù hợp hoặc không được phê duyệt..., hoặc bằng việc Ban 

Giám đốc tự điều chỉnh số liệu trong BCTC mà các điều chỉnh này không được 

phản ánh trong sổ kế toán” [Đoạn A41, 31].  

Những hành vi, thủ đoạn gian lận  BCTC có thể được vận dụng theo các cách 

sau [31, mục III. Hướng dẫn áp dụng]: 

- Xuyên tạc, làm giả (bao gồm cả việc giả mạo chữ ký), hoặc sửa đổi chứng 

từ, sổ kế toán có chứa đựng các nội dung, số liệu được dùng để lập BCTC; 

 - Làm sai sót hoặc cố ý không trình bày trong BCTC các sự kiện, giao dịch 

hoặc các thông tin quan trọng khác; 

 - Cố ý áp dụng sai các nguyên tắc kế toán liên quan đến các số liệu, sự phân 

loại, cách thức trình bày hoặc thuyết minh; 

 - Lập các bút toán khống, nhất là vào thời điểm gần cuối kỳ kế toán, để điều 

chỉnh kết quả kinh doanh hoặc để đạt được các mục đích khác; 

 - Điều chỉnh các giả định và thay đổi các xét đoán dùng để ước tính số dư tài 

khoản một cách bất hợp lý; 

 - Không ghi nhận, ghi nhận trước hoặc trì hoãn việc ghi nhận vào BCTC các 

sự kiện và giao dịch tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo; 

 - Che giấu hoặc không trình bày các sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến các 

khoản mục được ghi nhận trong BCTC; 

 - Dàn xếp các giao dịch phức tạp nhằm làm sai sót tình hình tài chính hoặc 

kết quả kinh doanh của đơn vị; 

- Sửa đổi các chứng từ và điều khoản liên quan đến các giao dịch lớn và bất 

thường. 

Có thể thấy rằng, các định nghĩa về gian lận có khác nhau ít nhiều nhưng đều 

nhấn mạnh đến hành vi (cố ý hay thiếu thận trọng) của người quản lý, cá nhân làm 

sai lệch trọng yếu thông tin cung cấp trong BCTC, lừa dối người sử dụng BCTC. 

Các nhà nghiên cứu, các nhà chuyên môn và các nhà hoạch định chính sách luôn 

tìm cách giải thích hành vi gian lận này thông qua nghiên cứu các nguyên nhân của 
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hành vi gian lận. Các lý thuyết được trình bày sau đây được xem là cơ sở giúp giải 

thích phần lớn nguyên nhân hành vi gian lận của người quản lý công ty. 

1.1.2. Các dấu hiệu có khả năng có gian lận báo cáo tài chính 

Gian lận, dù là việc lập BCTC gian lận hay biển thủ tài sản, đều có liên quan 

đến động cơ hoặc áp lực phải thực hiện hành vi gian lận, một cơ hội rõ ràng để thực 

hiện điều đó và việc sự biện minh cho hành vi gian lận [31, Đoạn III, A1]. Về lý 

thuyết, nghiên cứu BCTC nếu thấy những dấu hiệu sau đây cho thấy có khả năng 

một công ty có hành vi gian lận BCTC [theo 103, tr.98-99]
2
: 

- Tiếp tục tình trạng suy giảm nghiêm trọng về mức độ và chất lượng lợi 

nhuận: Một trong những yếu tố góp phần đáng kể vào khả năng sai sót trọng yếu, 

gian lận BCTC là xu hướng đi xuống của cả số lượng và chất lượng lợi nhuận. Để 

gia tăng lợi nhuận, nhà quản trị có thể thực hiện hành vi gian lận. Từ đó, chất lượng 

lợi nhuận của các năm trước cũng như bản chất của các giao dịch tạo ra lợi nhuận 

và mức độ lợi nhuận cần phải được kiểm tra để xác định khả năng sai sót trọng yếu, 

gian lận BCTC. 

- Lợi nhuận không tương xứng với dòng tiền hoạt động kinh doanh: Nhà quản 

trị có thể sử dụng một số thủ thuật điều chỉnh lợi nhuận để cải thiện lợi nhuận trong 

khi dòng tiền hoạt động kinh doanh phát sinh không tương xứng với lợi nhuận tăng 

thêm, vì họ gần như không thể điều chỉnh tăng dòng tiền. Gian lận BCTC có thể xảy 

ra khi có sự không tương xứng giữa lợi nhuận báo cáo và dòng tiền hoạt động kinh 

doanh. Chẳng hạn, lợi nhuận tăng lên trong khi dòng tiền giảm sút. KTV phải hiểu rõ 

tầm quan trọng của dòng tiền, sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để kiểm tra tính 

hợp pháp, sự đáng tin cậy, chất lượng và mức độ của lợi nhuận báo cáo.  

 - Giá trị hàng tồn kho và phải thu lớn: Giá trị hàng tồn kho và phải thu lớn có 

thể là dấu hiệu của tình trạng tài chính khó khăn và khả năng có gian lận trong 

BCTC. Hàng tồn kho lớn có thể nhằm giảm giá vốn hàng bán trong kỳ, qua đó tăng 

lợi nhuận báo cáo. Giá trị khoản phải thu lớn thường gắn với doanh thu lớn và dẫn 

                                              
2
 Theo Nguyễn Công Phương và cộng sự [87] Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn, Trần Đình Khôi 

Nguyên, Đoàn Thị Ngọc Trai , Nguyễn Trọng Hiếu (2016), Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm 

yết và tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam, Đề tài KH&CN cấp Bộ, Mã số B2015-04-15. 



12 

đến hệ quả làm tăng lợi nhuận. Hàng tồn kho và phải thu thường là đối tượng được 

nhà quản trị sử dụng để điều chỉnh lợi nhuận và cải thiện tình trạng tài chính của 

công ty. Gian lận liên quan hàng tồn kho là một trong những yếu tố phổ biến gây ra 

gian lận BCTC, vì có nhiều chính sách kế toán áp dụng cho hàng tồn kho (như các 

phương pháp tính giá hàng xuất kho, tính giá thành sản phẩm sản xuất, lập dự 

phòng giảm giá). Để phát hiện và ngăn chặn gian lận hàng tồn kho, cần có những 

KTV có năng lực, kinh nghiệm, tính hoài nghi để xem xét, đánh giá những bất 

thường về thời gian, địa điểm, phương pháp đánh giá hàng tồn kho.  

 - Việc vận dụng các chính sách kế toán một cách thái quá để đạt được kết 

quả mong muốn là việc sử dụng chính sách kế toán cứng (Aggressive Accounting). 

Đây là chính sách vẫn tuân thủ pháp luật nhưng có thể đi chệch khỏi tinh thần của 

nguyên tắc kế toán. Nguyên tắc thận trọng trong kế toán không được quan tâm để 

ghi nhận doanh thu, khấu hao, vốn hoá chi phí, trích trước chi phí hoặc chuyển phân 

bổ chi phí cho kỳ sau... Việc sử dụng các chính sách kế toán như vậy cung cấp 

những cảnh báo về khả năng nhà quản trị có hành động gian lận BCTC nhằm cải 

thiện lợi nhuận, tình trạng tài chính và dòng tiền của doanh nghiệp. 

1.2. Lý thuyết tam giác gian lận và các nghiên cứu dựa vào lý thuyết tam 

giác gian lận 

1.2.1. Lý thuyết tam giác gian lận 

Vào năm 1950, Donald Cressey, một nhà tội phạm học bắt đầu nghiên cứu 

gian lận thông qua lập luận rằng, có nhiều nguyên nhân gây ra những hành động của 

con người. Câu hỏi đặt ra là tại sao con người có hành vi gian lận đã hướng Cressey 

thực hiện nghiên cứu của mình về cái gì dẫn dắt con người vi phạm. Tác giả đã 

phỏng vấn 250 tội phạm trong khoảng thời gian 5 tháng với hành vi của họ hội đủ 

hai điều kiện: Họ phải chấp nhận vị trí có trách nhiệm với thiện ý (the person must 

have accepted a position of trust in good faith) và có vi phạm. Tác giả tìm thấy ba 

nhân tố hiện diện trong những người phạm tội, đó là có vấn đề về tài chính không 

thể chia sẻ (non-shareable financila problem), cơ hội phạm tội (opportunity to 

commit the trust violation), và sự biện minh cho hành vi gian lận của người phạm 
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tội (rationalisation by the trust violator). Cressey [45, tr. 741]
3
 báo cáo rằng, con 

người trở thành tội phạm khi họ nhận thấy có vấn đề về tài chính không có sự đồng 

thuận của xã hội và hệ quả là phải được đáp ứng bằng các phương tiện cá nhân hoặc 

bí mật. Mặt khác, Cressey cũng cho rằng, cơ hội phạm tội nảy sinh khi người phạm 

tội biết được phương cách sử dụng tình trạng hiện tại của họ để giải quyết vấn đề tài 

chính mà không thể bị bắt. Về thái độ, tác giả cho rằng hầu hết người lừa đảo đều là 

người phạm lỗi lần đầu mà không có hồ sơ tội phạm. Họ cảm thấy đó có thể là bình 

thường, là một người chân thực bị bắt trong tình trạng khó khăn. Điều này cho phép 

họ viện dẫn lý do thực hiện hành vi phạm tội theo cách có thể được chấp nhận. 

Ba yếu tố gian lận được Cressey tóm lược được trình bày trong Biểu đồ 1.1 

Biểu đồ 1.1: Tam giác gian lận của Cressey [45] 

 

Ba nhánh của tam giác gian lận được phân tích, giải thích theo từng bối cảnh, 

bao gồm trong lĩnh vực kiểm toán, trong các nghiên cứu học thuật và cả trong các 

                                              
3
 Trích dẫn trong nghiên cứu của Abdullahi và cộng sự, tr. 31 [100] Rabi‟u Abdullahi, Noorhayati 

Mansor , Muhammad Shahir Nuhu (2015), "Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: 

Understanding the Convergent and Divergent for Future Research", European Journal of Business and 

Management. 7 (28), pp. 30-37. 

TAM GIÁC GIAN LẬN 

Sơ đồ mô tả các nhân tố của tam giác gian lận 

 

 

 

 

 

GIAN LẬN 

SỰ BIỆN MINH 

Sự bào chữa của cá nhân 

cho hành vi gian lận 

CƠ HỘI 

Khả năng thực hiện kế hoạch 

gian lận mà không bị phát hiện 

ĐỘNG CƠ 

Những áp lực về tài chính hoặc 

tình cảm dẫn đến hành vi gian lận 
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chuẩn mực nghề nghiệp. Có thể tóm lược ba nhân tố này như sau: 

Áp lực/động cơ: (Pressure/incentive) 

Áp lực/động cơ sẽ dẫn dắt cá nhân thực hiện hành vi phi đạo đức: Mọi thủ 

phạm gian lận đều đối diện với một số áp lực dẫn đến những hành vi phi đạo đức. 

Áp lực có thể xuất hiện từ nhiều tình huống khác nhau, nhưng thường phát sinh có 

liên quan đến nhu cầu tài chính không thể chia sẻ. Áp lực tài chính được xem là có 

ảnh hưởng lớn đến động cơ gian lận của nhân viên và được xem là loại áp lực phổ 

biến nhất. Theo nghiên cứu của Albrecht và cộng sự [8], khoảng 95% các trường 

hợp gian lận bị ảnh hưởng của áp lực tài chính. 

Gian lận thường phát sinh khi nhân viên, người quản lý hay tổ chức chịu áp 

lực: Áp lực có thể là những bế tắc trong cuộc sống cá nhân như do khó khăn về tài 

chính, do sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa người chủ và người làm thuê. Động cơ 

hoặc áp lực phải thực hiện hành vi lập BCTC gian lận có thể tồn tại khi Ban giám 

đốc phải chịu áp lực từ bên ngoài hoặc từ bên trong đơn vị, phải đạt được một mục 

tiêu về lợi nhuận hoặc kết quả tài chính như dự kiến (và có thể là không thực tế) 

nhất là trong trường hợp nếu Ban giám đốc không đạt được các mục tiêu tài chính 

thì sẽ chịu hậu quả rất lớn. Tương tự như vậy, các cá nhân có thể có một động cơ 

thực hiện hành vi biển thủ tài sản, ví dụ vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn [31, Đoạn 

A1,1] 

Cơ Hội: (Opportunity) 

Khi đã bị áp lực, nếu có cơ hội, họ sẵn sàng thực hiện hành vi gian lận. Có 

hai yếu tố liên quan đến cơ hội là: nắm bắt thông tin và có kỹ năng thực hiện. Cơ 

hội rõ ràng để thực hiện hành vi gian lận có thể tồn tại khi một cá nhân cho rằng có 

thể khống chế kiểm soát nội bộ, ví dụ vì cá nhân đó có một vị trí đáng tin cậy hoặc 

biết rõ về các khiếm khuyết cụ thể của kiểm soát nội bộ [31, Đoạn A1,2]. 

Sự biện minh cho hành vi gian lận: (Rationalization) 

Không phải mọi người khi gặp khó khăn và có cơ hội cũng đều thực hiện 

gian lận mà phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của từng cá nhân. Có những người dù 

chịu áp lực và có cơ hội thực hiện nhưng vẫn không thực hiện gian lận và ngược lại. 
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Các cá nhân có thể biện minh cho việc thực hiện hành vi gian lận. Một số cá nhân 

có thái độ, tính cách hoặc hệ thống các giá trị đạo đức cho phép họ thực hiện một 

hành vi gian lận một cách cố ý. Tuy nhiên, ngay cả khi không có các điều kiện như 

vậy thì những cá nhân trung thực cũng có thể thực hiện hành vi gian lận khi ở trong 

môi trường có áp lực mạnh [31, Đoạn A1,3] 

Tóm lại, có thể giải thích hành vi gian lận nói chung và gian lận BCTC nói 

riêng trên cở sở kết hợp ba nhân tố của lý thuyết tam giác gian lận. Thứ nhất áp lực 

dẫn đến hành vi gian lận được nhận diện trong lý thuyết này là áp lực tài chính đến 

từ cách sống, nợ hoặc những hệ lụy từ kinh doanh. Thứ hai, gian lận xảy ra khi cơ 

hội là hiện hữu (như không có sự kiểm soát, kiểm soát yếu kém, hoặc có sự kiêm 

nhiệm). Thứ ba, cá nhân, tổ chức thường tìm cách biện minh cho hành vi gian lận 

của mình. 

Tam giác gian lận của Cressey được dùng để lý giải rất nhiều vụ gian lận. 

Tuy nhiên, lý thuyết này không phải đúng trong mọi trường hợp. Lý thuyết này 

thường được áp dụng trong việc nghiên cứu, đánh giá rủi ro có gian lận phát sinh 

trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nghề nghiệp kiểm toán. Ngay cả nghề nghiệp kiểm 

toán cũng thông qua lý thuyết này để xây dựng chuẩn mực kiểm toán liên quan đến 

trách nhiệm của KTV và doanh nghiệp kiểm toán đối với gian lận BCTC. 

1.2.2. Các nghiên cứu dựa vào lý thuyết tam giác gian lận 

Trong những năm 1980, trách nhiệm của KTV trong việc phát hiện để ngăn 

ngừa sai sót BCTC bắt đầu được đòi hỏi cao hơn. Nhiều gợi ý rằng KTV phải có 

trách nhiệm trong việc tìm kiếm sai sót trong quá trình kiểm toán BCTC của các 

doanh nghiệp. Thay đổi bắt đầu được thực hiện ở Mỹ kể từ khi chuẩn mực SAS 16
4
 

được sửa đổi, bổ sung. Theo đó nội dung của chuẩn mực này đã nhấn mạnh trách 

nhiệm của KTV trong việc tìm kiếm và phát hiện sai sót BCTC. Các chuẩn mực về 

sau phát triển từ chuẩn mực này yêu cầu KTV phải có trách nhiệm trong việc phát 

hiện sai sót và tạo ra ý thức rằng KTV phải xác nhận tính trung thực của BCTC xét 

                                              
4
 Chuẩn mực kiểm toán của Mỹ về “The Independent Auditor's Responsibility”. Chuẩn mực này có sự phát 

triển về sau: từ SAS 16 đến SAS 53 đến SAS 82 đến SAS 99. 
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trên các khía cạnh sai sót trọng yếu. Ở Việt Nam, trách nhiệm của KTV đối với gian 

lận BCTC lần đầu được xác định trong Chuẩn mực kiểm toán số 240, theo đó, 

“Kiểm toán viên chịu trách nhiệm đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu BCTC, xét 

trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay 

không” [ 31, Đoạn 05]. 

Nghiên cứu dựa vào lý thuyết tam giác gian lận nhằm đánh giá áp lực, cơ hội 

và sự biện minh cho hành vi gian lận của các công ty có xảy ra gian lận BCTC. Các 

nhà nghiên cứu về chủ đề này tìm thấy sự hiện diện của ba yếu tố của tam giác gian 

lận khi có xảy ra gian lận BCTC. Cách tiếp cận ba yếu tố này, (hay còn được gọi là 

tam giác gian lận) được tổ chức hành nghề kiểm toán ở Mỹ áp dụng thông qua 

Chuẩn mực kiểm toán SAS No. 99 [SAS 99: 6]. Chuẩn mực này trình bày ba điều 

kiện thường hiện diện khi xảy ra gian lận, đó là ba yếu tố của tam giác gian lận của 

Cressey. Cách tiếp cận này cũng được chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đề cập từ 

năm 2012, cụ thể là thể hiện trong Chuẩn mực kiểm toán số 240 [31]. Chuẩn mực 

này trình bày ba yếu tố có thể dẫn đến hành vi gian lận BCTC phù hợp với ba nhánh 

của tam giác gian lận. 

Trên cơ sở lý thuyết tam giác gian lận (về áp lực, cơ hội, và sự biện minh cho 

hành vi gian lận), các nhà điều tra gian lận ở Mỹ khuyến cáo tuân theo “nguyên tắc 

3 C” [xem 102] và xem xét mức độ của gian lận trong việc tìm kiếm và phát hiện 

gian lận của công ty. Họ đánh giá điều kiện của tổ chức (organizations condition), 

cấu trúc công ty (corporate structure) và lựa chọn (choices) của nhà quản lý trước áp 

lực (pressure), cơ hội (opportunities) và sự biện minh cho hành vi gian lận 

(rationalizations). Các nghiên cứu dựa vào lý thuyết tam giác gian lận chủ yếu sử 

dụng cách tiếp cận định tính. Tuy nhiên, cách tiếp cận định tính có vẻ như vẫn chưa 

đi đến kết luận cuối cùng về phát hiện sai sót BCTC [33, tr. 29].  

Nghiên cứu của Romney và cộng sự [106] được xem là nghiên cứu đầu tiên 

sử dụng các chỉ báo gian lận (red flags) để dự đoán khả năng gian lận BCTC. Sau 

đó Albrecht và Romney [7] đã sử dụng 87 chỉ báo do Romney đề xuất để nghiên 

cứu gian lận BCTC của các công ty. Kết quả cho thấy có đến 1/3 số chỉ báo có thể 
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dự đoán được gian lận BCTC và một số biến khác có thể dự đoán tính chính trực 

của Ban giám đốc.  

Kế thừa từ kết quả này, kết hợp với Chuẩn mực kiểm toán số 53
5
, Loebbeck, 

và cộng sự [78] đã thiết kế bảng câu hỏi điều tra cho các KTV của 8 công ty kiểm 

toán lớn ở Mỹ. Bảng câu hỏi điều tra này gồm 3 yếu tố để nhận diện các chỉ số đáng 

tin cậy liên quan đến sai sót BCTC: Điều kiện (cơ hội) thực hiện hành vi gian lận 

BCTC; Các nhân tố động cơ thực hiện hành vi gian lận BCTC; Thái độ của nhà 

quản lý đối với lập BCTC có sai sót. 

Loebbeck và các cộng sự [78] đã tìm thấy bằng chứng rằng, các công ty sản 

xuất, thương mại, tổ chức tín dụng (Saving loans associates) và các công ty hoạt 

động trong lĩnh vực công nghệ cao và truyền thông có sai sót BCTC rất thường 

xuyên. Sai sót được thực hiện thông qua đánh giá tài sản cao hơn thực tế, ghi nhận 

sai doanh thu và sai sót về giao dịch. Rủi ro sai sót cao được nhận diện liên quan 

đến hàng tồn kho, kỳ doanh thu và tài khoản phải thu. Bên cạnh đó, các nhân tố 

chính gây ra sai sót BCTC là: Sự chi phối trong việc ra quyết định của ban giám 

đốc; Sự hiện diện của một hoặc nhiều giao dịch có ảnh hưởng lớn đến BCTC; Giao 

dịch giữa các bên có liên quan; Kiểm soát nội bộ yếu kém và các giao dịch “rắc rối” 

khó thực hiện kiểm toán. Nghiên cứu cũng chỉ ra các chỉ số chủ yếu liên quan đến 

động cơ của nhà quản lý trong việc thực hiện hành vi sai sót như: Sự suy giảm kinh 

tế ngành; Lợi nhuận không tương xứng với doanh nghiệp; Quá chú trọng đến lợi 

nhuận mục tiêu và vi phạm các hợp đồng lớn. Cuối cùng, Loebbeck và các cộng sự 

[78] cũng trình bày các chỉ số chính liên quan đến thái độ của công ty đối với sai 

sót, đó là: Ban giám đốc không trung thực; Quá chú tâm đến lợi nhuận mục tiêu; 

Nhân tố thuộc về tính cách; Thực hiện gian lận, lừa dối, sự thoái thác (evasion) 

trong các năm trước và thái độ (aggressive) trong việc lập BCTC. 

Dựa vào cơ sở của nghiên cứu này, nhiều nhà nghiên cứu tin rằng, sai sót 

BCTC ngày càng tăng. Sử dụng bảng câu hỏi của Loebbeck và các cộng sự [78], 

Bell và Carcello [23] phát triển một bảng câu hỏi tương đương cho các KTV của 8 

                                              
5
 SAS of 53 của Mỹ về “The Auditor's Responsibility to Detect and Report Errors and Irregularities”. 
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công ty kiểm toán lớn ở Mỹ với mục đích nhận diện các chỉ số quan trọng phản ánh 

BCTC có sai sót. Dữ liệu được thu thập thông qua các hợp đồng kiểm toán từ giữa 

đến cuối năm 1980 đối với 77 trường hợp BCTC có sai sót và 305 BCTC không có 

sai sót của các doanh nghiệp niêm yết và không niêm yết hoạt động trong các ngành 

khác nhau. 

Bell và Carcello [23] đã phát triển một mô hình sử dụng hồi quy logistic để 

nhận diện các tín hiệu đáng tin cậy của sai sót BCTC. Những tín hiệu này liên quan 

đến thuộc tính của công ty: Kiểm soát nội bộ yếu kém; Tăng trưởng đột biến 

(exponential growth rate); Khả năng sinh lời không đủ hoặc trái ngược; Chú trọng 

đến đạt được lợi nhuận mục tiêu; Không trung thực hoặc lảng tránh trong thảo luận 

với KTV; Tình trạng sở hữu của doanh nghiệp; Mối liên hệ giữa kiểm soát nội bộ 

yếu kém và thái độ của ban giám đốc đối với quy trình lập BCTC. Mô hình nghiên 

cứu của Bell và Carcello [23] đã phân loại được 85% các trường hợp sai sót trong 

nghiên cứu của họ. 

 Dựa vào các bảng câu hỏi điều tra của Loebbeck và các cộng sự [78] và của 

Bell và Carcello [23], Apostolou và cộng sự [10] thực hiện một nghiên cứu tiến xa 

hơn thông qua việc thiết kế một bảng câu hỏi điều tra bao gồm 25 nhân tố rủi ro 

được trình bày trong SAS số 82
6
. Các tác giả sử dụng bảng câu hỏi này khi phỏng 

vấn 43 KTV của Big Five, 50 KTV của các công ty kiểm toán vùng và địa phương, 

47 KTV nội bộ. Các chỉ số rủi ro sai sót được tính theo trọng số thông qua thủ tục 

phân tích thứ bậc (analytical hierarchy process). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các 

thuộc tính của ban giám đốc là loại nhân tố quan trọng nhất gây ra sai sót BCTC 

(58,2%), tiếp theo là nhân tố về tính ổn định của hoạt động kinh doanh và hoạt động 

tài chính của doanh nghiệp (27,4%), trong khi đặc điểm ngành không phải là nhân 

tố có ảnh hưởng lớn đối với sai sót BCTC (14,4%). Các tác giả cũng nhận diện một 

số các chỉ số rủi ro sai sót không được nêu ra trong SAS 82, gồm (tr.52): 

 - Thời kỳ tiếp sau thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hay 

phương thức mua công ty khác; 

                                              
6
 SAS N0. 82-Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. 
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 - Các hoạt động kinh doanh quan trọng trong các thị trường mới, các thị 

trường này có sự khác biệt về văn hoá và sự tham nhũng ngự trị; 

 - Có liên hệ với tội phạm có tổ chức; 

 - Mức độ giám sát của ban kiểm toán nội bộ (như sự yếu kém, không hữu 

hiệu, không độc lập của các thành viên của ban kiểm toán nội bộ); 

 - Những thuộc tính cá nhân của đội ngũ quản lý cấp cao (như khó khăn về tài 

chính, phong cách sống, thói quen, thái độ đối với KTV,...); 

 - Sự thất bại của ban giám đốc trong viêc đánh giá đầy đủ rủi ro và thiết lập 

hoạt động kiểm soát nội bộ có liên quan; 

 - Thiếu kiểm soát để giảm thiểu rủi ro của các hoạt động cấu kết, thông đồng; 

 - Hoạt động thương mại điện tử; và 

 - Rủi ro tổn thất tài sản vô hình (như sở hữu trí tuệ, nghiên cứu, kế hoạch 

chiến lược, dữ liệu khách hàng, ...). 

 Ngoài ra, các tác giả cũng xây dựng một mô hình đánh giá sai sót. Mô hình này 

được xây dựng trên cơ sở kết hợp các chỉ số rủi ro gian lận được tính theo trọng số. 

Dựa vào lý thuyết tam giác gian lận, Skousen và cộng sự [113] đã nghiên 

cứu tính hữu hiệu của khuôn khổ về nhân tố rủi ro gian lận của Cressey [45] được 

đưa vào trong SAS No. 99 [SAS 99: 6] nhằm tìm kiếm và phát hiện sai sót BCTC. 

Các tác giả đã phát triển các biến để sử dụng đo lường đại diện cho áp lực, cơ hội và 

sự biện minh cho hành vi gian lận. Phù hợp với lý thuyết tam giác gian lận, kết quả 

phân tích thực nghiệm cho thấy áp lực, cơ hội và sự biện minh cho hành vi gian lận 

luôn hiện diện trong các trường hợp gian lận. 

Tăng cường quản lý của nhà nước, áp lực công chúng đối với trách nhiệm của 

kiểm toán độc lập và trách nhiệm của nhà quản lý đối với sai sót BCTC đã làm nảy 

sinh những nghiên cứu theo cách tiếp cận mô tả thuộc tính của các công ty có sai sót. 

Phần lớn các nghiên cứu dựa vào lý thuyết tam giác gian lận đều dẫn đến các biểu 

hiện tài chính của các công ty có sai sót, những thuộc tính chung được tìm thấy trong 

các công ty gian lận và kiểm tra danh sách (checklists) các dấu hiệu sai sót đối với 

các KTV. Dạng nghiên cứu này được tiếp cận theo dạng nghiên cứu trường hợp về 
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kinh nghiệm của KTV, điều tra các hội viên kiểm toán, điều tra các công ty gian lận, 

điều tra các nhà điều tra gian lận (CFEs), phân tích các công bố của Uỷ ban chứng 

khoán và hối đoái về thực thi kế toán và kiểm toán (AAERs) [80], [127], [128]
7
. Một 

đặc điểm riêng của những nghiên cứu này là dựa vào thông tin tài chính riêng tư mà 

chỉ có KTV, nhà quản lý nội bộ mới có. Cộng đồng tài chính, nhà đầu tư, những nhà 

hoạch định chính sách không thể sử dụng các cách này để nhận diện sai sót BCTC do 

thông tin không sẵn có. 

Tích hợp nghiên cứu của Touche Ross thực hiện trong năm 1980, Pincus 

[94] đã gán thuật ngữ “red flags” cho các dấu hiệu cảnh báo và từ đó thuật ngữ này 

được sử dụng trong các chuẩn mực kiểm toán của Mỹ. Tác giả Pincus định nghĩa 

“red flags” là “các triệu chứng tiềm tàng tồn tại trong môi trường kinh doanh của 

công ty, có thể cho thấy việc gia tăng nguy cơ sai sót BCTC”
8
. 

Theo cách tiếp cận định tính này, phần lớn dữ liệu được thu thập thông qua 

điều tra các KTV và những người làm thực tế có liên quan. Chẳng hạn, trong nghiên 

cứu điều tra qua điện thoại với 459 công ty đại chúng, "KPMG (2003) đã nhận diện 

top 4 dạng sai sót BCTC, đó là sai sót về xác định giá tài sản và ghi nhận doanh thu; 

che dấu nợ và chi phí; ghi nhận doanh thu không có thực và bỏ sót hoặc công bố 

thông tin không hợp lý"
9
. Điều tra của COSO từ năm 1987 đến 1997 đối với 204 

công ty đại chúng ở Mỹ cho thấy sai sót lớn nhất là xác định giá trị tài sản cao hơn 

thực tế thông qua việc ghi nhận tài sản không có thực hoặc vốn hoá các chi phí mà 

đã đủ điều kiện ghi nhận vào chi phí để xác định lợi nhuận trong kỳ [43]. Tiếp theo 

đó, trong một nghiên cứu về sai sót BCTC 10 năm (từ 1998 đến 2007) của 347 công 

ty đại chúng ở Mỹ, sai sót lớn nhất vẫn là ghi nhận doanh thu không có thực (chiếm 

61%); tiếp theo là xác định giá trị tài sản cao hơn thực tế (chiếm 51%); trong khi chi 

                                              
7
 Được trích dẫn trong nghiên cứu của Bourne [33] Bourne, A. C. (2008), Predictability of Fraudulent 

financial reporting, Falls School ò Business, Anderson University. 
8
 Nguyên bản tiếng anh: “Potential symptoms existing within the company‟s business environment that 

would indicate an increased risk of international misstatement of financial statements”, được trích dẫn trong 

nghiên cứu của Bourne [33] ibid.. 
9
 Trích dẫn trong nghiên cứu của Beasley et al. [18] Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R. , 

Lapides, P. D. (2000), "Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate 

governance mechanisms", Accounting Horizons. 14 (4), pp. 441-454.. 
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phí và nợ được ghi nhận thấp hơn thực tế (chiếm 31%) [44]. 

Tương đồng với cách kiểm tra các mục có rủi ro gian lận cao (red flag 

checklist), nhiều nghiên cứu đánh giá những đặc điểm của các công ty gian lận. 

Điều tra của KPMG năm 2003 đã phơi bày những yếu kém của hệ thống kiểm soát 

nội bộ và cơ chế giám sát ban giám đốc là những người góp vốn chủ yếu vào công 

ty đối với sai sót BCTC [74]. Mặt khác, sai sót BCTC cũng xảy ra ở những công ty 

có những nhà kiểm toán nội bộ thực thi chính sách thuế ít quyền lực, ban kiểm toán 

nội bộ và hội HĐQT ít độc lập [20]. 

Quy mô công ty là một trong các thuộc tính cũng được các nhà nghiên cứu 

xem xét có ảnh hưởng đến sai sót BCTC của công ty hay không. Tuy nhiên, cũng 

như nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác trong kinh doanh, kết luận về yếu tố này vẫn 

còn bỏ ngỏ. Một số nghiên cứu cho kết quả là các công ty lớn có khả năng sai sót 

BCTC nhiều hơn, trong khi các công ty nhỏ có khả năng xảy ra sai sót ít hơn 

occupation
10

 (occupational fraud) [14], [47].  

Một số nhà nghiên cứu như Heiman-Hoffman và cộng sự [58], Bell và 

Carcello [23] cho rằng các nhân tố định tính là những chỉ số dự đoán tốt nhất sai sót 

BCTC. Kết quả nghiên cứu của họ chỉ ra rằng, các chỉ báo định tính rủi ro gian lận 

(red flags) như sự không trung thực của doanh nghiệp, mức độ áp lực để đạt được 

mục tiêu định lượng và mục tiêu của BCTC, tăng trưởng nhanh và kiểm soát nội bộ 

yếu kém là những chỉ báo tốt nhất cho việc tìm kiếm và phát hiện sai sót BCTC. 

Một số nghiên cứu gần đây (như nghiên cứu của Skousen và cộng sự [113]; 

Lou và Wang [79] tìm cách dự báo khả năng xảy ra gian lận BCTC thông qua các 

dấu hiệụ được thể hiện qua thông tin cung cấp trong BCTC và các biến thuộc về 

quản trị công ty hay thuộc tính của công ty. Các dấu hiệu này được xây dựng dựa 

vào các khía cạnh của tam giác gian lận như doanh thu, đòn bẩy tài chính, thay đổi 

KTV. Các tác giả kết luận rằng mô hình của họ có khả năng dự báo gian lận BCTC. 

Tuy nhiên, cách tiếp cận định lượng với sai sót không thể tránh khỏi trong việc sử 

                                              
10

 Occupational fraud is defined as “the use of one‟s occupation for personal enrichment through the 

deliberate misuse or misapplication of employing organization‟s resource or assets” (NCFFR, 2002). 
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dụng các biến đại diện cho các khía cạnh của tam giác gian lận là một trong những 

hạn chế của các mô hình dự báo này. 

Nghiên cứu dựa vào lý thuyết tam giác gian lận ở Việt Nam rất ít và chỉ xuất 

hiện gần đây. Điển hình nhất là hai nghiên cứu của tác giả Trần Thị Giang Tân 

[118], Trần Thị Giang Tân và cộng sự [119]. Trong nghiên cứu thứ nhất thiên về lập 

luận, tác giả Trần Thị Giang Tân [118] đã tóm lược các nghiên cứu về gian lận, 

trong đó có đề cập đến lý thuyết tam giác gian lận của Cressey [45]. Nghiên cứu thứ 

hai của chính tác giả cùng với nhóm cộng sự đã thử vận dụng lý thuyết tam giác 

gian lận để đánh giá rủi ro gian lận BCTC của các công ty niêm yết tại Việt Nam 

[119]. Dựa vào lý thuyết tam giác gian lận và theo hướng dẫn của chuẩn mực kiểm 

toán Việt Nam số 240 (VSA 240) trong việc phát hiện gian lận và dự báo gian lận ở 

các công ty niêm yết tại Việt Nam, các tác giả đã phát triển các nhân tố liên quan 

đến tam giác gian lận gồm: Động cơ (chênh lệch giữa lợi nhuận và dòng tiền từ hoạt 

động kinh doanh, tỷ lệ doanh thu trên nợ phải thu, tỉ lệ doanh thu trên tổng tài sản, 

Z-score, đòn bẩy tài chính, tỉ suất sinh lợi trên tài sản…); Cơ hội (nợ phải thu trên 

doanh thu, hàng tồn kho trên doanh thu, sự kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT và Tổng 

Giám đốc, KTV độc lập); Thái độ (thay đổi KTV độc lập, ý kiến của KTV độc lập 

về BCTC, tiền sử gian lận…). Kết quả cho thấy khả năng xảy ra gian lận có mối 

quan hệ có ý nghĩa thống kê với 3 biến đo lường động cơ/áp lực, với 1 biến đo 

lường cơ hội, và 2 biến đo lường thái độ. Dựa trên kết quả này, các tác giả cũng lập 

luận và kiểm chứng để đưa ra mô hình dự đoán sai sót BCTC với xác suất dự đoán 

đúng trên 83,3%. Theo nhóm tác giả, mô hình có khả năng dự đoán đúng các công 

ty có sai sót BCTC, qua đó giúp cho KTV trong việc dự báo khả năng xảy ra gian 

lận BCTC. Tuy nhiên, việc đo lường ba nhánh của tam giác gian lận thông qua các 

biến đại diện vẫn còn nhiều điểm cần bàn luận thêm. Mặt khác, kích thước mẫu của 

nghiên cứu cũng tạo ra hạn chế nhất định trong việc khái quát hóa kết quả nghiên 

cứu (khả năng dự đoán sai sót). 

Nghiên cứu của Nguyễn Công Phương và Nguyễn Trần Nguyên Trân [88] 

không đề cập trực tiếp đến tam giác gian lận nhưng dựa vào mô hình dự đoán gian 
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lận BCTC của Beneish [25] - Mô hình được xây dựng dựa vào lý thuyết tam giác 

gian lận để dự đoán khả năng xảy ra gian lận BCTC của các công ty niêm yết ở Việt 

Nam. Để phù hợp với ngữ cảnh, một số biến của mô hình được nhóm tác giả hiệu 

chỉnh về mặt đo lường. Kết quả kiểm chứng cho thấy khả năng dự đoán đúng của 

mô hình là 53,33%. Theo nhóm tác giả, kết quả này cho thấy mô hình có thể được 

sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho các KTV để đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu 

trong BCTC. Tuy nhiên, mô hình được kiểm chứng ở số lượng hạn chế các công ty 

(30 công ty có sai sót  BCTC và 30 công ty không có sai sót BCTC) làm cho độ tin 

cậy của mô hình chưa được thừa nhận phổ biến. 

1.3. Các lý thuyết về quản trị công ty và các nghiên cứu dựa vào lý thuyết 

quản trị công ty 

 1.3.1. Các lý thuyết về quản trị công ty 

Định nghĩa về quản trị công ty theo cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng đều phản ánh 

những lợi ích cốt lõi của các nhóm lợi ích khác nhau có liên quan đến công ty. Theo 

nghĩa rộng, quản trị công ty nhấn mạnh đến sự kết hợp giữa các quy tắc (luật, những 

quy định, ràng buộc,...) nhằm quản lý, giám sát hoạt động của công ty một cách 

hiệu quả, làm tăng giá trị của cổ đông, đáp ứng những yêu cầu pháp lý và kỳ vọng 

của xã hội [87, tr. 102]. Từ đó, quản trị công ty được xem như một cơ chế giám sát 

những hành động, chính sách, quyết định của công ty nhằm gia tăng giá trị của cổ 

đông. Quan điểm này được Bộ Tài chính nêu trong quy chế quản trị công ty niêm 

yết: "Quản trị công ty là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định 

hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông 

và những người liên quan đến công ty” [29, Điều 2]. 

Quản trị công ty cũng tạo ra một cơ cấu để đề ra các mục tiêu của công ty, và 

xác định các phương tiện để đạt được những mục tiêu đó, cũng như để giám sát kết 

quả hoạt động của công ty. Quản trị công ty chỉ được cho là có hiệu quả khi khích lệ 

được Ban giám đốc và HĐQT theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của 

các cổ đông, cũng như phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của 

công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một 
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cách tốt hơn. 

Theo nghĩa hẹp, quản trị công ty nhấn mạnh đến sự tương tác giữa thành viên 

HĐQT, Ban Giám đốc, các cổ đông nhằm giảm thiểu những vấn đề nảy sinh từ cơ 

chế đại diện (agency) liên quan đến dung hòa lợi ích quản lý với lợi ích của cổ 

đông. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) định nghĩa quản trị công ty 

theo dạng này, theo đó “Quản trị công ty liên quan tới một tập hợp các mối quan hệ 

giữa Ban Giám đốc, HĐQT, cổ đông và các bên khác có quyền lợi liên quan đến 

công ty. Quản trị công ty cũng thiết lập cơ cấu qua đó giúp xây dựng mục tiêu của 

công ty, xác định phương tiện để đạt được các mục tiêu đó, và giám sát hiệu quả 

thực hiện mục tiêu” [91, tr. 11]
11

. Quan điểm này nhấn mạnh đến sự quan tâm của 

người cung cấp vốn chủ sở hữu (cổ đông) trong việc đánh giá rủi ro đối với khoản 

đầu tư của họ, những kỳ vọng về tỷ lệ khả năng sinh lời của vốn đầu tư và giám sát 

không ngừng vốn đầu tư của họ. 

Dựa vào các định nghĩa trên, có thể thấy quản trị công ty có liên quan đến 

môi trường chính trị, xã hội và pháp lý của công ty và các quy tắc chính thức hoặc 

phi chính thức chi phối hoạt động của công ty. Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

(OECD) đưa ra các nguyên tắc chung làm cơ sở cho quản trị công ty hiệu quả. Sáu 

nguyên tắc quản trị công ty được OECD đề cập [91] gồm: 

a. Đảm bảo nền tảng cho một khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả (ensuring 

the basis for an effective corporate governance framework); 

b. Quyền của các cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản (the rights of 

shareholders and key ownership functions); 

c. Đối xử bình đẳng với các cổ đông (the equitable treatment of 

shareholders); 

d. Vai trò của các bên có liên quan trong quản trị công ty (the role of 

stakeholders in corporate governance); 
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 Trích dẫn từ nghiên cứu của Nguyễn Công Phương và cộng sự [87] Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn, 

Trần Đình Khôi Nguyên, Đoàn Thị Ngọc Trai , Nguyễn Trọng Hiếu (2016), Thao túng báo cáo tài chính của 

các công ty niêm yết và tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam, Đề tài KH&CN cấp Bộ, Mã số 

B2015-04-15. 
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e. Công bố thông tin và minh bạch (disclosure and transparency); 

f. Trách nhiệm của HĐQT (the responsibilities of the board). 

Các nguyên tắc này cũng được nêu rõ trong văn bản pháp lý về quy chế quản 

trị công ty niêm yết được Bộ tài chính ban hành năm 2007 [29, Điều 2].  

Quản trị công ty là một phần của bối cảnh kinh tế rộng lớn như chính sách 

kinh tế vĩ mô, mức độ cạnh tranh trên thị trường. Khuôn khổ quản trị công ty cũng 

phụ thuộc vào môi trường pháp lý, điều tiết và thể chế. Nguyên tắc quản trị công ty 

nhấn mạnh đến những vấn đề quản trị sinh ra từ sự phân chia quyền sở hữu và kiểm 

soát. Thiết lập các nguyên tắc quản trị công ty nhằm giúp cho chính phủ đánh giá và 

hoàn thiện khuôn khổ thể chế cho quản trị công ty và đưa ra những hướng dẫn và 

khuyến cáo cho các bên có liên quan đến quản trị công ty hiệu quả [87, tr. 103]. 

Quản trị công ty thường được phân tích xoay quanh các khuôn khổ lý thuyết 

cốt lõi. Các lý thuyết này thường là lý thuyết đại diện (agency theory), lý thuyết 

quản lý (stewardship theories), lý thuyết cổ đông (stockholder theory), lý thuyết các 

bên có liên quan (stakeholder theory), lý thuyết phụ thuộc nguồn (resource-

dependence theories). Trong khuôn khổ chủ đề sai sót BCTC, hai lý thuyết chủ yếu  

được các nhà nghiên cứu vận dụng để giải thích hành vi sai sót BCTC của công ty 

là lý thuyết cổ đông và lý thuyết đại diện. 

1.3.1.1. Lý thuyết cổ đông 

Lý thuyết cổ đông (stockholder/shareholder theory), được Milton Friedman 

đề xuất lần đầu vào năm 1970 [55]
12

, xem cổ đông là động lực kinh tế của tổ chức 

và nhóm lợi ích duy nhất mà công ty phải chịu trách nhiệm. Theo đó trách nhiệm 

duy nhất của công ty là sử dụng các nguồn lực của nó để thực hiện hoạt động kinh 

doanh nhằm gia tăng lợi nhuận trong khuôn khổ của các quy luật kinh doanh (rules 

of the game) trong môi trường tự do và cạnh tranh, không tồn tại sự dối trá hay gian 

lận [55]. Lý thuyết này dựa trên tiền đề rằng nhà quản trị doanh nghiệp được thuê 

làm đại diện cho các cổ đông để điều hành công ty theo cách vì lợi ích của họ, và do 
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 Nguyên bản tiếng Anh: “There is one and only one social responsibility of business, which is to use it 

resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stay within the rules of the 

game, which is to say, engage in open and free competition, without deception or fraud”. 
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đó nhà quản trị có nghĩa vụ phục vụ lợi ích của cổ đông. Vì đại diện cho lợi ích của 

cổ đông, nhà quản trị doanh nghiệp phải hành động làm sao mang lại càng nhiều 

tiền càng tốt để tối đa hóa giá trị tài sản của cổ đông. 

Quan điểm của Friedman về quản trị doanh nghiệp là quan điểm cổ điển. 

Đây là một cách tiếp cận quản trị ủng hộ thuyết "bàn tay vô hình" của các lực lượng 

thị trường tự do, với hiệu quả phân bổ và phối hợp trong phân bổ nguồn lực, để điều 

chỉnh kinh doanh để cải thiện xã hội và ra lệnh cho các hành động kinh doanh. 

Kể từ khi lý thuyết này xuất hiện, tồn tại một số lượng đáng kể các nghiên 

cứu tìm cách nhận diện có hay không có sự gia tăng khả năng sinh lời của các công 

ty chỉ nhấn mạnh đến lợi ích của cổ đông. Vai trò của lý thuyết về cổ đông có thể 

được nhìn thấy trong giai đoạn sụp đổ của các tập đoàn như Enron và Worldcom, 

nơi áp lực liên tục lên các nhà quản lý để tăng lợi nhuận cho các cổ đông khiến họ 

phải có hành vi thao túng số liệu kế toán. Tuy nhiên, cách kinh doanh dựa vào lý 

thuyết cổ đông hiện nay không được xem là cách kinh doanh chính đáng, vì các 

công ty nhận ra rằng có những bất lợi khi chỉ tập trung vào lợi ích của các cổ đông. 

Tập trung vào chiến lược ngắn hạn và rủi ro lớn hơn chỉ là hai trong số những mối 

nguy hiểm vốn có liên quan. Từ đó, các công ty cần tập trung vào lợi ích của tất cả 

các bên có liên quan (stakeholders) thay vì chỉ tập trung vào cổ đông. 

Lý thuyết cổ đông được vận dụng vào quản trị công ty thông qua một số 

nguyên tắc quản trị công ty, đó là “Quyền của các cổ đông và các chức năng sở hữu 

cơ bản”, và “đối xử bình đẳng với các cổ đông” [91, Nguyên tắc số 2 và 3]. Tuy 

nhiên, các nguyên tắc quản trị công ty nhấn mạnh đến lợi ích của cổ đông không có 

nghĩa là chỉ tập trung vào lợi ích của cổ đông như cách tiếp cận của lý thuyết cổ 

đông. Mặc dù xu hướng kinh doanh hướng vào lợi ích của các bên có liên quan, lợi 

ích của cổ đông được xem là nhân tố chi phối suy nghĩ và hành động của quản trị 

công ty, nhất là ở các nước đang phát triển, nơi mà áp lực của các bên lên quan đến 

công ty chưa đủ mạnh như ở các nước phát triển. 

1.3.1.2. Lý thuyết đại diện  

Lý thuyết đại diện (agency theory) bắt đầu xuất hiện vào những năm 1970, từ 
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sự kết hợp của lý thuyết kinh tế và lý thuyết thể chế. Hầu hết các trích dẫn đều cho 

rằng lý thuyết này được Jensen và Meckling phát triển vào năm 1976 [65]
13

. Lý 

thuyết này sinh ra từ sự tách biệt giữa sở hữu và quản lý công ty. Theo đó chủ sở 

hữu (cổ đông) của công ty hoặc tổ chức được gọi là “principals” và người quản lý 

được thuê để quản lý công ty được gọi là “người đại diện” (“agent”). Lý thuyết này 

lập luận rằng mục tiêu của người quản lý khác mục tiêu của cổ đông và các mục 

tiêu này xung đột với nhau. Cả cổ đông và người quản lý đều muốn tối đa hóa lợi 

ích của mình.  Cổ đông mong muốn tối đa hoá lợi ích của mình thông qua việc tăng 

giá trị khoản đầu tư của họ, còn lợi ích của người quản lý thường gắn trực tiếp với 

thu nhập. Tuy nhiên điều kiện để tối đa hoá lợi ích của hai bên không giống nhau. 

Với vị trí được giao, người quản lý công ty được cho là luôn tìm cách tư lợi để tìm 

kiếm các lợi ích cá nhân cho mình hay người thứ ba của mình (nhóm người có liên 

quan) chứ không phải cho công ty. Chính sự tìm kiếm các lợi ích cá nhân của người 

quản lý lại làm tổn hại đến lợi ích của công ty và từ đó là tổn hại đến lợi ích của cổ 

đông. Để hạn chế xung đột lợi ích này, chi phí đại diện là loại chi phí để duy trì một 

mối quan hệ đại diện hiệu quả, chẳng hạn như đề xuất khoản tiền thưởng cho người 

quản lý vì những đóng góp của họ có thể để khích lệ họ làm việc vì lợi ích của các 

cổ đông. Mặt khác, một HĐQT được thiết lập theo quan điểm của lý thuyết đại diện 

nhằm thực hiện giám sát chặt chẽ và theo dõi hoạt động của người quản lý nhằm 

bảo vệ lợi ích của cổ đông. Nói cách khác, HĐQT tích cực tham gia vào hầu hết các 

quá trình ra quyết định quản lý và chịu trách nhiệm trước các cổ đông. Một HĐQT 

phi lợi nhuận hoạt động thông qua ống kính của lý thuyết đại diện sẽ thể hiện cách 

tiếp cận quản lý trên danh nghĩa của cổ đông [65]. 

Trên quan điểm lý thuyết đại diện, HĐQT và ban giám đốc có trách nhiệm 

trong việc bảo đảm rằng BCTC phải cung cấp thông tin trung thực và hợp lý (true 

and fair) cho cổ đông hiện tại, cung cấp thông tin về chất lượng quản trị công ty của 

họ. Vai trò của HĐQT là giám sát quá trình kế toán tài chính và rủi ro của các hành 

vi phi đạo đức thông qua xác lập chi phí đại diện. Trong bối cảnh của mối quan hệ 
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giữa cổ đông và HĐQT, gian lận BCTC có thể được sử dụng để che đậy những yếu 

kém của HĐQT đối với nhiệm vụ của họ đối với cổ đông. Trong trường hợp như 

vậy, số liệu BCTC là báo động và hoạt động kinh tế thực sự của công ty không 

được báo cáo cho cổ đông. Kết quả là HĐQT che dấu cổ đông (principals) các mối 

quan hệ đại diện khác của họ như tiền thưởng hoặc che dấu các bên liên quan khác 

(stakeholder) như trái chủ, cơ quan quản lý nhà nước,... 

Về mặt pháp lý, trên cơ sở lý thuyết đại diện, khuôn khổ quản trị công ty ở 

các quốc gia đều nhấn mạnh vai trò của quản trị công ty trong việc giải quyết xung 

đột lợi ích. Ở Việt Nam, Luật doanh nghiệp nhấn mạnh vai trò của HĐQT nói 

chung và thành viên HĐQT độc lập nói riêng trong việc giám sát hệ thống kế toán. 

Theo Khoản 2, Điều 151 của Luật Doanh nghiệp 2014 [99] thì thành viên độc lập 

HĐQT có các tiêu chuẩn điều kiện sau: 

a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; 

không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất 

trong 03 năm liền trước đó. 

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản 

phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định; 

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, 

con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người 

quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; 

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của công ty; 

đ. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của 

công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó. 

Đây là những người không có trách nhiệm trực tiếp đối với hoạt động của 

công ty nhưng chịu trách nhiệm kiểm soát sự vận hành của công ty. Vẫn tồn tại rủi 

ro lớn khi mà các thành viên HĐQT độc lập chịu ảnh hưởng lớn của các thành viên 

điều hành, đặc biệt là thành viên độc lập cũng chịu trách nhiệm đưa ra các quyết 

định chiến lược cốt lõi và chịu trách nhiệm giám sát tổng thể công ty mà không phải 
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chỉ có hệ thống kế toán. 

1.3.2. Các nghiên cứu dựa vào lý thuyết quản trị công ty 

Một số nghiên cứu khác liên quan đến vấn đề đại diện xảy ra khi tồn tại sự 

đối nghịch về mục tiêu hay lợi ích của cổ đông và nhà quản lý. Các nghiên cứu dựa 

vào lý thuyết đại diện trong lĩnh vực sai sót BCTC tập trung vào cơ chế giám sát 

nhà quản lý của công ty nhằm bảo vệ lợi ích của các cổ đông. Cụ thể hơn, các 

nghiên cứu xem xét đặc điểm của cơ chế giám sát này thông qua quản trị công ty 

(corporate governance) với các thành tố cốt lõi là HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm 

toán nội bộ (audit committee) và chất lượng của kiểm toán độc lập. Hay nói cách 

khác, các nhà nghiên cứu đánh giá chiều hướng của các công ty sai sót thông qua 

đánh giá những đặc điểm định tính (quản trị công ty). Họ đánh giá quản trị công ty, 

nhận diện các quy định trong báo cáo nhiệm vụ và lợi ích của cổ đông và các bên có 

liên quan. Nhìn chung, các nghiên cứu đều có sự đồng thuận về vai trò quan trọng 

của quản trị công ty đối với sai sót BCTC. Cụ thể hơn, cấu trúc quản trị công ty 

được xem là yếu tố mấu chốt. Theo nghiên cứu của [48], Các công ty có sai sót 

BCTC thường có những đặc điểm sau: 

- HĐQT chịu sự chi phối của ban giám đốc; 

- Sự kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT và giám đốc điều hành; 

- Giám đốc điều hành là người sáng lập công ty; 

- Không có ban kiểm toán nội bộ; 

- Ít cổ đông lớn bên ngoài. 

Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá những thuộc tính quản trị công ty này và kết 

nối nó với hành vi gian lận BCTC. Những áp lực gia tăng để đạt được kỳ vọng của 

cổ đông (theo lý thuyết cổ đông) cũng dẫn đến hành vi sai sót [41]. Ngược lại, một 

số nhà nghiên cứu cho rằng những công ty quan tâm nhiều đến các bên có liên quan 

(stakeholder, dựa vào lý thuyết các bên có liên quan) có khả năng sai sót cao hơn do 

những công ty này phải đáp ứng quá nhiều kỳ vọng của các bên liên quan trọng yếu 

[64] hoặc có cơ hội để thực hiện hành vi sai sót. Về mặt phương pháp, phần lớn 

nghiên cứu dựa vào lý thuyết đại diện sử dụng phương pháp nghiên cứu thực 
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nghiệm (emperical research). 

Chọn mẫu cặp đôi gồm 75 công ty có sai sót BCTC và 75 công ty tương ứng 

không có sai sót niêm yết ở Mỹ, Beasley [16] đã phân tích mối liên hệ giữa cơ cấu 

HĐQT với sai sót BCTC. Tác giả đã sử dụng kỹ thuật hồi quy logistic để kiểm định 

giả thuyết với biến độc lập là phần trăm thành viên HĐQT bên ngoài và 7 biến kiểm 

soát liên quan đến thuộc tính công ty và sở hữu, biến phụ thuộc là biến nhị phân (có 

sai sót/không có sai sót). Kết quả cho thấy, các công ty không có sai sót BCTC có tỷ 

lệ thành viên HĐQT từ bên ngoài cao hơn so với các công ty có sai sót. Ngoài ra, tác 

giả cũng tìm thấy bằng chứng về các nhân tố góp phần hạn chế sai sót BCTC, đó là: 

Phần sở hữu của các Giám đốc bên ngoài trong HĐQT cao; Nhiệm kỳ của các Giám 

đốc bên ngoài trong HĐQT dài; Số lượng các giám đốc từ bên ngoài kiêm nhiệm 

trong HĐQT giảm. Ngược lại, nghiên cứu của Abbott và các cộng sự [1], Baber và 

các cộng sự [129] cho thấy rằng mối liên hệ giữa tính độc lập và sai sót BCTC là 

không có ý nghĩa. Bên cạnh đó, Beasley và các cộng sự [19] tìm thấy bằng chứng 

rằng các công ty có sai sót BCTC có nhiều giám đốc bên trong hơn các công ty không 

có sai sót trong gian đoạn 1991-1999, nhưng sự khác biệt này không còn trong gian 

đoạn từ 2001 đến 2004. Điều này có thể do tính độc lập của HĐQT được áp đặt và 

thực hiện chặt chẽ đối với tất cả các công ty bởi SOX kể từ sau sự kiện Enron 

McMullen [82] phân tích một khía cạnh khác của HĐQT là ban kiểm toán 

nội bộ (audit committee). Tác giả đã tìm kiếm bằng chứng có hay không sự tồn tại 

của Ban kiểm toán nội bộ có ảnh hưởng đến sai sót BCTC. Sử dụng thông tin từ cơ 

sở dữ liệu về công bố thông tin và chỉ số The Wall Street Journal, McMullen tìm 

kiếm những công ty có sai sót và công bố không hợp lý một số giao dịch kinh 

doanh, hoặc những công ty có sai sót trọng yếu không cố ý trong BCTC. Tác giả 

chọn mẫu cặp đôi gồm công ty có sai sót và công ty không có sai sót tương ứng. 

Thông qua phân tích hồi quy logicstic, tác giả đã tìm thấy bằng chứng rằng, sự hiện 

diện của ban kiểm toán nội bộ ở công ty giúp hạn chế sai sót BCTC.  

Tiếp theo nghiên cứu của McMullen [82] về ảnh hưởng của ban kiểm toán 

nội bộ đối với sai sót BCTC, Abbott và cộng sự [1], Farber [53], và Marciukaityte 
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và các cộng sự [81] tìm thấy bằng chứng rằng năng lực và tính độc lập của ban kiểm 

toán nội bộ có có ảnh hưởng tích cực đối với hạn chế sai sót BCTC. Nghiên cứu của 

Agrawal và Chadha [3], Abbott và các cộng sự [1] gợi ý rằng tồn tại mối liên hệ 

nghịch chiều giữa sự hiện diện của các chuyên gia tài chính trong ban kiểm toán nội 

bộ với sai sót BCTC. Nghiên cứu của Farber [53] cho kết quả tương tự: Các công ty 

có sai sót BCTC có tỷ lệ các chuyên gia tài chính trong ban kiểm toán nội bộ thấp 

hơn các công ty không có sai sót.  

James [62] nghiên cứu về vai trò của cấu trúc kiểm toán nội bộ trong việc 

phòng ngừa gian lận BCTC. Sử dụng phương pháp điều tra từ các nhân viên tín 

dụng của các ngân hàng, kết quả nghiên cứu của James cho thấy vai trò, chức năng 

và tính độc lập của bộ phận kiểm toán nội bộ có ý nghĩa thực sự trong việc phòng 

ngừa gian lận BCTC.  

Ở khía cạnh đánh giá vai trò của kiểm toán độc lập trong việc hạn chế hành 

động gian lận BCTC, Patterson và Noel [93] đã làm rõ mối liên hệ giữa công ty kiểm 

toán với công ty được kiểm toán, phí kiểm toán và hiệu quả của công ty được kiểm 

toán với gian lận BCTC. Các tác giả nghiên cứu đánh giá của KTV về rủi ro kiểm 

toán và thiết lập kế hoạch kiểm toán khi khách hàng có cơ hội thực hiện hành vi sai 

sót. Kết quả phân tích nhận diện bốn cân bằng có thể mà các thuộc tính của cân bằng 

này phụ thuộc vào tiền thưởng và hình phạt của khách hàng đối với các dạng sai sót 

khác nhau, chi phí kiểm toán và kỳ vọng về hiệu quả của khách hàng. 

Chất lượng kiểm toán và nhiệm kỳ của KTV là các yếu tố quan trọng của 

tính hữu hiệu kiểm toán và có thể đóng một vai trò trọng yếu trong việc ngăn ngừa 

và dò tìm sai sót BCTC. Theo Farber [53], Sennetti và Turner [110], sự hiện diện 

của công ty kiểm toán Big 4, một đại lượng đo lường chất lượng kiểm toán, có mối 

quan hệ nghịch chiều với sai sót BCTC. Chẳng hạn, nghiên cứu của Farber [53] cho 

thấy các công ty có sai sót BCTC ít được kiểm toán bởi các công ty Big 4 hơn các 

công ty không có sai sót. 

Mối liên hệ giữa thay đổi KTV và nhiệm kỳ kiểm toán của họ với khả năng 

xảy ra sai sót BCTC của công ty còn chưa có kết quả rõ ràng. Fairchild và các cộng 
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sự (2009) gợi ý rằng nhiệm kỳ kiểm toán có thể có ảnh hưởng xung đột đến việc 

phát hiện và/hoặc khám phá hành vi gian lận của nhà quản lý. Khả năng của KTV 

trong việc phát hiện sai sót BCTC có thể thấp trong kỳ thay đổi KTV. Mặt khác, 

KTV mới có thể có tính độc lập cao hơn nhà quản lý và có thể sẵn sàng hơn đối với 

sự lạm dụng có thể có của nhà quản lý (gọi là ảnh hưởng của tính độc lập). Nghiên 

cứu của Stanley và DeZoort [114] cung cấp kết quả về mối liên hệ nghịch chiều 

giữa mối liên hệ giữa độ dài nhiệm kỳ KTV với khách hàng và khả năng có sai sót 

BCTC. Piot và Janin [95] tìm thấy bằng chứng rằng có sai sót BCTC ở thời kỳ trước 

kỳ thay đổi nhiệm kỳ KTV. Mitra và các cộng sự [84] cũng tìm thấy kết quả tương 

đồng về mối liên hệ nghịch chiều giữa nhiệm kỳ KTV và sai sót BCTC. Theo đó, 

nhiệm kỳ KTV càng ngắn thì rủi ro sai sót BCTC càng cao. Cuối cùng Carcello và 

Nagy [37] gợi ý rằng, công ty có nhiệm kỳ của KTV là 3 năm hoặc ít hơn thì có khả 

năng đối mặt với các hình phạt của SEC. 

Có thể thấy các nghiên cứu trên thế giới đã cung cấp bằng chứng chưa thống 

nhất về ảnh hưởng của kiểm toán đến sai sót BCTC của các công ty. Yếu tố kiểm 

toán được các nghiên cứu khai thác theo các đo lường khác nhau như chất lượng của 

công ty kiểm toán, sự hiện diện của các văn phòng kiểm toán ở khách hàng được 

kiểm toán, phí kiểm toán, nhiệm kỳ kiểm toán, thay đổi KTV, và dịch vụ phi kiểm 

toán cung cấp cho khách hàng. Đo lường sai sót BCTC trong các nghiên cứu này 

đều dựa vào số liệu sai sót BCTC cần phải hiệu chỉnh (restatement) do cơ quan có 

thẩm quyền (như SEC) cung cấp. Điều này có nghĩa là sai sót BCTC cần phải hiệu 

chỉnh một phần là do kiểm toán  “thất bại” trong việc phát hiện sai sót trọng yếu 

BCTC. Sự “thất bại” này có thể do nguyên nhân khách quan (như trình độ của 

KTV) hoặc do nguyên nhân chủ quan (nhân tố được các nghiên cứu tập trung khai 

thác). Các bằng chứng này khi đặt trong bối cảnh của Việt Nam cần được xem xét 

phù hợp hơn, vì ở nước ta không có số liệu sai sót BCTC do cơ quan có thẩm quyền 

cung cấp mà chỉ có sai sót BCTC  từ kết quả của kiểm toán độc lập. Trong luận án 

này chỉ tiêu sai sót lợi nhuận được xem là có tính đại diện cho sai sót BCTC, vì tất 

cả các sai sót như sai sót doanh thu, sai sót chi phí, sai sót tài sản, sai sót nợ phải 
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trả… đều ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận. 

Những nghiên cứu về ảnh hưởng của quản trị công ty đối với sai sót BCTC 

giai đoạn đầu chủ yếu xem xét mối liên hệ giữa những đặc điểm định tính của quản 

trị công ty đối với sai sót BCTC. Những nghiên cứu về sau cố gắng lượng hoá khía 

cạnh định tính này thông qua việc thiết lập chỉ số quản trị công ty (corporate 

governance index). Chỉ số quản trị công ty đầu tiên được thiết lập bởi Gompers và 

các cộng sự [57] nhằm phân tích ảnh hưởng của quản trị công ty đối với giá trị vốn 

chủ sở hữu. Gompers và các cộng sử đã sử dụng chỉ số quản trị công ty đại diện cho 

quyền lợi của cổ đông. Kể từ đó, chỉ số quản trị công ty được phát triển bởi nhiều 

nhà nghiên cứu. Bebchuck và các cộng sự đã mở rộng chỉ số quản trị công ty của 

Gompers và các cộng sự thông qua việc thiết lập chỉ số được gọi là “Entrenchment 

index trong năm 2005 và tiếp tục hoàn chỉnh và công bố trong tạp chí Review of 

Financial Studies vào năm 2009 [21]. Trên cơ sở các chỉ số quản  trị công ty này, 

Brown và Caylors [35] đã phát triển chỉ số quản trị công ty được gọi là “Gov_Score 

index” - chỉ số được sử dụng rộng rãi về sau trong các nghiên cứu về quản trị công 

ty- để đánh giá ảnh hưởng của quản trị công ty đến giá trị công ty. Chỉ số quản trị 

công ty này cũng được các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sai sót BCTC do có thể 

lượng hoá được báo cáo trách nhiệm của công ty và tích hợp cả khía cạnh nội bộ và 

bên ngoài của quản trị công ty [33, tr. 36]. 

Ở Việt Nam, rất ít nghiên cứu dựa vào khuôn khổ quản trị công ty để giải 

thích sai sót BCTC. Dựa vào mẫu 100 quan sát trong một năm, nghiên cứu của 

Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào [86] cố gắng giải thích nguyên nhân sai 

sót BCTC thông qua các khía cạnh quản trị công ty. Kết quả cho thấy các nhân tố sự 

kiêm nhiệm giữa chủ tịch HĐQT và giám đốc, nhân tố số công ty con có ảnh hưởng 

đến sai sót BCTC.  

Cũng trong năm 2016, tác giả Trần Thị Giang Tân và Trương Thùy Dương 

[120] thực hiện đánh giá ảnh hưởng của đặc điểm của HĐQT đến sai sót trọng yếu 

trong BCTC. Cách tiếp cận tương tự với cách tiếp cận của Nguyễn Công Phương và 

Lâm Xuân Đào, với mẫu nghiên cứu có 216 quan sát trong vòng 4 năm. Kết quả 



34 

nghiên cứu cho thấy bốn khía cạnh của cơ cấu HĐQT là quy mô HĐQT, tỉ lệ thành 

viên không điều hành, số thành viên có quan hệ gia đình, thành viên HĐQT có 

chuyên môn tài chính và nhiệm kì của thành viên HĐQT không điều hành có ảnh 

hưởng đến sai sót trọng yếu trong BCTC. 

Hai nghiên cứu điển hình trên đây phần nào giải thích được sai sót BCTC 

dựa vào quản trị công ty. Tuy nhiên, mẫu có kích thước nhỏ, chưa nghiên cứu qua 

nhiều năm, và các biến nghiên cứu chưa xem xét đủ các nhân tố cần thiết là một hạn 

chế của nghiên cứu này. Mặt khác, các nghiên cứu này cũng cho kết quả chưa thống 

nhất liên quan đến một số biến giải thích như quy mô HĐQT, sự kiêm nhiệm, sự 

độc lập của HĐQT. 

1.4. Tổng lƣợc các nhân tố ảnh hƣởng đến sai sót báo cáo tài chính 

Sai sót BCTC xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như gian lận, nhầm lẫn, 

tính trừu tượng của chuẩn mực kế toán, tính phức tạp của giao dịch kinh doanh [96]. 

Ngoài ra, KTV “chịu trách nhiệm đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu BCTC, xét 

trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay 

không” [31, Đoạn 05]. Từ đó, sai sót BCTC do cơ quan có thẩm quyền công bố phản 

ánh sự “thất bại” của KTV cũng như của quản lý công ty. Thật vậy, đánh giá của 

KTV về tính chính trực của khách hàng có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận kiểm toán 

và khả năng phát hiện các vấn đề của quy trình lập BCTC [72].  

Mức độ sai sót BCTC có thể là thuộc tính vốn có của môi trường kinh doanh 

hiện hành. Điều này là do môi trường pháp lý và hoạt động kinh doanh phức tạp, 

mong muốn giảm bớt chi phí kiểm toán (chuẩn mực kiểm toán nhấn mạnh sự đạt 

được tính hợp lý, không phải tuyệt đối về sai sót), và tình trạng hiện hành của thực 

tế kiểm toán, kỹ thuật và công nghệ. Thêm vào đó là sự khác biệt về lĩnh vực hoạt 

động, về quản trị kinh doanh, về quản trị công ty, về kiểm soát nội bộ, về thực thế 

kiểm toán, con người và về các hãng kiểm toán. Trong bối cảnh này, nhiều nhà 

nghiên cứu sử dụng sai sót BCTC như là một biến đo lường chất lượng BCTC và 

chất lượng kiểm toán. 

Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC thường dựa vào các 
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lý thuyết giải thích hành vi sai sót (Lý thuyết tam giác gian lận, lý thuyết cổ đông, 

và lý thuyết đại diện). Hướng nghiên cứu này xem sai sót BCTC là một biến phụ 

thuộc, các nhân tố có liên quan đến áp lực, cơ hội và sự biện minh cho hành vi gian 

lận của người quản lý là các biến giải thích. Các biến giải thích này được cụ thể hóa 

thông qua vận dụng các lý thuyết cổ đông, lý thuyết đại diện. Tổng lược các nghiên 

cứu trong khuôn khổ các lý thuyết giải thích hành vi sai sót cho thấy các nhân tố 

ảnh hưởng đến sai sót BCTC thường chia thành hai nhóm: i) Nhóm các nhân tố 

thuộc về quản trị công ty; ii) Nhóm các nhân tố thuộc về kiểm toán độc lập. 

Các nhân tố thuộc về quản trị công ty 

Quản trị công ty là một khía cạnh khác thu hút nhiều sự quan tâm của các 

nhà nghiên cứu, các nhà quản lý vĩ mô. Các nghiên cứu xem xét đặc điểm của cơ 

chế giám sát sai sót của người quản lý thông qua quản trị công ty (corporate 

governance) với các thành tố cốt lõi là HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm toán nội bộ 

(audit committee) và chất lượng của kiểm toán độc lập. Hay nói cách khác, các nhà 

nghiên cứu đánh giá chiều hướng của các công ty sai sót thông qua đánh giá những 

đặc điểm định tính (quản trị công ty). Họ đánh giá quản trị công ty, nhận diện các 

quy định trong báo cáo nhiệm vụ và lợi ích của cổ đông và các bên có liên quan. 

Nhìn chung, các nghiên cứu đều có sự đồng thuận về vai trò quan trọng của quản trị 

công ty đối với sai sót BCTC. 

Các nhân tố thuộc về kiểm toán độc lập 

Sai sót BCTC là một chủ đề thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu để 

nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc điểm thuộc về công ty kiểm toán đến sai sót, vì 

sai sót BCTC được xem là sự thất bại của kiểm toán trong việc phát hiện sai sót 

trước khi công bố BTCT [51]. Các đặc điểm của các công ty kiểm toán được các 

nhà nghiên cứu khai thác theo các khía cạnh khác nhau như chất lượng của công ty 

kiểm toán, sự hiện diện của các văn phòng kiểm toán ở khách hàng được kiểm toán, 

phí kiểm toán, nhiệm kỳ kiểm toán, thay đổi KTV, và dịch vụ phi kiểm toán cung 

cấp cho khách hàng. 

Sự khác biệt giữa các công ty kiểm toán có ảnh hưởng đến khả năng sai sót 
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BCTC đã và đang được nghiên cứu ở trên thế giới. Sự kiểm tra, giám sát của cơ 

quan có trách nhiệm, quy mô của các văn phòng đại diện của công ty kiểm toán có 

ảnh hưởng đến mức độ sai sót BCTC. Những văn phòng đại diện lớn của các công 

ty Big 4, sự giám sát chặt chẽ của cơ quan có trách nhiệm trong lĩnh vực kiểm toán 

sẽ mang lại chất lượng BCTC tốt hơn (ít có sai sót hơn) so với những văn phòng 

nhỏ và sự giám sát ít chặt chẽ [54], [105]. 

Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC từ các nghiên cứu trước 

được tóm tắt ở Bảng 1.1 dưới đây. Trong đó ký hiệu “-” là tác động ngược chiều 

của nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC, ký hiệu “+” là tác động cùng chiều của 

nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC và ký hiệu “0” là không tìm thấy tác động của 

nhân tố đến sai sót BCTC. 

Bảng 1.1: Tổng hợp các nhân tố ảnh hƣởng đến sai sót BCTC từ các nghiên 

cứu trƣớc 

Nhân tố Nghiên cứu 
Chiều ảnh 

hƣởng 

1. Quy mô 

HĐQT 

Baber và cộng sự [13],  Beasley [16] - 

Jensen và Mackling [66],  Abbott và các 

cộng sự [1], Dechow và cộng sự [48] ;  

Lipton và Lorsch [77], Trần Thị Gian Tân và 

Trương Thùy Dương [120] 

+ 

Uzun và cộng sự [124], Chen và cộng sự [41] 0 

 

 

2. Độc lập của 

HĐQT 

Beasley [16], Dechow và cộng sự [48], 

Abbott và cộng sự [1] và Farber [53], Chen 

và cộng sự [40] 

- 

Abbott và các cộng sự [1], Baber và các cộng 

sự [129], Nguyễn Công Phương và Lâm 

Xuân Đào [86], Trần Thị Giang Tân và 

Trương Thùy Dương [120] 

0 

3. Số cuộc họp 

của HĐQT 

Lipton và Lorsch [77], Kamarding và Haron 

[69] 
- 
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Nhân tố Nghiên cứu 
Chiều ảnh 

hƣởng 

Vafeas [125]  0 

Chen và cộng sự [40] + 

4. Sự kiêm nhiệm 

Dechow và cộng sự [48], Jensen[63]. 

Argenti [11], [115], Agrawal và Chadha [4], 

Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào 

[86], Trần Thị Giang Tân và Trương Thùy 

Dương [120] 

+ 

Beasley [16], Abbott và các cộng sự [1], 

Chen và cộng sự [41] 
0 

5. Sở hữu của 

nhà quản lý 

Beasley [16], Chen và cộng sự [41] - 

Larcker và cộng sự [76], Loebbecke và cộng 

sự [78] 
+ 

6. Sở hữu của cổ 

đông lớn bên 

ngoài 

Agrawal và Chadha [3], Farber [53]. Chen và 

cộng sự [41], Shleifer và Vishney [112], 

Jensen [63], Beasley [16]. 

 

- 

7. Quy mô của 

Ủy ban kiểm 

toán/ Ban kiểm 

soát 

McMullen [82], Abbott và các cộng sự [1], 

Kalbers và Fogarty [68] 
- 

Abbott và cộng sự [1] 0 

8. Độc lập của 

Ủy ban kiểm 

toán/ Ban kiểm 

soát. 

McMullen [82], Abbott và cộng sự [1], 

Farber [53], Marciukaityte và cộng sự [81], 

James [62]. 

- 

9. Chất lượng của 

Ủy ban kiểm 

toán/ Ban kiểm 

soát. 

Agrawal và Chadha [3], McMullen [82], 

Abbott và cộng sự [1], của Farber [53], và 

nghiên cứu của Marciukaityte và các cộng sự 

[81]. 

 

- 
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Nhân tố Nghiên cứu 
Chiều ảnh 

hƣởng 

10. Số cuộc họp 

trong năm của 

Ủy ban kiểm 

toán/Ban kiểm 

soát 

Menon và Williams [83] - 

 

11. Big 4 

Farber [53], Shin và Lacina [111],  Chen và 

cộng sự [40] 
- 

Chen và cộng sự [40], Nguyễn Công Phương 

và Lâm Xuân Đào [86], Trần Thị Giang Tân 

và Trương Thùy Dương [120] 

0 

12. Phí kiểm toán Blankley và cộng sự [27] - 

13. Nhiệm kỳ 

kiểm toán 

Shin và Lacina [111], Stanley và Dezoort 

[114] 

 Johnson và cộng sự [67], Carcello và Nagy 

[38], Jacson và cộng sự [61] 

- 

14. Thay đổi công 

ty kiểm toán 

Fairchild và cộng sự [52], Stanley và 

DeZoort [114], Piot và Janin [95], Carcello 

và Nagy [37], Johnson và cộng sự [67], 

Jacson và cộng sự [61], Brown và Knechel 

[36], Chen và cộng sự [40], Mitra và các 

cộng sự [84]. 

+ 

15. Dịch vụ phi 

kiểm toán 

Blankley và cộng sự [27], Kinney và  cộng 

sự [71], Raghunandan và cộng sự [101], 

Sellers và Meckfessel [67], [109] 

+ 

Knechel và Sharma [73]  - 

 

 

16. Quy mô công 

ty 

Agrawal và Chadha [3], Beasley [15], [24], 

[25], Richardson và cộng sự [104], Larcker 

và cộng sự [76], Baber và cộng sự [12]  

0 

Larcker và cộng sự [76], Baber và cộng sự 

[12]. 
- 
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Nhân tố Nghiên cứu 
Chiều ảnh 

hƣởng 

17. Tốc độ tăng 

trưởng 

Beasley [16], Schilit [108], + 

Agrawal và Chadha [3], Richardson và cộng 

sự [104]. 
0 

Chen và cộng sự [40] - 

 

18. Đòn bẩy tài 

chính 

 

Beneish [26], Wuerges và Borba [130] và 

Dechow & cộng sự [47], Zainudin  và Hashim 

[131], Trần Thị Giang Tân và Trương Thùy 

Dương [120]  

+ 

Amara và cộng sự [9], Chen và cộng sự [40], 

Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào 

[86] 

0 

19. Tỷ suất lợi 

nhuận trên 

tổng tài sản 

Beneish [25], Kryzanowski và Zhang [75], 

Blankley và cộng sự [27] 
0 

20. Tỷ suất lợi 

nhuận trên vốn 

chủ 

Larcker và cộng sự [76], Dechow & cộng sự 

[47], Summers và Sweeney [116] 
- 

Beneish [25], Blankley và cộng sự [27], Bell 

và Carcello [23] 
+ 

Kryzanowski và Zhang [75]  0 

 

1.5. Khoảng trống nghiên cứu 

Thông qua phần tổng quan nghiên cứu được thực hiện trước đây trên thế giới 

cũng như ở Việt Nam, có thể thấy sai sót BCTC và các nhân tố ảnh hưởng đến sai 

sót BCTC là một trong những chủ đề được rất nhiều nhà nghiên cứu của nhiều quốc 

gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên qua việc tổng quan các công trình 

nghiên cứu trước đây về chủ đề này cho thấy mỗi nghiên cứu có hướng tiếp cận 

khác nhau và hầu hết các nghiên cứu tiếp cận theo quy trình các nghiên cứu trước, 

dựa vào lý thuyết nền tảng và đặc điểm kinh tế xã hội của mỗi quốc gia để xây dựng 
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mô hình và kiểm định mô hình. Ngoài ra các nghiên cứu ở nước ngoài tập trung vào 

dữ liệu gian lận BCTC đã được nhận diện bởi cơ quan pháp lý (chẳng hạn như ở 

Mỹ, gian lận và sai sót BCTC được tổng hợp và công bố rộng rãi hàng năm bởi cơ 

quan công quyền có liên quan hoặc các hiệp hội để cung cấp thông tin cho công 

chúng). Các nghiên cứu cũng tập trung vào một nhóm nhân tố nào đó của quản trị 

công ty, đặc điểm công ty. Kết quả các nghiên cứu cũng cho thấy có khác nhau ít 

nhiều (nhân tố ảnh hưởng) do đặc điểm, thực tế quản trị công ty ở các nước có khác 

nhau. Trong khi đó, nghiên cứu ở Việt Nam về chủ đề này cũng đã bắt đầu xuất 

hiện nhiều nhưng các nghiên cứu cũng chỉ mới khai thác một vài yếu tố của quản trị 

công ty đến sai sót BCTC. Các nghiên cứu ở Việt Nam đều được thực hiện trên mẫu 

có kích thước nhỏ, ít quan sát theo thời gian, và cho kết quả chưa thống nhất về 

nhân tố ảnh hưởng, như nghiên cứu của Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào 

[86], của Trần Thị Giang Tân và Trương Thùy Dương [120], của Trần Thị Giang 

Tân và cộng sự [119]. 

Kết quả nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước ngụ ý rằng, đặc điểm 

riêng có của quản trị công ty ở mỗi quốc gia (do khác biệt về pháp lý, môi trường, 

về nhận thức và phương pháp quản trị công ty...) có thể làm sai lệch phần nào ảnh 

hưởng của các thuộc tính quản trị công ty đến sai sót BCTC. Về thiết kế nghiên cứu, 

các nghiên cứu ở nước ngoài tập trung khai thác dữ liệu gian lận BCTC đã được 

nhận diện, một số ít hơn nghiên cứu xem xét sai sót BCTC. Với các nghiên cứu 

khởi đầu trong nước, phương pháp nghiên cứu chưa thể hiện được cách tiếp cận tốt 

do mẫu hạn chế, quan sát thường trong một năm hoặc một vài năm, chỉ xem xét một 

vài nhân tố quản trị công ty, và đặc biệt, chưa có nghiên cứu nào trong nước mô tả, 

so sánh thực trạng sai sót BCTC của toàn bộ công ty niêm yết trong nhiều năm. Từ 

những vấn đề còn bỏ ngỏ trên, luận án sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống trong 

nghiên cứu; qua đó cung cấp kết quả có tính thuyết phục hơn về chủ đề sai sót 

BCTC.  
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Tổng lược, phân tích từ các lý thuyết và các nghiên cứu dựa vào chủ đề sai 

sót BCTC cho thấy chủ đề này có sức thu hút lớn đối với cộng đồng các nhà khoa 

học, các nhà quản lý nhằm tìm kiếm và giải thích hành vi gian lận BCTC của các 

công ty. Nhìn chung, các nghiên cứu đã tiếp cận theo các góc độ khác nhau, dựa vào 

một hoặc kết hợp nhiều lý thuyết liên quan đến sai sót nhằm làm rõ hơn bản chất, 

nguyên nhân của sai sót BCTC. Xét về vận dụng lý thuyết nền để giải thích, các 

nghiên cứu tập trung khai thác hai xu hướng: i) nghiên cứu dựa vào lý thuyết tam 

giác gian lận, nhằm giải thích hành vi sai sót BCTC của công ty thông qua  ba khía 

cạnh: áp lực, cơ hội và sự biện minh cho hành vi gian lận; ii) nghiên cứu dựa vào lý 

thuyết quản trị công ty, trọng tâm là lý thuyết đại diện, lý thuyết cổ đông, nhằm giải 

thích sai sót BCTC của các công ty thông qua cơ chế giám sát của HĐQT công ty. 

Kết quả nghiên cứu ở cả hai hướng đều chưa có sự thống nhất hoàn toàn, do khác 

biệt về thể chế quản trị công ty, do cách tiếp cận nghiên cứu. Từ đó, đặt ra vấn đề 

cần nghiên cứu thêm trong các bối cảnh đặc thù như ở Việt Nam.   

Nội dung chương 1 tạo ra cơ sở lý thuyết nền cho việc thực hiện đánh giá 

thực trạng và giải thích nguyên nhân sai sót BCTC ở các công ty niêm yết ở Việt 

Nam. Cách tiếp cận của luận án dựa chủ yếu vào các lý thuyết và các nghiên cứu có 

liên quan về mối liên hệ giữa quản trị công ty và sai sót BCTC.    
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CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

Chương thiết kế nghiên cứu trình bày giả thuyết và phương pháp nghiên cứu 

nhằm tìm kiếm bằng chứng sai sót BCTC của các công ty niêm yết. Cách tiếp cận 

của chương này xuất phát từ cơ sở lý thuyết nền đã được đề cập ở chương 1. Phù 

hợp với mục tiêu nghiên cứu, thiết kế quy trình nghiên cứu gồm hai nhánh. Thứ 

nhất, nghiên cứu mô tả, tổng hợp, so sánh hiện tượng sai sót BCTC, sử dụng các 

thống kê mô tả và so sánh nhằm đánh giá thực trạng sai sót BCTC của các công ty 

niêm yết trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016. Nhánh thứ hai là nghiên cứu giải 

thích nguyên nhân sai sót trọng yếu trong BCTC, dựa vào lý thuyết quản trị công ty, 

nhằm định lượng các nhân tố giải thích khả năng sai sót BCTC của các công ty 

niêm yết. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng dựa vào các khía cạnh của tam giác gian 

lận để đặt ra một số giả thuyết và giải thích kết quả nghiên cứu.  

Kết cấu của chương này gồm ba nội dung. Nội dung thứ nhất trình bày khái 

quát khung nghiên cứu theo hai nhánh. Nội dung thứ hai trình bày nghiên cứu thực 

trạng sai sót BCTC (nhánh thứ nhất). Nghiên cứu giải thích sai sót BCTC thông 

qua các nhân tố thuộc quản trị công ty (nhánh thứ hai) được trình bày trong nội 

dung thứ ba. 

2.1. Khung nghiên cứu 

Khung nghiên cứu được trình bày ở sơ đồ 2.1. Nhánh thứ nhất là nghiên cứu 

mô tả, tổng hợp, so sánh thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 2016. Nhánh nghiên cứu 

này nhằm cung cấp bức tranh chung về thực trạng sai sót BCTC, qua đó cung cấp 

luận cứ cho thấy mức độ cần thiết của nghiên cứu nguyên nhân sai sót BCTC ở 

nhánh thứ hai. Nhánh này nghiên cứu quan hệ nhân quả của các nhân tố thuộc về 

quản trị công ty nhằm giải thích nguyên nhân sai sót BCTC của các công ty. 
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Sơ đồ 2.1. Khái quát khung nghiên cứu 
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2.2. Cách tiếp cận nghiên cứu mô tả thực trạng sai sót báo cáo tài chính 

Mục đích của nghiên cứu mô tả thực trạng sai sót BCTC là cung cấp một bức 

tranh khái quát về sai sót BCTC của các công ty niêm yết, nhận diện một số thuộc 

tính của sai sót, qua đó cung cấp các bằng chứng làm căn cứ cho thực hiện các 

nghiên cứu phân tích chuyên sâu hơn ở phần phân tích giải thích nguyên nhân sai 

sót ở các chương sau.  

2.2.1. Đặt vấn đề 

Thực trạng sai sót BCTC của các công ty luôn là một vấn đề nổi cộm cả 

trong thực tế lẫn trong học thuật (xem chương 1). Sai sót BCTC của các công ty có 

thể xảy ra ở các chỉ tiêu khác nhau như lợi nhuận, doanh thu, chi phí, tài sản, nợ 

phải trả [17], [78], [87], [103, tr.98-99]. Nghiên cứu của Loebbeck và cộng sự [78], 

Bell và Carcello [23] cho thấy các công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau 

có mức độ sai sót khác nhau. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu khái quát sai sót BCTC của một số công ty niêm yết 

trong 3 năm (2010-2012) của Nguyễn Công Phương và cộng sự [87] cho thấy sai 

sót diễn ra phổ biến, nhìn chung không có xu hướng giảm, và xảy ra ở nhiều chỉ tiêu 

khác nhau (lợi nhuận, doanh thu, chi phí). Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa bao quát 

hết dữ liệu của các công ty, chưa đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu sai sót, và chưa có 

phân tích sai sót theo ngành, theo thị trường niêm yết. Với cơ chế giám sát chặt chẽ 

hơn từ năm 2013 của quản lý nhà nước thông qua thông tư số 121/2012/TT-BTC 

[30] (Thông tư nay thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC [29] về việc ban hành 

Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán). Đến năm 2017 thì quy chế quản 

trị công ty được chi phối bởi thông tư số 95/2017/TT-BTC [32], liệu sai sót BCTC 

của các công ty có giảm về mặt số lượng hay mặt giá trị hay không?  

Tiếp cận tổng thể các công ty phi tài chính niêm yết trong 5 năm (2012 - 

2016), cùng với những vấn đề đặt ra ở trên, nghiên cứu này đặt ra hai vấn đề cần 

giải đáp nhằm khẳng định và mở rộng các nhận định trước đây về thực trạng sai sót 

BCTC của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là: 
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- Mức độ  sai sót BCTC của các công ty niêm yết như thế nào ?  

- Sai sót BCTC của các công ty có sự khác biệt giữa các ngành, thị trường 

niêm yết hay không ? 

2.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp phân tích sai sót BCTC dựa vào số liệu thống kê mô tả đã được 

một số nghiên cứu thực hiện ở trên thế giới, nhất là ở Mỹ, chẳng hạn Bremser và 

cộng sự [34] phân tích sai sót của các công ty và KTV trong giai đoạn từ 1982-1989 

đã tổng hợp các thông tin về các dạng vi phạm trong kế toán, của KTV và ý kiến 

kiểm toán đối với BCTC của các công ty này và những hình phạt do Ủy ban chứng 

khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) áp dụng. Beasley và cộng sự [17] đã phân tích các 

BCTC có sai sót do COSO công bố. Dựa vào thống kê mô tả, phân tích của họ đã hệ 

thống hóa các thuộc tính của các công ty có BCTC sai sót (profil of financial 

statement fraud). Nghiên cứu của Loebbeck và cộng sự [78], Bell và Carcello [23] 

cũng dùng các thống kê mô tả và so sánh để nhận diện các thuộc tính của công ty sai 

sót BCTC. Kế thừa các nghiên cứu trước đây, phương pháp sử dụng nhằm đánh giá 

thực trạng sai sót BCTC của các công ty là phương pháp thống kê mô tả, so sánh. 

Không như ở một số nước (chẳng hạn ở Mỹ), gian lận BCTC được tổng hợp 

và công bố rộng rãi hàng năm (bởi cơ quan công quyền có liên quan hoặc hiệp hội) 

để cung cấp thông tin cho công chúng, sai sót nói chung và gian lận BCTC của các 

công ty niêm yết nói riêng ở Việt Nam được báo chí phản ánh rời rạc thông qua báo 

cáo kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập. Từ đó rất khó để có một đánh giá 

đầy đủ, bao quát thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết. Để thu thập 

thông tin về các công ty có sai sót BCTC, nghiên cứu này nhận được sự trợ giúp từ 

công ty chuyên cung cấp số liệu tài chính StoxPlus, công ty hàng đầu chuyên về 

cung cấp các giải pháp thông tin tài chính, dữ liệu thị trường. Trình tự thu thập 

thông tin/dữ liệu nghiên cứu như sau. 

i) Dữ liệu về các công ty niêm yết có sai sót BCTC: Dữ liệu này được công 

ty StoxPlus cung cấp bao gồm số lượng công ty có sai sót trong BCTC từ năm 2012 

đến 2016, và giá trị sai sót được kiểm toán phát hiện. Số liệu này do StoxPlus tổng 
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hợp từ BCTC (trước và sau kiểm toán), báo cáo kiểm toán được công bố trên hai Sở 

giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch 

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)). 

ii) Dữ liệu BCTC trước và sau kiểm toán của các công ty bị phát hiện có sai 

sót trong  BCTC: Phần lớn số liệu này được công ty StoxPlus cung cấp. Một số dữ 

liệu còn thiếu được thu thập trực tiếp trên website của StoxPlus và từ wesite của 

công ty cần thu thập. 

iii) Thông tin về các thủ thuật gian lận: Thông tin này được phân tích từ số 

liệu thu thập được và thu thập từ các bài báo về thị trường chứng khoán, đầu tư 

chứng khoán,... ra hàng ngày hoặc định kỳ. Do không có thông tin một cách có hệ 

thống, đầy đủ và chi tiết về thủ thuật gian lận của tất cả các công ty có liên quan nên 

thông tin về nội dung này chưa thể bao quát và đầy đủ để có thể phản ánh hết các 

công ty nghiên cứu. 

Số liệu BCTC thu thập được là số liệu trước và sau kiểm toán. Chênh lệch số 

liệu BCTC trước và sau kiểm toán chỉ phản ánh sai sót, chưa thể khẳng định có gian 

lận hay không. Vì không có thông tin về gian lận, việc ước tính gian lận mang tính 

tương đối thông qua động cơ gian lận. Như đã đề cập trong chương 1, động cơ gian 

lận thường đi kèm với thủ thuật thổi phồng lợi nhuận (tăng doanh thu, giảm chi phí), 

tăng giá trị tài sản, che dấu nợ. Trên cơ sở này, sai sót tăng thường đi với hành vi báo 

cáo lợi nhuận, tài sản cao hơn thực tế (số liệu kiểm toán), báo cáo nợ thấp hơn thực 

tế. Trường hợp ngược lại sai sót giảm thường là do hệ thống kế toán của doanh 

nghiệp yếu kém hoặc do nhầm lẫn. Từ đó, nghiên cứu phân loại một cách tương đối 

(dựa vào tính phổ biến) hai dạng sai sót theo cơ sở này, như được tóm tắt ở Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Phân loại sai sót 

Loại sai sót 

Thực tế báo cáo so với số liệu kiểm toán 

Lợi nhuận 
Tài sản Nợ 

Doanh thu Chi phí 

Sai sót tăng Cao hơn Thấp hơn Cao hơn Thấp hơn 

Sai sót giảm Thấp hơn Cao hơn Thấp hơn Cao hơn 
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Cách tiếp cận để phân loại sai sót trên đây cũng phù hợp một phần với thực tế, 

theo đó các Sở giao dịch chứng khoán chỉ áp dụng chế tài đối với trường hợp số liệu 

sau kiểm toán lỗ trong khi số liệu trước kiểm toán lãi
14

 (Từ lãi chuyển thành lỗ). 

Kỹ thuật thống kê mô tả được sử dụng là tỷ lệ, giá trị trung bình, phương sai 

của các chỉ tiêu điển hình trong BCTC (lợi nhuận, doanh thu, chi phí, tài sản, nợ). 

Kỹ thuật phân tích so sánh (T-Test, ANOVA) cũng được sử dụng để đánh giá so 

sánh sai sót chỉ tiêu lợi nhuận của các công ty giữa hai sở giao dịch chứng khoán và 

giữa các lĩnh vực hoạt động khác nhau
15

. 

2.3. Cách tiếp cận nghiên cứu giải thích sai sót báo cáo tài chính thông 

qua các nhân tố thuộc về quản trị công ty 

2.3.1. Các giả thuyết nghiên cứu 

Theo lý thuyết đại diện, HĐQT được xác lập nhằm thực hiện giám sát và theo 

dõi hoạt động của người quản lý nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông. Tính hữu hiệu 

của hoạt động giám sát của HĐQT phụ thuộc một phần vào quy mô của HĐQT 

[60], [66].      Quy mô HĐQT được xác định bằng số lượng thành viên trong HĐQT. 

Quy định quy mô HĐQT được chi tiết trong các văn bản pháp lý có liên quan như 

luật doanh nghiệp, quy chế quản trị công ty. Theo quy chế quản trị công ty từ năm 

2012
16

 (giai đoạn nghiên cứu của luận án), số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba 

người và nhiều nhất là mười một người [30]. Một trong những trách nhiệm của 

HĐQT của công ty là giám sát và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty (Điều 

14, Thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều 27, Thông tư 95/2017/TT-BTC). Từ đó, 

quy mô HĐQT (số lượng thành viên) càng lớn thì chức năng giám sát càng hữu hiệu 

hơn, vì quy mô càng lớn thì có nhiều cơ hội cho công ty đa dạng hóa và lựa chọn 

các quan điểm và ý kiến khác nhau giúp giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến công 

ty. Tuy nhiêu, chưa hẳn số lượng thành viên nhiều thì chức năng giám sát càng hữu 

                                              
14

 Nguồn: Báo Đầu tư chứng khoán online, số ra ngày 1/4/2009, công bố tại 

http://www.vinacorp.vn/news/khong-ap-dung-che-tai-voi-bctc-co-chenh-lech-truoc-va-sau-kiem-toan/ct-

335485 

 
15

 Do dung lượng trang có hạn và cần tập trung cho các nội dung khác nên nghiên cứu chỉ đánh giá minh họa 

chỉ tiêu điển hình nhất là lợi nhuận. 
16

 Được thay thế bằng Thông tư 95/2017/TT-BTC 

http://www.vinacorp.vn/news/khong-ap-dung-che-tai-voi-bctc-co-chenh-lech-truoc-va-sau-kiem-toan/ct-335485
http://www.vinacorp.vn/news/khong-ap-dung-che-tai-voi-bctc-co-chenh-lech-truoc-va-sau-kiem-toan/ct-335485
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hiệu mà còn tùy thuộc vào khả năng và mức độ thực thi nhiệm vụ của HĐQT. 

Jensen và Mackling [66] cho rằng quy mô HĐQT nhỏ hơn thì tính hữu hiệu cao hơn 

so với HĐQT có quy mô lớn. Một số nghiên cứu khác cho thấy hiệu lực của quy mô 

HĐQT đến các khía cạnh khác nhau của công ty như quy mô nhỏ thì tính hữu hiệu 

của HĐQT cao hơn trong việc gia tăng giá trị công ty [60], quy mô HĐQT lớn hơn 

thì khả năng sai sót BCTC nhiều hơn và chức năng giám sát của nó ít hữu hiệu hơn 

hoặc [1], [48], [63], [77]. Tiếp theo đó, Uzun và cộng sự [124], Chen và cộng sự 

[41], Trần Thị Giang Tân và Trương Thùy Dương [120] không thể tìm thấy bằng 

chứng về mối liên hệ giữa quy mô HĐQT và sai sót BCTC. Từ đó giả thuyết được 

đặt ra như sau: 

H1: Quy mô của HĐQT có ảnh hưởng nghịch chiều đến khả năng sai sót 

BCTC. 

Theo lý thuyết đại diện, sự độc lập của HĐQT là một nhân tố góp phần giám 

sát hữu hiệu hơn hành động của ban giám đốc nhằm đạt được lợi ích của cổ đông. 

Sự độc lập của HĐQT được thể hiện qua tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập. Quy định 

về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ở Việt Nam được quy định 

thành viên HĐQT độc lập ở Điều 2, Điều 11,Thông tư 121/2012.TT.BTC [30]
17

 

theo đó tối thiểu một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên HĐQT không 

điều hành. 

Nghiên cứu của Dechow và cộng sự [48] cho thấy công ty có sai sót BCTC 

càng lớn khi tính độc lập của HĐQT càng thấp. Abbott và cộng sự [1], Beasley 

[16], và Farber [53] tìm thấy bằng chứng rằng, HĐQT càng độc lập thì ít có khả 

năng sai sót (restatement) BCTC. Mặt khác, DeZoort và Salterio [49] tìm thấy bằng 

chứng về thành viên HĐQT độc lập hỗ trợ tích cực các KTV độc lập trong việc giải 

quyết các tình huống xung đột giữa kiểm toán độc lập và ban giám đốc. Ở các công 

ty niêm yết ở Việt Nam, sự độc lập thực sự của HĐQT có thể còn nhiều tranh cải, 

do các công ty có thiên hướng đối phó với các quy định pháp lý hơn là chú tâm xây 

                                              
17

 Và gần đây được quy định ở Điều 26 nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng 

đối với công ty đại chúng. Tuy nhiên, dữ liệu nghiên cứu này trước khi ban hành Nghị định 71. 
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dựng một HĐQT độc lập thực sự. Nghiên cứu đối với kích cỡ mẫu rất nhỏ của 

Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào [86] không tìm thấy bằng chứng về mối 

liên hệ giữa sự độc lập HĐQT và sai sót BCTC. Ngược lại, nghiên cứu của Trần Thị 

Giang Tân và Trương Thùy Dương [120] tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ này. 

Từ đó, giả thuyết về ảnh hưởng sự độc lập của HĐQT đến sai sót BCTC cần được 

kiểm chứng ở Việt Nam. 

H2: Sự độc lập của HĐQT có ảnh hưởng nghịch chiều đến khả năng sai sót 

BCTC. 

Lý thuyết đại diện cho rằng, chức năng giám sát của HĐQT hữu hiệu hơn khi 

chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm giám đốc. Ngược lại, lý thuyết quản trị dựa trên 

nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh và cho rằng quyền lực tập trung vào một người là 

điều cần thiết để quản lý hiệu quả. Sự kiêm nhiệm có nghĩa rằng vị trí chủ tịch HĐQT 

và giám đốc điều hành do một cá nhân đảm nhận. Phù hợp với lý thuyết đại diện, 

nhiều nghiên cứu trước đây cho rằng, sự phân chia vai trò cung cấp khả năng giám sát 

tốt hơn và cân bằng đối với hiệu quả của công ty như nghiên cứu của Argenti [11], 

[115]. Beasley [16], Dechow và cộng sự [48], Abbott và cộng sự [1] cho rằng, khi 

chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành thì làm giảm tính hữu hiệu của chức năng 

giám sát của HĐQT và loại bỏ cơ chế giám sát tăng thêm của các giám sát độc lập đối 

với giám đốc điều hành. Mặc dù vậy, nghiên cứu của Beasley [16], Abbott và cộng sự 

[1], Uzun và cộng sự [124], Chen và cộng sự [41] về ảnh hưởng của sự kiêm nhiệm 

đến sai sót BCTC đều không có ý nghĩa thống kê. Ngược lại, nghiên cứu của 

Agrawal và Chadha [4] lại tìm thấy mối liên hệ giữa sự kiêm nhiệm và thao túng lợi 

nhuận. Ở Việt Nam, nghiên cứu của Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào [86] 

trên một mẫu kích thước nhỏ tìm thấy kết quả về ảnh hưởng của sự kiêm nhiệm đến 

khả năng sai sót BCTC. Ngược lại, Trần Thị Giang Tân và Trương Thùy Dương 

[120] không tìm thấy ảnh hưởng của sự kiêm nhiệm đến sai sót BCTC. Từ những kết 

quả còn chưa thống nhất trên, nghiên cứu này xem sự kiêm nhiệm có ảnh hưởng đến 

khả năng sai sót BCTC. Giả thuyết được đặt ra như sau: 

H3: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc có ảnh hưởng thuận chiều đến khả 
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năng sai sót BCTC. 

Tính hữu hiệu về giám sát của HĐQT theo lý thuyết đại diện cũng được thể 

hiện tần suất cuộc họp trong năm tài chính. Quy chế quản trị công ty đại chúng và 

niêm yết theo Thông tư 121/2012/TT-BTC [30] không quy định số cuộc họp của 

HĐQT trong năm nhưng gợi ý HĐQT cần họp theo điều lệ và quy chế nội bộ công 

ty. Chen và cộng sự [41] lập luận rằng số cuộc họp của HĐQT trong năm càng 

nhiều thì chứng tỏ HĐQT chú tâm nhiều hơn vào các hoạt động của công ty. Tuy 

nhiên, số cuộc họp nhiều cũng có thể do công ty đối diện với tình trạng đang gặp 

khó khăn trong hoạt động kinh doanh hay tình hình tài chính đang có vấn đề. Jensen 

[63] lập luận rằng, số cuộc họp của HĐQT không thể được sử dụng để xác định tính 

hữu hiệu của HĐQT, vì có những nhân tố khác như thời gian cuộc họp cần được 

xem xét. Lipton và Lorsch [77] tìm thấy bằng chứng rằng HĐQT có họp thường 

xuyên thì hành động nhiều hơn trong việc đảm bảo cho công ty vận hành hướng đến 

đạt được lợi ích tốt nhất cho cổ đông. Kamarding và Haron [69] cho rằng, số cuộc 

họp của HĐQT càng nhiều cho thấy các thành viên HĐQT biết rõ hơn hoạt động 

của công ty và từ đó thực hiện chức năng giám sát thực hiện chiến lược của công ty 

tốt hơn. Ngược lại, Vafeas [125] tìm thấy bằng chứng rằng, HĐQT họp thường 

xuyên dẫn đến hiệu quả hoạt động yếu kém của công ty. 

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của số cuộc họp của HĐQT đến khả 

năng sai sót BCTC, với kỳ vọng HĐQT họp thường xuyên sẽ giảm thiểu khả năng 

sai sót BCTC, vì họp thường xuyên sẽ hướng đến HĐQT giám sát sai sót BCTC tốt 

hơn. Từ đó giả thuyết được đặt ra như sau: 

H4: Số cuộc họp trong năm của HĐQT có ảnh hưởng nghịch chiều đến khả 

năng sai sót BCTC. 

Lý thuyết đại diện nhấn mạnh cơ chế giải quyết xung đột lợi ích giữa chủ sở 

hữu và người quản lý. Người quản lý có thể thực hiện các hành động quản trị nhằm 

đạt được lợi ích cá nhân thay vì lợi ích của công ty. Sở hữu của người quản lý là 

một trong các động cơ thúc đẩy họ thực hiện các hành động nhằm gia tăng lợi ích cá 

nhân. Theo Luật doanh nghiệp 2005 [98] và 2014 [99], người quản lý công ty, bao 
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gồm chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, giám đốc (tổng giám đốc) và cá nhân giữ 

chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công 

ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo Beasley [16], mức độ sở hữu của người 

điều hành có thể có ảnh hưởng khác nhau đến khả năng người điều hành sẽ thực 

hiện các hành động dẫn đến sai sót BCTC. Sở hữu cổ phần của người quản lý càng 

cao sẽ tạo ra động cơ quản lý thực hiện hành động làm tăng giá trị công ty, loại bỏ 

một số xung đột đại diện nội tại giữa người quản lý và cổ đông. Phù hợp với lập 

luận này, Chen và cộng sự [41] chỉ ra rằng sở hữu quản lý càng cao thì khả năng sai 

sót BCTC càng thấp. Cụ thể hơn, sở hữu của thành viên HĐQT không điều hành 

càng lớn thì khả năng sai sót BCTC càng thấp. Điều này phù hợp với lý thuyết đại 

diện theo đó thành viên HĐQT độc lập sẽ giám sát hữu hiệu hơn hành động của 

người điều hành và từ đó giúp phát hiện gian lận tốt hơn. Ngược lại, sở hữu của các 

thành viên không độc lập và người điều hành càng lớn thì người điều hành có thể sẽ 

hành động vì lợi ích của họ và tính hữu hiệu giám sát của thành viên HĐQT không 

độc lập sẽ hạn chế vì có gắn với lợi ích sở hữu của họ. Loebbecke và cộng sự [78] 

lập luận rằng, sở hữu cổ phần của người quản lý có thể tạo ra động cơ cho người 

quản lý làm tăng ảo giá cổ phiếu thông qua các hành động có thể dẫn đến sai sót 

BCTC. Các lập luận trái chiều và kết quả nghiên cứu chưa đồng thuận đặt ra yêu 

cầu cần phải kiểm định thêm. Nghiên cứu này tiếp tục kiểm định giả thuyết theo 

hướng mối quan hệ thuận chiều giữa sở hữu của người quản lý và sai sót BCTC. 

H5: Mức độ sở hữu của người quản lý công ty có ảnh hưởng thuận chiều đến 

khả năng sai sót BCTC. 

Theo lý thuyết đại diện, cổ đông luôn tìm cách giám sát hành vi gây tổn hại 

đến lợi ích của họ. Sở hữu cổ phần của cổ đông càng lớn thì họ có ảnh hưởng càng 

cao đối hoạt động của công ty. Phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định ở Việt 

Nam [126, Điều 6, khoản 9], cổ đông lớn là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% vốn điều lệ. 

Shleifer và Vishney [112], Jensen [63], Beasley [16] lập luận rằng, sở hữu của cổ 

đông lớn có động cơ giám sát ban điều hành công ty và được xem là cơ chế kiểm 

soát bổ sung, từ đó làm giảm khả năng gian lận BCTC. Cổ đông lớn cũng có tác 
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động đến cơ cấu HĐQT thông qua việc gây ảnh hưởng đến lựa chọn thành viên của 

HĐQT. Gilson [56] tìm thấy rằng, số lượng thành viên HĐQT độc lập bên ngoài 

tăng lên có liên quan đến sự gia tăng sở hữu của cổ đông lớn ở các thời kỳ sau giai 

đoạn hiệu quả kinh doanh yếu kém. Kết quả nghiên cứu của Beasley [16] không tìm 

thấy ảnh hưởng của cổ đông lớn đến sai sót BCTC. Do vậy, trong nghiên cứu này tiếp tục 

kiểm định giả thuyết sau: 

H6: Mức độ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài có ảnh hưởng nghịch chiều 

đến khả năng sai sót BCTC. 

Quy chế quản trị công ty đại chúng [30] đưa ra hướng dẫn về quy mô của 

ban kiểm soát là từ 3 đến 5 thành viên. Đối diện với môi trường kinh doanh phức 

tạp và tính đa dạng của kế toán, kiểm soát, số lượng thành viên của ban kiểm soát 

phải phù hợp nhằm đảm bảo giám sát tốt nhiều vấn đề tài chính, kinh doanh mà điều 

hành công ty phải đối diện [97]. Quy mô của ban kiểm soát càng lớn thì ban kiểm 

soát có thể bao quát và giám sát tốt hơn [68]. Tuy nhiêu, chưa hẳn số lượng thành 

viên nhiều thì chức năng giám sát càng hữu hiệu mà còn tùy thuộc vào tính độc lập, 

năng lực và mức độ thực thi nhiệm vụ của ban kiểm soát. Nghiên cứu của Abbott và 

cộng sự [1] không tìm thấy bằng chứng về mối liên hệ giữa quy mô Ủy ban kiểm 

toán và sai sót BCTC. Vì vậy, Quy mô của ban kiểm soát cần được kiểm định ở môi 

trường Việt Nam với giả thuyết. 

H7: Quy mô của ban kiểm soát có ảnh hưởng nghịch chiều đến khả năng sai 

sót BCTC. 

Nghiên cứu ở các nước theo mô hình quản trị công ty đơn cấp (không có ban 

kiểm soát, có ban kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT) đánh giá ảnh hưởng của ban kiểm 

toán nội bộ đối với sai sót BCTC như nghiên cứu của McMullen [82], của Abbott 

và cộng sự [1], của Farber [53], và nghiên cứu của Marciukaityte và các cộng sự 

[81]. Các nghiên cứu này tìm thấy bằng chứng rằng năng lực và tính độc lập của 

ban kiểm toán nội bộ có có ảnh hưởng tích cực đối với hạn chế sai sót BCTC. 

Nghiên cứu của Agrawal và Chadha [3], Abbott và các cộng sự [1] gợi ý rằng tồn 

tại mối liên hệ nghịch chiều giữa sự hiện diện của các chuyên gia tài chính - kế toán 
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trong ban kiểm toán nội bộ với sai sót BCTC. Nghiên cứu của Farber [53] cũng cho 

kết quả tương tự, theo đó tỷ lệ các chuyên gia tài chính trong ban kiểm toán nội bộ ở 

các công ty có sai sót BCTC thấp hơn các công ty không có sai sót BCTC. 

Ở Việt Nam trước khi luật Doanh nghiệp mới (2014) có hiệu lực, mô hình 

quản trị công ty được tổ chức theo dạng có ban kiểm soát độc lập với HĐQT. Năng 

lực và tính độc lập của ban kiểm soát được hướng dẫn chung trong các văn bản 

pháp lý liên quan đến công ty đại chúng. Theo Thông tư 121/2012/TT-BTC [30, 

Điều 18], thành viên ban kiểm soát phải là người “có trình độ chuyên môn và kinh 

nghiệm”. Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc KTV, và 

trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán [Điều 19, 30]. Quy định 

chuyên môn kế toán trong ban kiểm soát nhằm đảm bảo ban kiểm soát thực hiện 

chức trách của mình, đó là giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong 

các hoạt động của thành viên HĐQT, ban điều hành. Tuy nhiên, mặc dù ban kiểm 

soát có nhiều chuyên gia tài chính, tính độc lập của ban kiểm soát, thực hiện hữu 

hiệu chức năng giám sát của mình luôn là vấn đề cần xem xét. Từ đó có thể ảnh 

hưởng đến tính hữu hiệu giám sát nói chung và giảm thiểu khả năng sai sót BCTC 

của công ty nói riêng. Trên cơ sở lập luận này, giả thuyết đặt ra như sau: 

H8:  Số chuyên gia tài chính trong ban kiểm soát có ảnh hưởng nghịch chiều 

đến khả năng sai sót BCTC. 

Chất lượng kiểm toán là các yếu tố quan trọng của tính hữu hiệu kiểm toán 

và có thể đóng một vai trò trọng yếu trong việc ngăn ngừa, tìm kiếm và phát hiện 

sai sót BCTC. Theo Farber [53], Sennetti và Turner [110], sự hiện diện của công ty 

kiểm toán Big 4 - một đại lượng đo lường chất lượng kiểm toán - có mối quan hệ 

nghịch chiều với sai sót BCTC. Chẳng hạn, nghiên cứu của Farber [53] cho thấy các 

công ty có sai sót BCTC thường do các công ty kiểm toán không phải Big 4 thực 

hiện kiểm toán trong khi các công ty ít có sai sót BCTC thường được các công ty 

Big 4 kiểm toán BCTC. Ngược lại, nghiên cứu của Chen và cộng sự [40] cho thấy 

chất lượng kiểm toán độc lập không có mối liên hệ với sai sót BCTC. Ở Việt Nam, 

nghiên cứu của Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào [86], Trần Thị Giang Tân 
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và Trương Thùy Dương [120] cũng không tìm thấy bằng chứng ảnh hưởng của Big 

4 đối với sai sót BCTC. Mặc dù vậy, dựa vào lý thuyết, nghiên cứu đặt ra giả thuyết 

về ảnh hưởng nghịch chiều của chất lượng kiểm toán đến sai sót BCTC. 

H9: Các công ty được kiểm toán bởi Big 4 có ảnh hưởng nghịch chiều đến 

khả năng sai sót BCTC. 

Đánh giá mối liên hệ giữa kiểm toán độc lập với khách hàng, phần lớn các 

nghiên cứu đều tập trung đánh giá ảnh hưởng của thay đổi KTV và nhiệm kỳ kiểm 

toán của họ đến khả năng xảy ra sai sót BCTC. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng 

của yếu tố này còn chưa thống nhất. Fairchild và các cộng sự [52] gợi ý rằng nhiệm 

kỳ kiểm toán có thể có ảnh hưởng xung đột đến việc phát hiện và/hoặc khám phá 

hành vi gian lận của nhà quản lý. Nghiên cứu của Stanley và DeZoort [114] cung 

cấp kết quả về mối liên hệ nghịch chiều giữa độ dài nhiệm kỳ KTV với khách hàng 

và khả năng sai sót BCTC. Piot and Janin [95] tìm thấy bằng chứng rằng có sai sót 

BCTC ở thời kỳ trước kỳ thay đổi nhiệm kỳ KTV. Mitra và các cộng sự [84] cũng 

tìm thấy kết quả tương đồng về mối liên hệ nghịch chiều giữa nhiệm kỳ KTV và sai 

sót BCTC. Theo đó, nhiệm kỳ KTV càng ngắn thì rủi ro sai sót BCTC càng cao. 

Cuối cùng Carcello và Nagy [37] gợi ý rằng, công ty có nhiệm kỳ của KTV là 3 

năm hoặc ít hơn thì có khả năng đối mặt với các hình phạt của SEC.  

Nghiên cứu này xem xét thay đổi công ty kiểm toán hơn là thay đổi KTV. 

Thay đổi công ty kiểm toán tất nhiên cũng bao hàm cả thay đổi KTV và thay đổi cả 

mối liên hệ KTV và khách hàng ở góc độ rộng hơn. Từ đó, lập luận mối liên hệ giữa 

thay đổi công ty kiểm toán ở các công ty được kiểm toán cũng dựa vào lập luận về 

mối liên hệ giữa thay đổi kiểm toán (nhiệm kỳ công ty kiểm toán) với chất lượng 

kiểm toán. Johnson và cộng sự [67], Carcello và Nagy [38] tìm thấy bằng chứng rằng, 

nhiệm kỳ các công ty kiểm toán càng ngắn (2 hoặc 3 năm) thì chất lượng BCTC càng 

thấp. Jacson và cộng sự [61] cũng tìm thấy kết quả tương tự, theo đó chất lượng kiểm 

toán tăng lên cùng với sự tăng lên nhiệm kỳ của công ty kiểm toán. Nghiên cứu của 

Brown và Knechel [36] tìm thấy bằng chứng về thay đổi công ty kiểm toán đến từ 

điều kiện và sự tương thích của khách hàng và công ty kiểm toán. Các công ty lựa 
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chọn công ty kiểm toán dựa vào điều kiện của công ty, tính tương thích giữa công ty 

và công ty kiểm toán. Kết quả cũng cho thấy, một khi giữa khách hàng và công ty 

kiểm toán có tính tương thích cao thì chất lượng kiểm toán càng cao.  

Các nghiên cứu trên cho thấy, chất lượng kiểm toán cao khi công ty ít có thay 

đổi công ty kiểm toán trong ngắn hạn. Điều này là do các KTV có sự am hiểu về 

khách hàng khi nhiệm kỳ kiểm toán của họ càng dài, và từ đó họ có khả năng xác 

định chất lượng BCTC tốt hơn. Mặt khác, trước áp lực của nhà đầu tư về chất lượng 

thông tin trong BCTC, các công ty cũng có thể thay đổi công ty kiểm toán để cải 

thiện tính độc lập của kiểm toán và từ đó nâng cao chất lượng kiểm toán [40].  

Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam không có quy định về nhiệm 

kỳ công ty kiểm toán mà chỉ có quy định thay đổi KTV với nhiệm kỳ ba năm. Lựa 

chọn thay đổi công ty kiểm toán ở Việt Nam có thể là tăng chất lượng kiểm toán, 

cũng có thể làm cho phù hợp với điều kiện và tương thích giữa doanh nghiệp với 

công ty kiểm toán. Tuy nhiên, dựa vào những lập luận và bằng chứng kinh nghiệm 

nói trên, giả thuyết thiên hướng lựa chọn thay đổi công ty kiểm toán nhằm tăng chất 

lượng kiểm toán. 

H10: Công ty có thay đổi kiểm toán độc lập có ảnh hưởng nghịch chiều đến 

khả năng sai sót BCTC. 

2.3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

a. Nhận diện và đo lƣờng các biến 

Biến phụ thuộc 

Sai sót BCTC được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản như lợi 

nhuận, doanh thu, chi phí, tài sản, nợ. Ở các nước phát triển, cơ quan có thẩm 

quyền/tổ chức liên quan công bố các công ty có gian lận hoặc sai sót cần hiệu chỉnh 

lại BCTC (restatement). Phần lớn các nghiên cứu trên thế giới về sai sót BCTC cần 

hiệu chỉnh (restatements) sử dụng các dữ liệu sai sót BCTC của GAO
18

. Cơ sở dữ 

liệu này được GAO công bố lần đầu vào ngày 4 tháng 10 năm 2002 chứa 919 

                                              
18

 Cho đến 1/8/2017, tìm kiếm cụm từ “GAO database restatements” trong Google Scholar cho được 7390 

bài báo sử dụng cơ sở dữ liệu này.  
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trường hợp sai sót xảy ra trong giai đoạn từ 1 tháng 1 năm 1997 đến 30 tháng 6 năm 

2002 [122]. GAO công bố cơ sở dữ liệu lần thứ hai vào năm 2006 chứa 1390 trường 

hợp sai sót BCTC xảy ra trong giai đoạn từ 1 tháng 1 năm 2002 đến 30 tháng 9 năm 

2005 [123]. Cơ sở dữ liệu của GAO chứa đựng sai sót BCTC gồm phần lớn là lỗi 

không cố ý và sai sót cố ý (gian lận) [59, tr. 1492]. Mặc dù vậy, nhiều nghiên cứu 

sử dụng cơ sở dữ liệu GAO với ngầm định sai sót được nhận diện trong cơ sở dữ 

liệu này là lỗi cố ý (gian lận) [59, tr. 1492-1493]. Từ đó kết quả kiểm định mô hình 

có ít nhiều chưa thật sự hợp lý, và tất nhiên kết quả của mô hình hồi quy về các 

nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC ở các nghiên cứu này hàm ý là các nhân tố ảnh 

hưởng đến gian lận thay vì sai sót nói chung. Thực tế cần được hiểu là sai sót BCTC 

cần hiệu chỉnh thay vì chỉ điều chỉnh các gian lận BCTC.  

Như đã đề cập ở chương 1, cách đo lường sai sót trong luận án ít nhiều tương 

đồng với cách đo lường biến này ở các nghiên cứu về sai sót trên thế giới. Theo đó, 

sai sót được đo lường trong nghiên cứu này phản ánh sai sót BCTC (cả gian lận và 

nhầm lẫn). Do không có số liệu công bố chính thức của cơ quan có thẩm quyền về 

các công ty có sai sót BCTC, sai sót BCTC trong nghiên cứu này được đo lường 

thông qua chỉ tiêu sai sót lợi nhuận. Lợi nhuận được xem là chỉ tiêu tổng hợp nhất, 

tích hợp các sai sót từ doanh thu, chi phí, tài sản, nợ. Sai sót lợi nhuận được đo 

lường thông qua so sánh số liệu lợi nhuận sau kiểm toán với số liệu trước kiểm toán. 

Do sai sót BCTC có thể xảy ra theo cả hai chiều hướng: tăng và giảm. Từ đó 

biến sai sót BCTC sau khi đo lường sai sót chung, cần đo lương bổ sung sai sót theo 

chiều hướng: sai sót theo hướng tăng và sai sót theo hướng giảm. Như vậy, biến sai 

sót BCTC được đo lường theo ba cách để có đánh giá chi tiết hơn, góp phần nâng 

cao hiệu suất kiểm định thống kê. Đo lường biến phụ thuộc sai sót BCTC theo ba 

cách khác nhau được trình bày ở Bảng 2.2. 

Sai sót lợi nhuận trong luận án này được xác định bằng tỷ lệ chênh lệch số 

liệu lợi nhuận sau kiểm toán và số liệu lợi nhuận trước kiểm toán so với lợi nhuận 

sau kiểm toán được tính theo giá trị tuyệt đối. Vận dụng nguyên tắc trọng yếu trong 

kiểm toán “Những sai sót, bao gồm cả việc bỏ sót, được coi là trọng yếu nếu những 
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sai sót này, khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại, được xem xét ở mức độ hợp lý, có thể 

gây ảnh hưởng tới quyết định kinh tế của người sử dụng BCTC” (đoạn 02, chuẩn 

mực kiểm toán số 320 “Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán”), 

mức trọng yếu 10% đối với chỉ tiêu lợi nhuận được lựa chọn (theo hướng dẫn về hồ 

sơ kiểm toán mẫu của Hội KTV hành nghề Việt Nam, mức trọng yếu nếu sử dụng 

chỉ tiêu lợi nhuận là 5% đến 10%). Theo đó các chênh lệch lợi nhuận từ 10% trở lên 

được xem là có sai sót trọng yếu). 

Bảng 2.2. Đo lƣờng biến phụ thuộc 

Chỉ tiêu Nội dung đo lƣờng 

1. Chỉ tiêu lợi nhuận 

dùng tính toán sai sót 
Lợi nhuận sau thuế 

2. Thang đo Nhị phân 

3. Đo lường sai sót 

(chung) 

 Công thức: 

                                                 

                                             
 

 Giá trị: Gán bằng 1 nếu có sai sót trọng yếu (mức độ 

sai sót từ 10% trở lên
19

); gắn 0 nếu không có sai sót 

trọng yếu (mức độ sai sót dưới 10%). 

4. Đo lường sai sót theo 

chiều hướng (sai sót 

TĂNG/GIẢM) 

Mức độ sai sót lợi nhuận từ 10% trở lên 

4.1. Báo cáo lợi nhuận 

TĂNG so với số liệu 

kiểm toán 

                                   

                                             
     

4.2. Báo cáo lợi nhuận 

GIẢM so với số liệu 

kiểm toán 

                                   

                                             
      

                                              
19

 Có thể tham khảo một quy tắc lựa chọn ở địa chỉ : https://en.wikipedia.org/wiki/Materiality_(auditing). 

Mặt khác, lợi nhuận sau thuế được lựa chọn để so sánh vì các công ty có thể sai sót liên quan đến thuế thu 

nhập doanh nghiệp. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Materiality_(auditing)
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Các biến độc lập 

Trên cơ sở các biến độc lập và các cách đo lường có thể có của mỗi biến 

được nhận diện trong các nghiên cứu trước đây (như đề cập ở nội dung tổng quan 

tài liệu), lựa chọn các biến độc lập trong mô hình còn phụ thuộc vào khả năng dữ 

liệu sẵn có để thu thập. Đo lường các biến trong nghiên cứu này được trình bày ở 

Bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Đo lƣờng biến độc lập 

Biến Cách đo lƣờng Các nghiên cứu 

liên quan 

A. Các biến dự đoán 

(giải thích) 
  

1. Các biến đo lƣờng các 

thuộc tính của quản trị 

công ty (Board structure) 

  

Quy mô HĐQT 
Số lượng thành viên 

HĐQT 

Abbott và cộng sự [1], 

Jensen và Mackling [66], 

Dechow và cộng sự [48], 

Lipton và Lorsch [77], 

Uzun và cộng sự [124], 

Chen và cộng sự [41], Trần 

Thị Giang Tân và Trương 

Thùy Dương [120], Nguyễn 

Công Phương và Lâm Xuân 

Đào [86] 

Độc lập của HĐQT 
Tỷ lệ thành viên HĐQT 

không điều hành 

Beasley [16], Abbott và các 

cộng sự [1], Dechow và 

cộng sự [46], Farber [53], 

DeZoort và Salterio [49], 

Chen và cộng sự [40], 
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Biến Cách đo lƣờng Các nghiên cứu 

liên quan 

Nguyễn Công Phương và 

Lâm Xuân Đào [86], Trần 

Thị Giang Tân và Trương 

Thùy Dương [120] 

Sự kiêm nhiệm 

Biến dummy, Có giá trị 

1 nếu chủ tịch HĐQT 

kiêm nhiệm giám đốc 

điều hành, ngược lại có 

giá trị 0. 

Argenti [11], Stiles và 

Taylor [115], Beasley [16], 

Dechow và cộng sự [46], 

Abbott và cộng sự [1], Uzun 

và cộng sự [124], Chen và 

cộng sự [41], Agrawal và 

Chadha [3], Nguyễn Công 

Phương và Lâm Xuân Đào 

[86], Trần Thị Giang Tân và 

Trương Thùy Dương [120] 

Số cuộc họp của HĐQT 
Số cuộc họp HĐQT 

trong năm tài chính. 

Chen và cộng sự [41], 

Jensen [63], Lipton và 

Lorsch [77], Kamarding và 

Haron [69], Vafeas [125]. 

Sở hữu quản lý 

Tỷ lệ sở hữu của người 

quản lý công ty, gồm sở 

hữu của các thành viên 

HĐQT, người điều hành. 

Beasley [16], Chen và cộng 

sự [41], Loebbecke và cộng 

sự [78] 

Quy mô của ban kiểm 

soát 

Biến dummy, bằng 1 

nếu số thành viên của 

ban kiểm soát từ 3 trở 

lên, bằng 0 nếu dưới 3
20

. 

Price Waterhouse [97], 

Kalbers và Fogarty [68], 

Abbott và cộng sự [1].  

                                              
20

 3 là mức tối thiếu được đề cập trong hướng dẫn quản trị công ty đại chúng của Bộ Tài chính. 
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Biến Cách đo lƣờng Các nghiên cứu 

liên quan 

Chất lượng của ban kiểm 

soát 

- Tỷ lệ thành viên là 

chuyên gia tài chính, kế 

toán
21

. 

- Biến dummy, bằng 1 

nếu có ít nhất 1 thành 

viên hoặc trưởng ban là 

chuyên gia tài chính, 0 

nếu ngược lại. 

McMullen [82], Abbott và 

cộng sự [1], Farber [53], 

Agrawal và Chadha [3], 

Marciukaityte và cộng sự 

[81]. 

Sở hữu của cổ đông lớn 

(sở hữu bên ngoài) 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần do 

cổ đông lớn nắm giữ. 

(Cổ đông lớn là cổ đông 

nắm giữ từ 5% vốn điều 

lệ của công ty). 

Shleifer và Vishney [112], 

Jensen [63], Beasley [16], 

Gilson [56], Chen và cộng 

sự [40] 

2. Các biến đo lƣờng các 

thuộc tính của kiểm toán 

độc lập 

  

Chất lượng kiểm toán độc 

lập  

Biến dummy, giá trị 1 

nếu do Big 4 kiểm toán, 

0 cho các công ty kiểm 

toán khác 

Farber [53], Chen và cộng 

sự [40], Sennetti và Turner 

[110], Nguyễn Công 

Phương và Lâm Xuân Đào 

[86], Trần Thị Giang Tân và 

Trương Thùy Dương [120] 

Thay đổi công ty kiểm 

toán 

Biến dummy, giá trị 1 

cho các công ty có thay 

đổi công ty kiểm toán, 0 

Fairchild và cộng sự [52], 

Stanley và DeZoort [114], 

Piot và Janin [95], Carcello 

                                              
21

 Được xem là một chuyên gia tài chính nếu thành viên có chứng chỉ CPA, CFA, nhà đầu tư ngân hàng, 

venture capitalist nắm giữ vị trí CFO hoặc kiểm soát viên, hoặc giữ vị trí quản trị cấp cao như CEO, chủ tịch, 

EVP, SVP, VP  phụ trách tài chính [1] Abbott, L., Parker, S. , Peters., G. (2004), "Audit committee 

characteristics and restatements", Auditing: A Journal of Practice and Theory. 23 (1), pp. 69-87.. 
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Biến Cách đo lƣờng Các nghiên cứu 

liên quan 

cho trường hợp ngược 

lại 

và Nagy [37], Johnson và 

cộng sự [67], Jacson và 

cộng sự [61], Brown và 

Knechel [36], Chen và cộng 

sự [40]. 

B. Biến kiểm soát   

Quy mô công ty 
Log của tài sản. 

 

Phần lớn các nghiên cứu 

đều sử dụng đo lường như 

nhau, ví dụ như Agrawal và 

Chadha [3], Beasley [15], 

[24], [25], Richardson và 

cộng sự [104], Larcker và 

cộng sự [76], Baber và cộng 

sự [12], Nguyễn Công 

Phương và Lâm Xuân Đào 

[86] 

Tốc độ tăng trưởng 

Tăng trưởng doanh thu: 

(DTt-DTt-1)/DTt-1 

 

Phần lớn các nghiên cứu 

đều sử dụng đo lường như 

nhau, ví dụ như nghiên cứu 

của Beasley [16], Chen và 

cộng sự [40], Schilit [108], 

Agrawal và Chadha [3], 

Richardson và cộng sự 

[104], Nguyễn Công 

Phương và Lâm Xuân Đào 

[86] 

Đòn bẩy tài chính Nợ phải trả /Tổng tài sản Phần lớn các nghiên cứu 
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Biến Cách đo lƣờng Các nghiên cứu 

liên quan 

 đều sử dụng đo lường như 

nhau, ví dụ như Beneish 

[26], Wuerges và Borba [130] 

và Dechow & cộng sự [47], 

Chen và cộng sự [40], 

Zainudin  và Hashim [131], 

Nguyễn Công Phương và 

Lâm Xuân Đào [86], Trần 

Thị Giang Tân và Trương 

Thùy Dương [120] 

Khả năng sinh lời 
Lợi nhuận sau thuế / 

Vốn chủ sở hữu 

Beneish [25], Bell và 

Carcello [23], Dechow và 

cộng sự [47], Summers và 

Sweeney [116], Beneish 

[25], Blankley và cộng sự 

[27]  

Thời gian niêm yết Thời gian niêm yết  

Ngoài các biến giải thích thuộc về quản trị công ty và kiểm toán độc lập thì 

cũng cần nghiên cứu các biến kiểm soát, theo lý thuyết tam giác gian lận, áp lực (về 

tăng trưởng, duy trì tỷ suất nợ, khả năng sinh lời), cơ hội (sự giám sát của các cơ 

quan quản lý đối với các công ty) có thể dẫn đến khả năng sai sót trong BCTC.  Với 

biến tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng và khả năng sai sót có mối tương quan 

thuận chiều [16], [108], [1], [16], [22]. Các công ty niêm yết có đòn bẩy tài chính 

càng lớn thì khả năng sai sót BCTC của công ty càng cao [26], [130], Dechow và  

cộng sự [47], [131],[48], [70], [104]. Quy mô công ty càng lớn thì khả năng sai sót 

BCTC của công ty càng nhỏ, do tính phức tạp trong kinh doanh có thể phát sinh 

nhiều giao dịch phức tạp dẫn đến thao túng BCTC [15], [24], [25]. Những công ty 
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có khả năng sinh lời cao cũng có thể do thao túng lợi nhuận nhằm cung cấp tín hiệu 

tốt ra thị trường [25], [23]. Công ty có thời gian niêm yết càng lâu thì cho thấy sự 

“đứng vững” trên thị trường, được giám sát và thừa nhận của công chúng và nhà 

đầu tư nên tính minh bạch cao hơn, từ đó khả năng sai sót BCTC thấp hơn. 

b. Mô hình hồi quy 

Như đã đề cập ở trên, biến phụ thuộc của mô hình là biến nhị phân với giá trị có 

sai sót lợi nhuận (1) hoặc không có sai sót lợi nhuận (0). Từ đó mô hình hồi quy nhị 

phân logistic được áp dụng. Hồi quy nhị phân logistic (Binary logistic regrestion) 

được sử dụng khi biến phụ thuộc dạng nhị phân để ước lượng xác suất một sự kiện 

sẽ xảy ra với những thông tin của biến độc lập. Mô hình toán lý thuyết khái quát 

như sau: 

  (  ⁄ )   
 (        )

    (        )
 

 ay:                          [
  (   )

  (   )
]                 

Trong đó: 

           Y: Biến phụ thuộc (biến sai sót lợi nhuận). 

E(Y/X): Khả năng xảy ra sai sót lợi nhuận. 

B0: Tham số tự do.   

Bi: Các tham số chưa biết của mô hình.  

Xi: Các biến độc lập. 

Cụ thể hơn, các mô hình hồi quy nhị phân logistic theo ba chiều hướng như sau: 

- Hồi quy nhị phân của sai sót lợi nhuận theo các biến độc lập (Mô hình 1) 

SAISOT = a + b1BSI + b2BIN +b3DC +b4BME +b5MAO +b6BIO +b7ACS 

+b8ACQ +b9BIG4 +b10AUCH +b11CSIZE +b12GRO +b13LEV +b14ROE 

+b15LTI + e. 

- Hồi quy nhị phân của sai sót lợi nhuận tăng theo các biến độc lập (Mô hình 2) 

SAISOT = a + b1BSI + b2BIN +b3DC +b4BME +b5MAO +b6BIO +b7ACS 

+b8ACQ +b9BIG4 +b10AUCH +b11CSIZE +b12GRO +b13LEV +b14ROE 

+b15LTI + e. 
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- Hồi quy nhị phân của sai sót lợi nhuận giảm theo các biến độc lập (Mô hình 3) 

SAISOT = a + b1BSI + b2BIN +b3DC +b4BME +b5MAO +b6BIO +b7ACS 

+b8ACQ +b9BIG4 +b10AUCH +b11CSIZE +b12GRO +b13LEV +b14ROE 

+b15LTI + e 

Ký hiệu và đo lường các biến như sau: 

SAISOT : Sai sót lợi nhuận 

BSI : Số lượng thành viên HĐQT 

BIN : Tỷ lệ % số thành viên HĐQT không điều hành  

DC : Giá trị 1 nếu chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc, ngược lại có giá 

trị 0 

BME : Số cuộc họp của HĐQT trong một năm tài chính  

MAO : Tỷ lệ sở hữu của cán bộ quản lý 

BIO : Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài (từ 5% trở lên)  

ACS : Giá trị 1 nếu số thành viên của ban kiểm soát trên 3 người, bằng 0 nếu 

bằng 3 người. 

ACQ : Giá trị 1 nếu có ít nhất 1 thành viên hoặc trưởng ban là chuyên gia tài 

chính, 0 nếu ngược lại 

BIG4 : Giá trị 1 nếu được Big 4 kiểm toán, 0 nếu do các công ty kiểm toán 

khác  kiểm toán 

AUCH : Giá trị 1 cho các công ty có thay đổi công ty kiểm toán, 0 cho trường 

hợp ngược lại 

CSIZE : Log của tài sản  

GRO : Tăng trưởng doanh thu (DTt-DTt-1)/DTt-1  

LEV : Nợ phải trả/ Tổng  tài sản  

ROE : Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu 

LTI  : Số năm niêm yết  
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c. Thu thập và xử lý số liệu  

Tùy thuộc vào mục tiêu và vấn đề nghiên cứu mà nhà nghiên cứu lựa chọn 

dữ liệu phù hợp. Nghiên cứu của Palmrose và các cộng sự [92] đã cung cấp bằng 

chứng gợi ý rằng tùy thuộc vào vấn đề và phạm vi nghiên cứu, mẫu của nhà nghiên 

cứu bao hàm cả gian lận và nhầm lẫn, qua đó thực hiện nhiều kiểm định cao hơn để 

kiểm soát dạng sai sót (lỗi không cố ý, gian lận) hoặc chỉ nhấn mạnh đến các khía 

cạnh của gian lận (như doanh thu, chi phí,...). Sai sót BCTC được đo lường trong 

luận án này thông qua chỉ tiêu sai sót lợi nhuận nên tổng thể nghiên cứu là các công 

ty có sai sót lợi nhuận trọng yếu (từ 10% trở lên) trong khoảng thời gian 5 năm, từ 

năm 2012 đến năm 2016. Cụ thể, mẫu nghiên cứu gồm hai mẫu con: mẫu các công 

ty có sai sót trọng yếu và mẫu các công ty kiểm soát (không có sai sót trọng yếu).  

Dữ liệu thu thập từ BCTC, báo cáo thường niên của các công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho giai đoạn 5 năm, từ năm 2012 đến năm 

2016. Các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc tổng thể 

nghiên cứu không thuộc ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm do các công ty 

thuộc các lĩnh vực này áp dụng các quy định đặc thù về lập và trình bày BCTC và 

từ đó các chỉ tiêu và cách thức lập các chỉ tiêu trên BCTC của các công ty này 

không hoàn toàn đồng nhất với các công ty thuộc các ngành còn lại trong toàn bộ 

mẫu nghiên cứu. Các công ty nghiên cứu phải có đầy đủ BCTC trước kiểm toán, 

BCTC sau kiểm toán, báo cáo thường niên và những thông tin khác về các chỉ tiêu 

cần thu thập. Sau khi loại trừ các công ty không đủ điều kiện nói trên, tổng thể 

nghiên cứu còn lại gồm 3.025 quan sát, trong đó năm 2012 có 612 công ty, năm 

2013 có 580 công ty, năm 2014 có 585 công ty, năm 2015 có 599 công ty và năm 

2016 có 649 công ty. 

Dữ liệu thu thập là chỉ tiêu lợi nhuận, và các chỉ tiêu tài chính khác trong 

BCTC, các thông tin về quản trị công ty trong báo cáo thường niên. Mẫu dược chọn 

càng lớn thì tính đại diện cho tổng thể càng cao, và từ đó kết quả nghiên cứu mang 

đặc trưng của tổng thể (external validity). Tuy nhiên, do khó khăn về thời gian và 

chi phí, mẫu nghiên cứu có 600 quan sát trong 5 năm (2012-2016). Dựa vào công 
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thức tính kích thước mẫu trong thống kê
22

, kích thước mẫu 600 so với tổng thể 3025 

là phù hợp (với biên độ lỗi-margin of error 3,6%, độ tin cậy-confidence level 95%). 

Kích thước này cũng phù hợp với yêu cầu hồi quy trong thống kê
23

. Khái quát chọn 

mẫu được trình bày ở Bảng 2.4.  

Để đảm bảo mẫu đại diện cho giai đoạn nghiên cứu 5 năm từ năm 2012 đến 

năm 2016,  600 quan sát được phân bổ đều cho 5 năm từ năm 2012 đến năm 2016. 

Như vậy mỗi năm sẽ thu thập 120 công ty, trong đó 60 công ty có sai sót trọng yếu 

được chọn ngẫu nhiên, 60 công ty đối ứng (kiểm soát) không có sai sót trọng yếu 

được chọn theo cách phân tầng (cùng lĩnh vực hoạt động, tương đồng với quy mô 

của công ty có sai sót). Để đo lường chiều hướng sai sót, 60 công ty sai sót trọng 

yếu trong mỗi năm được chia đều thành 30 công ty có sai sót lợi nhuận tăng và 30 

công ty có sai sót lợi nhuận giảm. 

Phù hợp với các nghiên cứu trước đây [ví dụ nghiên cứu của 1] chọn mẫu 

kiểm soát phải phù hợp với mẫu nghiên cứu. Từ đó, phương pháp chọn mẫu phân 

tầng được áp dụng khi chọn mẫu kiểm soát. Theo đó tương ứng với mỗi công ty 

trong mẫu có sai sót trọng yếu thì chọn các công ty không có sai sót trọng yếu lợi 

nhuận tương đồng với công ty sai sót về ngành nghề kinh doanh và quy mô về vốn, 

doanh thu... 

Dữ liệu sai sót BCTC nói chung và lợi nhuận nói riêng được thu thập trực 

tiếp từ BCTC StoxPlus của các công ty trong mẫu. Dữ liệu liên quan đến đo lường 

các biến độc lập được thu thập một phần từ BCTC và báo cáo thường niên từ cơ sở 

dữ liệu StoxPlus (nếu có dữ liệu), và thu thập trực tiếp từ website của các công ty 

trong mẫu để bổ sung các dữ liệu còn thiếu. 

 

 

                                              
22

 n = N*X / (X + N – 1), với n: kích thước mẫu, X = Zα/2
2
 *p*(1-p) / MOE

2
, trong đó  Zα/2 is the critical 

value of the Normal distribution at α/2, MOE is the margin of error, p is the sample proportion, and N is 

the population size. Công thưc tính tại địa chỉ: https://select-statistics.co.uk/calculators/sample-size-

calculator-population-proportion/ 
23

 n = 50 + 8 x m với m: là số biến độc lập [117] Tabachnick, B. G. , Fidell, L. S. (1996), "Using 

multivariate statistics . Northridge", Cal.: Harper Collins.. 

https://select-statistics.co.uk/calculators/sample-size-calculator-population-proportion/
https://select-statistics.co.uk/calculators/sample-size-calculator-population-proportion/
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Bảng 2.4. Kích thƣớc các mẫu, nguồn dữ liệu và phƣơng pháp chọn mẫu 

 

Loại mẫu 

Kích thƣớc tổng thể/mẫu Nguồn, phƣơng pháp 

chọn mẫu 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Có sai sót      Nguồn: StoxPlus, 

website của các công ty 

1.1 Tổng thể 511 464 435 456 502  

Chọn mẫu ngẫu nhiên 

hệ thống 

1.2 Mẫu, trong đó 60 60 60 60 60 

-Báo cáo cao hơn 30 30 30 30 30 

-Báo cáo thấp 

hơn 

30 30 30 30 30 

2. Không có sai 

sót 

     Nguồn: StoxPlus, 

website của các công ty 

2.1. Tổng thể 101 116 150 143 147 Chọn mẫu phân tầng 

2.2. Mẫu 60 60 60 60 60 

Tổng thể chung 612 580 585 599 649  

d. Kỹ thuật phân tích 

Các kỹ thuật phân tích đơn biến (thống kê mô tả, so sánh giữa hai mẫu), phân 

tích tương quan và phân tích hồi quy được áp dụng. Thống kê mô tả được sử dụng 

để mô tả những thuộc tính cơ bản của dữ liệu thu thập gắn với các biến độc lập. 

Mục đích là cung cấp những tóm lược về mẫu nghiên cứu và giá trị các biến, nhận 

diện các mô hình dữ liệu, làm cơ sở cho phân tích hồi quy để kiểm định các giả 

thuyết nghiên cứu. Phân tích so sánh giá trị trung bình của các biến độc lập giữa hai 

nhóm cũng được sử dụng nhằm xem có sự khác biệt hay không giữa hai nhóm với 

mỗi biến độc lập.  

Phân tích tương quan đo lường mức độ phụ thuộc giữa hai biến và hướng 

tương quan của nó. Kết quả phân tích tương quan nhằm đánh giá sơ bộ tương quan 

giữa các cặp đôi biến dự đoán rằng có thể ảnh hưởng ít nhiều đến mô hình hồi quy. 

Kỹ thuật phân tích hồi quy nhị phân (binary logistic regression) được sử 
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dụng để dự đoán một biến phụ thuộc là biến nhị phân (dichotomous) từ các biến dự 

đoán (predictor variables). Cụ thể hơn, dạng hồi quy này thường được chọn khi các 

biến dự đoán bao gồm cả biến liên tục (continuous) và biến phân loại và các biến 

này không có phân phối chuẩn (hồi quy logistic ít đặt ra điều kiện phân phối chuẩn 

của các biến độc lập
24

). Các kỹ thuật phân tích trên được thực hiện thông qua phần 

mềm SPSS. 

  

                                              
24

 Hồi quy binary logistic gần như không đòi hỏi các điều kiện hồi quy như hồi quy OLS về ordinary least 

squares algorithms – particularly regarding linearity, normality, homoscedasticity, and measurement level 

(xem tại  https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression, hoặc tại 

https://www.statisticssolutions.com/assumptions-of-logistic-regression/). Phần mềm SPSS cũng không cung 

cấp công cụ kiểm tra điều kiện hồi quy nhị phân.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression
https://www.statisticssolutions.com/assumptions-of-logistic-regression/
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

Chương 2 trình bày các nội dung liên quan đến cách tiếp cận và phương pháp 

nghiên cứu thực trạng sai sót và nghiên cứu giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến 

sai sót BCTC. Trong phần nghiên cứu trực trạng sai sót BCTC, hai vấn đề nghiên 

cứu được đặt ra là mức độ sai sót BCTC của các công ty niêm yết như thế nào và 

Sai sót BCTC của các công ty có sự khác biệt giữa các ngành, thị trường niêm yết 

hay không? Còn phần nghiên cứu giải thích sai sót BCTC dựa trên cơ sở các lý 

thuyết giải thích sai sót BCTC, kết quả các nghiên cứu trước đây, cùng với xem xét 

trong bối cảnh của Việt Nam, 10 giả thuyết liên quan đến quản trị công ty và kiểm 

toán độc lập được đặt ra. Nhận diện và đo lường các biến nghiên cứu đã được trình 

bày trên cơ sở các nghiên cứu trước đây, có chú ý đến những đặc thù về dữ liệu ở 

Việt Nam. Mô hình hồi quy logistic được áp dụng phù hợp với thang đo biến phụ 

thuộc. Các kỹ thuật thống kê mô tả, so sánh cũng được thiết kế để áp dụng trong 

phân tích kết quả. Nội dung hai chương tiếp theo sẽ trình bày kết quả nghiên cứu 

theo hai cách tiếp cận được đề cập trong chương này. 
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CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG SAI SÓT BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC 

CÔNG TY NIÊM YẾT 

 

Chương này đề cập đến thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết 

trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sai sót ở đây được hiểu là phần chênh lệch 

giữa số liệu trên BCTC trước khi kiểm toán và số liệu trên BCTC được lập lại sau 

khi kiểm toán. BCTC được lập lại này được công bố đính kèm với Báo kiểm kiểm 

toán của KTV và Công ty Kiểm toán độc lập. Sai sót BCTC của các công ty niêm 

yết được phân tích theo hai khía cạnh: Phân tích tổng quát sai sót BCTC theo các 

chỉ tiêu cơ bản; Nhận diện và hệ thống hóa các dạng sai sót BCTC của các công ty 

niêm yết. 

Về mặt phương pháp, như được đề cập ở chương “Thiết kế nghiên cứu”, 

phân tích thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết thông qua mô tả sai sót 

trong BCTC. Mục đích là cung cấp một bức tranh khái quát về sai sót BCTC của 

các công ty niêm yết, nhận diện một số thuộc tính của sai sót, qua đó cung cấp các 

bằng chứng làm căn cứ cho thực hiện các nghiên cứu phân tích chuyên sâu hơn ở 

chương tiếp theo.  

Không như một số nước, cơ quan quản lý Nhà nước (như Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước) hoặc các tổ chức nghề nghiệp ở nước ta không công bố các báo 

cáo về sai sót BCTC của các công ty niêm yết. Do đó cách tiếp cận của chương này 

là phân tích mô tả dựa vào số liệu sơ cấp là BCTC trước và sau kiểm toán. Sự sai 

lệch này phản ánh sai sót BCTC, chưa thể khẳng định hành vi, nguyên nhân và hệ 

quả của sai sót này. Chương tiếp theo sẽ làm rõ hơn bằng cách nghiên cứu nguyên 

nhân của sai sót BCTC thông qua nhận diện các nhân tố có ảnh hưởng đến sai sót 

BCTC của các công ty niêm yết. 

3.1. Khái quát thực trạng sai sót báo cáo tài chính của công ty niêm yết 

 Đánh giá khái quát sai sót BCTC thông qua hai chỉ tiêu tổng hợp là lợi nhuận 

và tổng tài sản. Số liệu các công ty có sai sót BCTC (Có sự chênh lệch về lợi nhuận, 
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tổng tài sản giữa số liệu trước và sau kiểm toán) được thu thập từ năm 2012 đến 

2016.  

3.1.1. Số lƣợng các công ty có sai sót lợi nhuận, tổng tài sản 

 Tỷ lệ các công ty có sai sót lợi nhuận, tổng tài sản 

Số liệu tổng hợp của StoxPlus cung cấp cho thấy số lượng các công ty niêm 

yết chính thức trên sàn HOSE và HNX qua các năm như sau: năm 2012 có 689 

công ty, năm 2013 có 662, năm 2014 có 679 công ty, năm 2015 có 684 công ty và 

năm 2016 có 698 công ty. Trong đó, các công ty thiếu số liệu trước kiểm toán hoặc 

thiếu số liệu sau kiểm toán cũng như các công ty thuộc ngành nghề tài chính, ngân 

hàng, chứng khoán sẽ loại ra khỏi dữ liệu nghiên cứu. 

Như vậy, số liệu các công ty được đưa vào dữ liệu nghiên cứu là: năm 2012: 

612 công ty, năm 2013: 580, năm 2014: 585 công ty, năm 2015: 599 công ty và 

năm 2016: 649 công ty. Số liệu cụ thể xem bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Thống kê dữ liệu nghiên cứu 

 

Số lượng và tỷ lệ phần trăm các công ty có báo cáo lợi nhuận trước kiểm 

toán cao hơn, thấp hơn không thay đổi so với số liệu sau kiểm toán cụ thể như sau: 

Năm 2012 có tổng cộng 612 công ty được nghiên cứu thì có 101 công ty có báo cáo 

lợi nhuận trước kiểm toán và sau kiểm toán không thay đổi, chiếm 16,5%. Trong 

khi đó số công ty có thay đổi là 511 công ty chiếm 83,5%, trong đó thì số công ty có 

báo cáo lợi nhuận cao hơn là 307 công ty, chiếm 50,2% và số công ty có báo cáo lợi 

nhuận thấp hơn là 204 công ty chiếm 33,3%. Tương tự số liệu của các năm 2013, 

năm 2014, năm  2015 và năm 2016 được thể hiện ở Bảng 3.2. 

STT Năm Số công ty niêm yết Số công ty nghiên cứu 

1 2012 689 612 

2 2013 662 580 

3 2014 679 585 

4 2015 684 599 

5 2016 698 649 
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Bảng 3.2. Thống kê các công ty có sai sót lợi nhuận 

 

 

Bảng 3.3. Thống kê các công ty có sai sót tổng giá trị tài sản 

 

SL công ty % SL công ty % SL công ty % SL công ty % SL công ty %

1. Lệch so với số liệu kiểm 

toán, trong đó 511 83,5 464 80,0 435 74,4 456 76,1 502 77,3

- Báo cáo cao hơn 307 50,2 307 52,9 242 41,4 264 44,0 302 46,5

- Báo cáo thấp hơn 204 33,3 157 27,1 193 33,0 192 32,1 200 30,8

2. Không thay đổi 101 16,5 116 20,0 150 25,6 143 23,9 147 22,7

Tổng 612 100 580 100 585 100 599 100 649 100

2016Thực tế báo cáo so với 

kết quả kiểm toán

2012 2013 2014 2015

SL công ty % SL công ty % SL công ty % SL công ty % SL công ty %

1. Lệch so với số liệu kiểm 

toán, trong đó 499 81,5 455 78,4 435 74,4 455 76,0 491 75,7

- Báo cáo cao hơn 290 47,4 276 47,6 244 41,7 248 41,4 282 43,5

- Báo cáo thấp hơn 209 34,1 179 30,8 191 32,7 207 34,6 209 32,2

2. Không thay đổi 113 18,5 125 21,6 150 25,6 144 24,0 158 24,3

Tổng 612 100 580 100 585 100 599 100 649 100

2016Thực tế báo cáo so với 

kết quả kiểm toán

2012 2013 2014 2015
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Giá trị tổng tài sản của các công ty nghiên cứu có sự chênh lệch số liệu trước 

và sau kiểm toán trong năm 2012 là: Trong tổng cộng 612 công ty được nghiên cứu 

thì có 113 công ty có báo cáo tổng tài sản trước kiểm toán và sau kiểm toán không 

thay đổi, chiếm 18,5%. Trong khi đó số công ty có thay đổi là 499 công ty chiếm 

81,5%, trong đó thì số công ty có báo cáo tổng tài sản cao hơn là 290 công ty, chiếm 

47,4% và số công ty có báo cáo tổng tài sản thấp hơn là 209 công ty chiếm 34,1%. 

Một cách tương tự số liệu cụ thể của các năm 2013, năm 2014, năm 2015 và năm 

2016 được thể hiện ở Bảng 3.3. 

Bảng 3.2 cho thấy các công ty có sai sót lợi nhuận chiếm một tỷ lệ tương đối 

cao, dao động quanh mức 80% tổng số công ty được lựa chọn nghiên cứu. Cụ thể, 

năm 2012 tỷ lệ này là 83,5%, năm 2013 là 80%, năm 2014 là 74,4%, năm 2015 là 

76,1% và năm 2016 là 77,3%. Số liệu thống kê này cho thấy tình trạng sai sót lợi 

nhuận trong 3 năm sau (2014, 2015, 2016) thấp hơn so với 2 năm đầu (2012, 2013), 

nhưng các số liệu này vẫn không bảo đảm tiêu chí năm sau thấp hơn năm trước. 

Trong đó các công ty có số liệu trước kiểm toán toán cao hơn số liệu sau 

kiểm toán (Sai sót tăng) chiếm tỷ lệ khá cao và tỷ lệ này không có xu hướng giảm 

trong các năm về sau, cụ thể: Năm 2012 là 50,2%, năm 2013 là 52,9%, năm 2014 là 

41,4%, năm 2015 là 44% và năm 2016 là 46,5%. Đồng thời các công ty có báo cáo 

lợi nhuận thấp hơn lợi nhuận kiểm toán (Sai sót giảm) cũng chiếm tỷ lệ tương đối 

cao, cụ thể: Năm 2012 là 33,3%, năm 2013 là 27,1%, năm 2014 là 33%, năm 2015 

là 32,1% và năm 2016 là 30,8%. Câu hỏi đặt ra ở đây là phải chăng đây là những sai 

sót không cố ý do kế toán ở các công ty còn hạn chế về mặt chuyên môn, chưa nắm 

vững các nguyên tắc kế toán hoặc do nhầm lẫn hay là chủ ý của doanh nghiệp niêm 

yết. Thực tế thì cũng có trường hợp Công ty công bố lợi nhuận thấp hơn để phục vụ 

các mục đích riêng của ban điều hành công ty, chẳng hạn như muốn giá cổ phiếu 

xuống thấp để mua vào, sau đó khí công bố lợi nhuận chính thức sau khi được kiểm 

toán thì lại bán ra với mức giá cao hơn. 

Về sai sót trên bảng cân đối kế toán thể hiện ở số liệu tổng hợp là giá trị tổng 

tài sản (Bảng 3.3) cũng tương tự là số liệu trong 3 năm sau (2014, 2015, 2016) thấp 
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hơn so với 2 năm đầu (2012, 2013), cụ thể: Năm 2012 tỷ lệ này là 81,5%, năm 2013 

là  78,4%, năm 2014 là 74,4%, có tăng nhẹ năm 2015 là 76% và năm 2016 là 75,7% 

nhưng vẫn còn thấp so với năm 2012. Sai sót giá trị tổng tài sản do các sai sót của 

một số khoản mục phổ biến sẽ được trình bày ở dưới đây. 

Kết quả trên có thể phản ánh ba vấn đề đối với nhà quản lý. Thứ nhất, tình 

hình sai sót BCTC trong 3 năm sau của giai đoạn nghiên cứu thấp hơn sai sót trong 

2 năm đầu. Tuy nghiên mức độ sai sót giảm không liên tục qua các năm và nhìn 

chung tỷ lệ sai sót vẫn còn tương đối cao. Thứ hai, thái độ tiêu cực của các công ty 

niêm yết về tuân thủ nguyên tắc kế toán trong lập và trình bày BCTC. Thứ ba, trình 

độ của kế toán ở nhiều công ty niêm yết (các công ty có báo cáo lợi nhuận trước 

kiểm toán thấp hơn lợi nhuận sau khi được kiểm toán) chưa đáp ứng được yêu cầu. 

 So sánh sai sót lợi nhuận của các công ty theo sàn niêm yết và theo ngành 

Các công ty trong mẫu nghiên cứu được thu thập từ số liệu của hai Sở giao 

dịch chứng khoán (HNX và HOSE). Mặc dù hai Sở giao dịch chứng khoán hoạt động 

theo khuôn khổ pháp lý chung, giữa chúng có sự khác biệt ít nhiều về quản lý, điều 

hành, uy tín,... Để đánh giá xem liệu sai sót BCTC của các công ty niêm yết có sự 

khác biệt giữa hai thị trường niêm yết, kiểm định so sánh T-test được áp dụng. Việc 

so sánh chỉ minh họa thông qua chỉ tiêu đại diện nhất là sai sót lợi nhuận. Kết quả 

phân tích được trình bày ở Bảng 3.4. Kết quả cho thấy, kiểm định T-test không có ý 

nghĩa thống kê (mức ý nghĩa sig. = 0,619 > 0,05). Kết quả này cho thấy rằng không 

có sự khác biệt về sai sót lợi nhuận trong BCTC của các công ty niêm yết giữa hai Sở 

giao dịch chứng khoán. Như vậy, việc niêm yết ở thị trường nào không ảnh hưởng 

đến sai sót lợi nhuận giữa các công ty. Điều này cũng dễ hiểu vì khuôn khổ pháp lý, 

điều hành và giám sát của hai thị trường là không có sự khác biệt đáng kể.  
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Bảng 3.4. Kiểm định T-test so sánh sai sót lợi nhuận của các công ty niêm yết ở 

hai Sở giao dịch chứng khoán 

 

Levene's 

Test  t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

CL 

Lợi 

nhuận 

Phương sai 

CL Lợi nhuận 

bằng nhau 

giữa hai thị 

trường  

3,803 ,051 ,497 3023 ,619 1.088.885.966,291 2.190.549.185,731 

Phương sai 

CL Lợi nhuận 

khác nhau 

giữa hai thị 

trường  

  ,453 1565,6 ,651 1.088.885.966,291 2.403.742.252,859 

Như đã đề cập ở chương 1, lĩnh vực hoạt động cũng có thể tạo ra cơ hội cho 

gian lận BCTC của người quản lý. Nghiên cứu của Loebbeck và các cộng sự [78] 

cho thấy các công ty sản xuất, thương mại và các công ty hoạt động trong lĩnh vực 

công nghệ cao và truyền thông có sai sót BCTC rất thường xuyên. Để kiểm chứng 

lại bằng chứng này, phân tích so sánh sai sót lợi nhuận của các công ty giữa các 

ngành được thực hiện thông qua kiểm đinh so sánh ANOVA. Các công ty trong 

mẫu được xếp vào chính ngành theo phân loại của Ủy ban chứng khoán nhà nước. 

Kết quả phân tích được trình bày ở Bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Kiểm định ANOVA so sánh sai sót lợi nhuận giữa các ngành 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 4,26E+22 8 5,32E+21 1,33865 0,21929 1,941824 

Within Groups 1,07E+25 2704 3,98E+21       

              

Total 1,08E+25 2712         
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Kết quả kiểm định ở Bảng 3.5 cho thấy mức ý nghĩa thống kê của kiểm định 

ANOVA là 0,21 lớn hơn 0,05. Có nghĩa là sai sót lợi nhuận trước và sau kiểm toán 

của các công ty giữa các ngành là không có sự khác biệt (Không có ý nghĩa thống 

kê). Kết quả sơ bộ này ngụ ý rằng, ngành hoạt động không phải là nhân tố gây ra sai 

sót lợi nhuận của các công ty niêm yết. 

Từ hai kết quả kiểm định trên cho thấy, sai sót lợi nhuận của các công ty 

không phụ thuộc vào nơi niêm yết (HNX hay HOSE) và cũng không phụ thuộc vào 

ngành nghề kinh doanh. Điều này có nghĩa rằng, sai sót lợi nhuận là do yếu tố nội 

tại của công ty như quản lý điều hành, quản trị công ty. Cũng với các bằng chứng 

nghiên cứu trước đây, kết quả sơ bộ này cung cấp thông tin để không xem xét hai 

biến này trong mô hình giải thích sai sót lợi nhuận ở chương sau. 

3.1.2. Quy mô và chiều hƣớng sai sót lợi nhuận 

Sai sót lợi nhuận là chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán và 

lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán. Bảng 3.6 trình bày quy mô lợi nhuận sai sót của 

các công ty báo cáo lợi nhuận cao hơn lợi nhuận sau kiểm toán. Bảng 3.7 trình bày 

quy mô lợi nhuận sai sót của các công ty báo cáo lợi nhuận thấp hơn lợi nhuận sau 

kiểm toán. 

Xét về quy mô sai sót lợi nhuận (xem các Bảng 3.6, 3.7), giá trị lợi nhuận sai 

sót là tương đối lớn. Đối với các công ty báo cáo lợi nhuận cao hơn lợi nhuận sau 

kiểm toán (Bảng 3.6), quy mô sai sót như sau: năm 2012 (giá trị sai sót 1.588 tỷ 

đồng), năm 2013 (giá trị sai sót 1.094 tỷ đồng), năm 2014 (giá trị sai sót 4.421 tỷ 

đồng), năm 2015 (giá trị sai sót 1.080 tỷ đồng) và năm 2016 (giá trị sai sót 1.286 tỷ 

đồng). Qua đó ta thấy giá trị sai sót trong năm 2014 có sự đột biến so với các năm 

còn lại, sở dĩ như vậy vì trong năm 2014, qua kết quả kiểm toán BCTC năm 2014 

thì lợi nhuận sau thuế của công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương (Mã chứng khoán 

OGC) có chênh lệch lợi nhuận lên đến 2.956 tỷ (Lợi nhuận trước kiểm toán lãi 408 

tỷ đồng, lợi nhuận sau kiểm toán lỗ 2.548 tỷ). Đây cũng là chênh lệch lợi nhuận cao 

nhất của một công ty trong 5 năm nghiên cứu. Như vậy nếu ngoại trừ số liệu sai sót 

của OGC nói trên thì tổng giá trị sai sót lợi nhuận của các công ty này qua các năm 
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ở mức từ 1.080 tỷ đồng đến 1688 tỷ đồng. 

Đối với những công ty báo cáo lợi nhuận thấp hơn lợi nhuận sau kiểm toán 

(Bảng 3.7), quy mô sai sót như sau: năm 2012 (giá trị lợi nhuận sai sót là 756 tỷ 

đồng), năm 2013 (giá trị lợi nhuận sai sót là 1.207 tỷ đồng), năm 2014 (giá trị lợi 

nhuận sai sót là 1.538 tỷ đồng), năm 2015 (giá trị lợi nhuận sai sót là 861 tỷ đồng) 

và năm 2016 (giá trị lợi nhuận sai sót là 1.191 tỷ đồng). Như vậy tổng giá trị sai sót 

lợi nhuận của các công ty này qua các năm ở mức từ 756 tỷ đồng đến 1.538 tỷ đồng. 

Xét về giá trị sai sót bình quân cho từng công ty (xem các Bảng 3.6, 3.7), giá 

trị sai sót từ năm 2012 đến 2016 biến động lớn và không theo xu hướng rõ ràng. Cụ 

thể đối với những công ty báo cáo lợi nhuận cao hơn lợi nhuận sau kiểm toán (Bảng 

3.6), giá trị lợi nhuận sai sót từ năm 2012 đến 2016 tương ứng là 5,18 tỷ đồng, 3,56 tỷ 

đồng, 18,27 tỷ đồng, 4,09 tỷ đồng và 4,26 tỷ đồng. Như vậy số liệu năm 2014 cũng 

có sự đột biến so với các năm còn lại là do ảnh hưởng từ sai sót lợi nhuận của OGC. 

 Với những công ty có báo cáo lợi nhuận thấp hơn lợi nhuận sau kiểm toán 

(Bảng 3.7), các giá trị này lần lượt là 3,71 tỷ đồng, 7,69 tỷ đồng, 7,97 tỷ đồng, 4,49 

tỷ đồng và 5,96 tỷ đồng. Với sai sót này, giá trị sai sót bình quân cho 1 công ty năm 

2014 là cao nhất (7,97 tỷ đồng). 

Mức sai sót lớn nhất (giá trị maximum) là chỉ số đáng quan tâm vì giá trị sai 

sót quá lớn. Với những công ty có báo cáo lợi nhuận cao hơn lợi nhuận sau kiểm 

toán (Bảng 3.6), mức sai sót lớn nhất qua 5 năm lần lượt là 326,81 tỷ đồng, 155,81 

tỷ đồng, 2.956,28 tỷ đồng, 103,45 tỷ đồng và 126,93 tỷ đồng. Đối với những công 

ty có báo cáo lợi nhuận thấp hơn lợi nhuận sau kiểm toán (Bảng 3.7), giá trị sai sót  

lớn nhất cũng rất lớn, lần lượt qua 5 năm là 119,45 tỷ đồng, 403,95 tỷ đồng, 657.95 

tỷ đồng, 101,30 đồng và 333,65 tỷ đồng. 
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Bảng 3.6. Quy mô sai sót lợi nhuận: Trƣờng hợp các công ty báo cáo lợi nhuận cao hơn lợi nhuận kiểm toán 

(đvt: đồng) 

 

Bảng 3.7. Quy mô sai sót lợi nhuận: Trƣờng hợp các công ty báo cáo lợi nhuận thấp hơn lợi nhuận kiểm toán  

(đvt: đồng) 

 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng lợi nhuận sai sót 1.588.388.142.664 1.093.776.509.673 4.421.334.129.208 1.080.012.776.740 1.286.005.764.644

Mean của lợi nhuận sai sót 5.173.902.745 3.562.789.934 18.269.975.741 4.090.957.488 4.258.297.234

Median của lợi nhuận sai lệch 531.879.638 417.048.913 392.532.684 393.898.662 622.978.557

Minimum của LN sai sót 295.240 43.368 136.188 884.978 64.000

Maximum của LN sai sót 326.811.930.741 155.805.011.032 2.956.283.096.472 103.451.545.000 126.925.560.996

Số lƣợng công ty 307 307 242 264 302

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng lợi nhuận sai sót 756.399.852.049 1.207.244.583.267 1.538.164.319.819 861.306.261.103 1.191.277.785.682

Mean của lợi nhuận sai sót 3.707.842.412 7.689.455.944 7.969.763.315 4.485.970.110 5.956.388.928

Median của lợi nhuận sai lệch 562.366.154 583.444.907 338.077.917 387.589.578 396.091.096

Minimum của LN sai sót 513.087 200.000 635.752 207.536 133.359

Maximum của LN sai sót 119.450.093.850 403.948.230.292 657.946.219.788 101.295.087.493 333.647.788.586

Số lƣợng công ty 204 157 193 192 200
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Bảng 3.8 trình bày giá trị lợi nhuận sai sót so với giá trị vốn hoá thị trường 

dao động từ  0,16% đến  0,57%, đặc biệt tỷ lệ này cao nhất ở năm 2014 do ảnh 

hưởng từ sai sót lợi nhuận của OGC (chiếm 0,57% giá trị vốn hoá thị trường). Kết 

quả này cho thấy có vẻ như tình trạng xấu của thị trường có liên quan đến mức độ 

sai sót BCTC của các công ty? Nhận định này tương tự nhận định về mức độ gian 

lận của các công ty khi rơi vào tình trạng khó khăn tài chính như đã được đề cập 

nhiều trong lý thuyết, theo đó khi công ty càng khó khăn thì mức độ sai sót càng 

lớn. 

Bảng 3.8. Quy mô sai sót lợi nhuận so với giá trị vốn hoá thị trƣờng 

*
 Giá trị vốn hoá thị trường (HOSE và HNX) thu thập từ nguồn StoxPlus.  

Nhìn chung quy mô sai sót lợi nhuận của các công ty báo cáo lợi nhuận tăng 

và của các công ty báo cáo lợi nhuận giảm qua các năm từ năm 2012 đến năm 2016 

đều ở mức cao và số liệu qua các năm cũng không phản ánh được xu hướng tăng 

giảm rõ ràng. Những số liệu này báo động về mức độ sai sót BCTC cũng như chiều 

hướng sai sót và gợi ý cho các cơ quan quản lý nhiều điều cần suy nghĩ để có giải 

pháp thích hợp nhằm hạn chế sai sót BCTC của các công ty niêm yết. 

3.1.3. Quy mô và chiều hƣớng sai sót tổng tài sản 

Xét về quy mô giá trị sai sót, nhìn chung giá trị tổng tài sản sai sót và giá trị 

tổng tài sản sai sót bình quân cho một công ty ở các công ty báo cáo cao hơn số liệu 

kiểm toán (Bảng 3.9) lớn hơn nhiều quy mô sai sót ở các công ty báo cáo giá trị 

tổng tài sản thấp hơn số liệu kiểm toán (Bảng 3.10). Ở các công ty báo cáo cao hơn 

số liệu kiểm toán, tổng giá trị sai sót là rất cao, đặc biệt tăng rất lớn vào năm 2014 

(Năm 2012 là 5.999 tỷ đồng, năm 2013 là 2.796 tỷ đồng, năm 2014 là 8.971 tỷ 

đồng, năm 2015 là 6.488 tỷ đồng và năm 2016 là 4.415 tỷ đồng). Hoàn toàn tương 

đồng với mức sai sót tính bình quân cho một công ty, ở các công ty báo cáo cao hơn 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng lợi nhuận sai sót 2.344.787.994.713 2.301.021.092.940 5.959.498.449.027 1.941.319.037.843 2.477.283.550.326

Giá trị vốn hóa thị 

trường (tỷ đồng) 648.750 850.350 1.038.500 1.243.783 1.500.933

% sai sót so với giá trị 

vốn hóa thị trường 0,36% 0,27% 0,57% 0,16% 0,17%
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số liệu kiểm toán, mức sai sót bình quân cho một công ty cũng là rất cao (Năm 2012 

là 20,69 tỷ đồng, năm 2013 là 10,13 tỷ đồng, năm 2014 là 36,77 tỷ đồng, năm 2015 

là 26,16 tỷ đồng và năm 2016 là 15,66 tỷ đồng. Cũng cần lưu ý rằng, mức sai sót tối 

đa đối với một công ty là 3.060 tỷ đồng (Số liệu năm 2014 của Công ty cổ phần tập 

đoàn Đại Dương), một con số rất lớn. 

Ở các công ty báo cáo sai sót tài sản thấp hơn số liệu kiểm toán (Bảng 3.10), 

thì tổng giá trị tài sản sai sót và sai sót trung bình tính cho một công ty biến động 

không đáng kể qua các năm (Năm 2012 là 3.370 tỷ đồng, năm 2013 là 3.080 tỷ 

đồng, năm 2014 là 2.425 tỷ đồng, năm 2015 là 3.226 tỷ đồng và năm 2016 là 3.987 

tỷ đồng). Đồng thời, mức sai sót tối đa ở trường hợp này cũng khá cao, lên đến 

792,3 tỷ đồng (Sai sót trong năm 2013 của Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần). 

Nhìn chung thì quy mô giá trị tài sản sai sót ở cả hai chiều hướng của các 

công ty đều rất lớn. 

3.2. Chi tiết các loại sai sót phổ biến 

Về mặt hành vi, sai sót BCTC có thể do cố ý (gian lận) hoặc không cố ý 

(nhầm lẫn). Theo giải trình của nhiều doanh nghiệp, chênh lệch số liệu BCTC trước 

so với sau kiểm toán chủ yếu từ việc không thống nhất giữa cơ sở và phương pháp 

hạch toán một số khoản mục giữa doanh nghiệp và KTV và do hệ thống kế toán của 

doanh nghiệp yếu kém hoặc việc doanh nghiệp cố tình gian lận
 25

.  Do thông tin có 

liên quan không sẵn có để thu thập nên nghiên cứu này không thể phân loại sai sót 

trên theo hành vi.Việc này cần thực hiện bởi cơ quan quản lý (các sở giao dịch 

chứng khoán). Do đó chương này chỉ tổng hợp các loại sai sót nói chung, bao gồm 

cả gian lận và nhầm lẫn. Các loại sai sót này được phân thành 5 loại phổ biến, bao 

gồm: Ghi nhận doanh thu sai niên độ; ghi nhận doanh thu không có thực; che dấu 

nợ; xác định chi phí, giá trị tài sản không đúng và công bố thông tin không đúng 

trong BCTC.  

                                              
25

 Theo Bà Trần Anh Đào, giám đốc Phòng quản lý và thẩm định niêm yết của HOSE, được báo Đầu tư 

chứng khoán trích dẫn và công bố vào ngày 1/4/2009. 
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Bảng 3.9. Quy mô sai sót tài sản: Trƣờng hợp các công ty báo cáo giá trị tài sản cao hơn số liệu kiểm toán  

(đvt: đồng) 

 

Bảng 3.10: Quy mô sai sót tài sản: Trƣờng hợp các công ty báo cáo giá trị tài sản thấp hơn số liệu kiểm toán  

(đvt: đồng) 

 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng giá trị tài sản sai sót 5.998.746.572.043 2.795.747.081.734 8.971.125.839.596 6.488.246.358.169 4.415.428.438.104

Mean của giá trị tài sản sai sót 20.685.333.007 10.129.518.412 36.766.909.179 26.162.283.702 15.657.547.653

Median của giá trị tài sản sai lệch 1.723.321.637 1.721.398.969 1.420.660.582 2.575.539.321 1.877.524.226

Minimum của giá trị tài sản sai sót 442.329 138.211 1.861 87.534 44.000

Maximum của giá trị tài sản sai sót 1.213.212.264.110 173.816.407.376 3.059.596.874.294 1.164.234.512.357 460.277.234.000

Số lƣợng công ty 290 276 244 248 282

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng giá trị tài sản sai sót 3.370.222.110.329 3.079.996.147.015 2.425.310.775.303 3.225.977.471.289 3.987.180.519.189

Mean của giá trị tài sản sai sót 16.125.464.643 17.206.682.386 12.697.962.174 15.584.432.228 19.077.418.752

Median của giá trị tài sản sai lệch 1.228.122.724 1.197.703.091 1.209.263.287 1.168.197.997 1.754.073.530

Minimum của giá trị tài sản sai sót 236.850 36.560 82.706 226.072 282.675

Maximum của giá trị tài sản sai sót 717.580.542.550 792.304.502.024 457.167.254.005 631.469.239.000 645.265.586.715

Số lƣợng công ty 209 179 191 207 209
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Để tổng hợp các loại sai sót này, nghiên cứu dựa vào 2 nguồn: số liệu BCTC 

trước và sau kiểm toán; Thu thập từ các bài báo của các tờ báo chuyên về đầu tư 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. Do không đủ thông tin liên quan đến loại 

sai sót về công bố thông tin nên nghiên cứu chỉ tổng hợp được bốn loại sai sót, 

trong đó loại thứ nhất và loại thứ hai gộp chung thành một loại. Các loại sai sót trên 

được tổng hợp và trình bày dưới đây.  

3.2.1. Ghi nhận không đúng doanh thu 

Ghi nhận không đúng doanh thu bao gồm ghi nhận doanh thu sai niên độ kế 

toán và ghi nhận khống doanh thu (kèm theo là ghi nhận nợ phải thu không có 

thực). Bảng 3.11 trình bày số lượng và tỷ lệ các công ty niêm yết trên sàn chứng 

khoán Việt Nam có sai sót về doanh thu trong 5 năm, từ 2012 đến 2016. 

Tỷ lệ các công ty có sai sót doanh thu 

Tỷ lệ các công ty có sai sót về doanh thu chiếm một tỷ lệ khá lớn trong tổng 

thể nghiên cứu, cụ thể theo số liệu thống kê ở Bảng 3.11 thì tỷ lệ các công ty có sai 

sót qua các năm như sau: năm 2012: 44%, năm 2013: 42,8%, năm 2014: 39,3%, 

năm 2015: 43,2% và năm 2016 41,6%. Như vậy thấp nhất là 39,3% ở năm 2014 và 

cao nhất là 44% ở năm 2012. Tỷ lệ sai sót của các công ty báo cáo doanh thu cao 

hơn thực tế (Số liệu doanh thu trên BCTC trước kiểm toán cao hơn số liệu doanh 

thu trên BCTC sau kiểm toán) luôn lớn hơn tỷ lệ của các công ty báo cáo doanh thu 

thấp hơn thực tế (Số liệu doanh thu trên BCTC trước kiểm toán thấp hơn số liệu 

doanh thu trên BCTC sau kiểm toán), đặc biệt là năm 2013 có độ chênh lệch cao 

nhất trong các năm (Báo cáo cao hơn: 25,4%, báo cáo thấp hơn: 17,4%). Tuy nhiên, 

tỷ lệ các công ty báo cáo thấp hơn thực tế không phải nhỏ (thấp nhất là 17,4% ở 

năm 2013), điều này phản ánh rằng tỷ lệ các doanh nghiệp có hệ thống kế toán yếu 

kém có thể là rất lớn. Điều này phù hợp với những nhận định đã được đề cập nhiều 

trong các bài báo về thị trường chứng khoán khi giải thích nguyên nhân của sai sót 

số liệu BCTC.   
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Bảng 3.11. Thống kê các công ty có sai sót về ghi nhận doanh thu 

 

SL công ty % SL công ty % SL công ty % SL công ty % SL công ty %

1. Lệch so với số liệu 

kiểm toán, trong đó: 269 44,0 248 42,8 230 39,3 259 43,2 270 41,6

- Báo cáo cao hơn 152 24,9 147 25,4 122 20,8 136 22,7 144 22,2

- Báo cáo thấp hơn 117 19,1 101 17,4 108 18,5 123 20,5 126 19,4

2. Không thay đổi 343 56,0 332 57,2 355 60,7 340 56,8 379 58,4

Tổng 612 100 580 100 585 100 599 100 649 100

2016Thực tế báo cáo so 

với kết quả kiểm toán

2012 2013 2014 2015
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So với tỷ lệ sai sót lợi nhuận (Bảng 3.2), tỷ lệ sai sót doanh thu thấp hơn 

nhiều tỷ lệ sai sót lợi nhuận theo cả hai hướng báo cáo tăng (Số liệu trên BCTC 

trước kiểm toán cao hơn số liệu trên BCTC sau kiểm toán) và báo cáo giảm (Số liệu 

trên BCTC trước kiểm toán thấp hơn số liệu trên BCTC sau kiểm toán). 

Kết quả này cho thấy rằng, sai sót lợi nhuận chịu ảnh hưởng đáng kể của sai 

sót chi phí (sẽ được trình bày dưới đây). 

Quy mô sai sót doanh thu 

Về mặt quy mô giá trị sai sót, giá trị sai sót doanh thu (Chênh lệch giữa số 

liệu doanh thu trên BCTC trước kiểm toán và số liệu doanh thu trên BCTC sau kiểm 

toán) được trình bày ở các Bảng 3.12 và Bảng 3.13, trong đó Bảng 3.12 trình bày 

giá trị sai sót doanh thu theo hướng tăng, Bảng 3.13 trình bày giá trị sai sót doanh 

thu theo hướng giảm. 

Tổng doanh thu sai sót và giá trị sai sót bình quân 1 công ty trong 5 năm lần 

lượt là: năm 2012 (17.775 tỷ đồng và 116,94 tỷ đồng), năm 2013 (17.054 tỷ đồng và 

116,02 tỷ đồng), năm 2014 (24.156 tỷ đồng và 198,00 tỷ đồng), năm 2015 ( 2.583 

tỷ đồng và 19,00 tỷ đồng) và năm 2016 (4.867 tỷ đồng và 33,80 tỷ đồng). Năm 

2014 có sự đột biến so với các năm còn lại là do qua kết quả kiểm toán BCTC năm 

2014 thì doanh thu của công ty Cổ phần FPT (Mã chứng khoán FPT) có chênh lệch 

lên đến 17.718 tỷ đồng. (Doanh thu trước kiểm toán là 50.363 tỷ đồng, doanh thu 

sau kiểm toán là 32.645 tỷ đồng). Đây cũng là chênh lệch doanh thu cao nhất của 

một công ty trong 5 năm nghiên cứu. Như vậy nếu ngoại trừ số liệu sai sót của FPT 

nói trên thì có thể nhận xét với những công ty báo cáo doanh thu tăng so với doanh 

thu kiểm toán thì tổng doanh thu sai sót cũng như giá trị doanh thu sai sót tính bình 

quân cho 1 công ty của các năm sau thấp hơn nhiều so với hai năm đầu của giai 

đoạn nghiên cứu (năm 2015, 2016).  

Trường hợp những công ty báo cáo doanh thu thấp hơn doanh thu kiểm toán 

(Bảng 3.13), cả tổng doanh thu sai sót và giá trị sai sót bình quân kể từ năm 2012 

đến2016 có xu hướng tăng giảm không rõ ràng, cụ thể tổng doanh thu sai sót và giá 

trị sai sót của 1 công ty trong 5 năm từ năm 2012 đến năm 2016 lần lượt là: năm 2012 
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Bảng 3.12. Quy mô sai sót doanh thu: Trƣờng hợp các công ty báo cáo doanh thu cao hơn doanh thu kiểm toán  

(đvt: đồng) 

 

 

 

Bảng 3.13. Quy mô sai sót doanh thu: Trƣờng hợp các công ty báo cáo doanh thu thấp hơn doanh thu  kiểm toán  

(đvt: đồng) 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng doanh thu sai sót 17.774.609.836.334 17.054.881.860.338 24.156.270.682.127 2.583.492.629.704 4.867.015.443.189

Mean của doanh thu sai sót 116.938.222.607 116.019.604.492 198.002.218.706 18.996.269.336 33.798.718.355

Median của doanh thu sai sót 1.782.267.613 1.364.278.126 1.771.209.125 2.214.586.643 2.038.782.287

Minimum của doanh thu sai sót 80.047 1.090.910 315.000 218.800 104.500

Maximum của doanh thu sai sót 13.900.176.355.104 14.203.738.532.112 17.718.482.568.779 462.329.123.521 927.189.624.316

Số lƣợng công ty 152 147 122 136 144

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng doanh thu sai sót 3.449.000.864.311 4.880.806.614.491 4.458.141.810.898 2.495.062.961.262 1.494.619.396.776

Mean của doanh thu sai sót 29.478.639.866 48.324.817.965 41.279.090.842 20.285.064.726 11.862.058.705

Median của doanh thu sai sót 1.342.933.518 1.356.439.476 1.325.118.904 1.754.807.425 891.024.589

Minimum của doanh thu sai sót 1.666 1.000 213.759 266.072 215.277

Maximum của doanh thu sai sót 652.445.194.530 2.638.856.537.971 1.324.567.750.547 469.774.719.524 221.797.566.406

Số lƣợng công ty 117 101 108 123 126
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(3.449 tỷ đồng và 29,48 tỷ đồng), năm 2013 (4.881 tỷ đồng và 48,32 tỷ đồng), năm 

2014 (4.458 tỷ đồng và 41,28 tỷ đồng), năm 2015 (2.495 tỷ đồng và 20,29 tỷ đồng) 

và năm 2016 (1.495 tỷ đồng và 11,87 tỷ đồng). Kết quả này cho thấy ngoại trừ số 

liệu năm 2012 thì số liệu các năm sau từ năm 2013 đến 2016 có xu hưởng giảm, 

nhưng nếu xét trong cả giai đoạn nghiên cứu từ 2012 đến 2016 thì xu hướng giảm 

này là không rõ ràng. 

Tóm lại, sai sót về doanh thu là tương đối lớn, cả tỷ lệ công ty sai sót và mức 

độ sai sót, đặc biệt là các công ty báo cáo doanh thu cao hơn doanh thu kiểm toán. 

Kết quả này cho thấy tình trạng sai sót nói chung và gian lận nói riêng đối với 

doanh thu không có xu hướng tăng giảm rõ ràng qua các năm, nhưng về cơ bản số 

liệu của các năm sau thấp hơn nhiều so với số liệu của các năm đầu của giai đoạn 

nghiên cứu. 

3.2.2. Ghi nhận không đúng chi phí 

Ghi nhận không đúng chi phí là một trong năm trường hợp gian lận phổ biến 

được Hiệp hội các nhà điều tra gian lận Mỹ tổng hợp và công bố (xem chương 1) và 

việc ghi nhận chi phí không đúng sẽ dẫn đến sai sót lợi nhuận. Trong khi ghi nhận 

không đúng doanh thu liên quan đến ghi nhận doanh thu sai kỳ hoặc ghi nhận khống 

doanh thu (kèm theo khoản phải thu) thì ghi nhận không đúng chi phí liên quan đến 

nhiều trường hợp, bao gồm: xác định sai chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá chứng khoản kinh doanh; Ước 

tính sai chi phí khấu hao; Đánh giá sai chênh lệch tỷ giá hối đoái; ... Việc sai sót chi 

phí có thể là do sai sót chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và thậm chí 

xác định không đúng giá thành và giá vốn hàng bán.  

Tỷ lệ các công ty có sai sót chi phí 

So với tỷ lệ sai sót doanh thu thì tỷ lệ sai sót chi phí cao hơn rất nhiều, trung 

bình các năm khoảng 75% so với tỷ lệ sai sót doanh thu khoảng 42%. Điều này chỉ 

ra rằng mức độ sai sót lợi nhuận chịu sự ảnh hưởng chính từ sai sót chi phí. Kết quả 

cụ thể của sai sót chi phí được thể hiện ở bảng 3.14 dưới đây. 
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Bảng 3.14. Thống kê các công ty có sai sót về ghi nhận chi phí 

 

 

 

Bảng 3.15. Quy mô sai sót chi phí: Trƣờng hợp các công ty báo cáo chi phí cao hơn số liệu kiểm toán  

 

 

 

 

 

SL công ty % SL công ty % SL công ty % SL công ty % SL công ty %

1. Lệch so với số liệu kiểm 

toán, trong đó 486 79,4 444 76,6 418 71,5 439 73,3 484 74,6

- Báo cáo cao hơn 206 33,7 196 33,8 208 35,6 205 34,2 225 34,7

- Báo cáo thấp hơn 280 45,7 248 42,8 210 35,9 234 39,1 259 39,9

2. Không thay đổi 126 20,6 136 23,4 167 28,5 160 26,7 165 25,4

Tổng 612 100 580 100 585 100 599 100 649 100

2016Thực tế báo cáo so với 

kết quả kiểm toán

2012 2013 2014 2015

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng chi phí sai sót 18.015.239.053.596 17.594.549.008.559 24.200.145.777.460 2.882.097.461.410 6.157.761.895.417

Mean của chi phí sai sót 87.452.616.765 89.768.107.187 116.346.854.699 14.059.012.007 27.367.830.646

Median của chi phí sai lệch 1.424.558.837 1.322.150.274 871.263.882 1.030.539.792 1.508.540.864

Minimum của chi phí sai sót 305.556 2.251.277 433.500 200.001 185.659

Maximum của chi phí sai sót 13.969.651.445.267 14.184.005.061.523 17.668.130.678.843 463.708.264.404 934.935.023.232

Số lƣợng công ty 206 196 208 205 225
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Bảng 3.16. Quy mô sai sót chi phí: Trƣờng hợp các công ty báo cáo chi phí thấp hơn số liệu kiểm toán  

 

 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng chi phí sai sót 3.512.739.394.078 5.587.271.860.523 7.912.482.755.702 3.063.314.357.843 2.105.332.858.254

Mean của chi phí sai sót 12.545.497.836 22.529.322.018 37.678.489.313 13.091.086.999 8.128.698.294

Median của chi phí sai lệch 807.226.062 814.290.644 652.463.686 946.848.523 1.149.476.683

Minimum của chi phí sai sót 127.800 119.659 174.600 1.108.405 837.949

Maximum của chi phí sai sót 485.131.685.570 2.529.972.711.160 4.743.903.438.767 469.774.719.524 203.303.030.030

Số lƣợng công ty 280 248 210 234 259



89 

Bảng 3.14 trình bày số lượng và tỷ lệ các công ty có sai sót về ghi nhận chi 

phí qua 5 năm từ 2012 đến 2016. Kết quả cho thấy tỷ lệ các công ty có sai sót chi 

phí (Chênh lệch giữa số liệu chi phí trên BCTC trước kiểm toán và số liệu chi phí 

trên BCTC sau kiểm toán) chiếm phần lớn so với các công ty không có sai sót chi 

phí (thấp nhất là 71,5% vào năm 2014 và cao nhất là 79,4% vào năm 2012). Kết quả 

này cho thấy sai sót số liệu về chi phí (do gian lận và do nhầm lẫn) là rất phổ biến.  

Chi tiết theo từng hướng sai sót cho thấy, tỷ lệ các công ty báo cáo chi phí 

cao hơn số liệu kiểm toán (được xem là không cố ý) nói chung là thấp hơn so với tỷ 

lệ các công ty báo cáo chi phí thấp hơn số liệu kiểm toán (được xem là gian lận). 

Tuy nhiên xét trên phương diện tổng giá trị sai sót chi phí của các công ty báo cáo 

chi phí cao hơn số liệu kiểm toán lại cao hơn rất nhiều so với tổng giá trị sai sót chi 

phí của các công ty báo cáo chi phí thấp hơn số liệu kiểm toán. Một tín hiệu tích cực 

là mặc dù tỷ lệ các công ty có báo cáo chi phí thấp hơn số liệu kiểm toán không có 

xu hướng giảm rõ ràng theo thời gian, nhưng nhìn cung số liệu trong 3 năm sau 

(2014, 2015, 2016) thấp hơn số liệu trong 2 năm đầu của giai đoạn nghiên cứu 

(2012, 2013), cụ thể: năm 2012 là 45,7%, năm 2013 là 42,8%, năm 2014 là 35,9%, 

năm 2015 là 39,1% và năm 2016 là 39,9%. 

Quy mô sai sót chi phí 

Về quy mô giá trị chi phí sai sót (chênh lệch giữa số liệu chi phí trên BCTC 

trước kiểm toán và số liệu chi phí trên BCTC sau kiểm toán), Bảng 3.15 trình bày quy 

mô sai sót chi phí của các công ty báo cáo chi phí cao hơn số liệu kiểm toán, Bảng 

3.16 trình bày sai sót chi phí của các công ty báo cáo thấp hơn số liệu kiểm toán. 

Với trường hợp các công ty báo cáo chi phí cao hơn số liệu kiểm toán, tổng 

chi phí sai sót trong 2 năm sau (Năm 2015, 2016) thấp hơn nhiều so với 3 năm đầu 

của giai đoạn nghiên cứu (Năm 2012, 2013, 2014), cụ thể tổng chi phí sai sót 

trong 5 năm từ năm 2012 đến năm 2016 lần lượt là 18.015 tỷ đồng, 17.595 đồng, 

24.200 đồng, 2.882 tỷ đồng và 6.158 tỷ đồng. Mức sai sót trung bình tính cho một 

công ty cũng theo xu hướng trên, cụ thể mức sai sót trung bình cho một công ty 

trong 5 năm từ năm 2012 đến năm 2016 lần lượt là: 87,45 tỷ đồng, 89,77 tỷ đồng, 
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116,35 tỷ đồng, 14,06 đồng và 27,37 tỷ đồng (Bảng 3.15). Sở dĩ  năm 2014 có sự 

đột biến so với các năm còn lại là do qua kết quả kiểm toán BCTC năm 2014 thì 

chi phí của công ty Cổ phần FPT (Mã chứng khoán FPT) có chênh lệch lên đến 

17.668 tỷ đồng (Chi phí trước kiểm toán là 48.332 tỷ đồng, chi phí sau kiểm toán 

là 30.664 tỷ đồng). Đây cũng là chênh lệch chi phí cao nhất của một công ty trong 

5 năm nghiên cứu. 

So với trường hợp báo cáo cao hơn số liệu kiểm toán, quy mô sai sót các 

công ty báo cáo chi phí thấp hơn số liệu kiểm toán nhỏ hơn và xu hướng thì không 

rõ ràng (Bảng 3.16). Cụ thể tổng chi phí sai sót của các công ty báo cáo chi phí thấp 

hơn số liệu kiểm toán trong 5 năm từ năm 2012 đến năm 2016 lần lượt như sau: 

3.513 tỷ đồng, 5.587 tỷ đồng, 7.912 tỷ đồng, 3.063 tỷ đồng và 2.105 tỷ đồng. Tính 

trung bình cho một công ty, mức sai sót trong năm 2012 là 12,5 tỷ đồng, năm 2013 

là 22,5 tỷ đồng, năm 2014 là 37,7 tỷ đồng, năm 2015 là 13,1 tỷ đồng và năm 2016 

là 8,1 tỷ đồng. 

So sánh tỷ lệ các công ty có sai sót lợi nhuận, sai sót doanh thu, sai sót chi phí 

Phù hợp với lập luận đưa ra ở trên, kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ các công 

ty sai sót lợi nhuận qua 5 năm chịu ảnh hưởng lớn của sai sót chi phí. Thật vậy, 

phân tích so sánh các tỷ lệ chênh lệch lợi nhuận, doanh thu chi phí được trình bày ở 

Bảng 3.17 cho thấy, tỷ lệ sai sót chi phí gần tương đồng với tỷ lệ sai sót lợi nhuận 

trong 5 năm, năm 2012 là 83,5% so với 79,4%, năm 2013 là 80% so với 76,6%, 

năm 2014 là 74,4% so với 71,5%, năm 2015 là 76,2% so với 73,3% và năm 2016 là 

77,3% so với 74,6%. So sánh với tỷ lệ sai sót doanh thu, tỷ lệ sai sót chi phí cao hơn 

nhiều. Kết quả này chứng tỏ các doanh nghiệp vận dụng các thủ thuật liên quan đến 

chi phí nhiều hơn các thủ thuật liên quan đến doanh thu để làm sai sót lợi nhuận. 

Điều này là hợp lý vì phạm vi chi phí rất rộng liên quan đến nhiều khoản mục chi 

phí, trong khi đó thì doanh thu chỉ giới hạn ở một số trường hợp. 
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Bảng 3.17. So sánh tỷ lệ các công ty có sai sót lợi nhuận, sai sót doanh thu, sai sót chi phí 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1. Lệch so với số liệu 

kiểm toán, trong đó 83,5 80,0 74,4 76,2 77,3 44,0 42,8 39,3 43,2 41,6 79,4 76,6 71,5 73,3 74,6

- Báo cáo cao hơn 50,2 52,9 41,4 44,1 46,5 24,9 25,4 20,8 22,7 22,2 33,7 33,8 35,6 34,2 34,7

- Báo cáo thấp hơn 33,3 27,1 33,0 32,1 30,8 19,1 17,4 18,5 20,5 19,4 45,7 42,8 35,9 39,1 39,9

2. Không thay đổi 16,5 20,0 25,6 23,9 22,7 56,0 57,2 60,7 56,8 58,4 20,6 23,4 28,5 26,7 25,4

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Thực tế báo cáo so với 

kết quả kiểm toán

Tỷ lệ các công ty có sai sót lợi nhuận (%) Tỷ lệ các công ty có sai sót doanh thu (%) Tỷ lệ các công ty có sai sót chi phí (%)
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Nhận xét về sai sót chi phí 

Ghi nhận không đúng chi phí trong một kỳ có thể rơi vào hai trường hợp: 

- Chi phí thực tế phát sinh và đủ điều kiện ghi nhận vào kết quả kinh doanh 

của kỳ hiện hành nhưng chưa ghi nhận mà chuyển sang ghi nhận vào các kỳ sau 

thông qua các thủ thuật như: ước tính chi phí khấu hao trong năm thấp hơn mức cần 

trích lập theo quy định, trích lập chi phí dự phòng ít hơn mức cần trích hoặc thậm 

chí không trích lập dự phòng, vốn hoá các chi phí đủ điều kiện ghi nhận chi phí 

trong kỳ vào giá trị xây dựng cơ bản dở dang, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; 

- Ghi nhận chi phí của các kỳ sau vào chi phí kỳ hiện hành thông qua các thủ 

thuật như trường hợp thứ nhất nhưng theo chiều hướng ngược lại. Từ đó cần có 

đánh giá thực tế sai sót các loại chi phí này để khẳng định cơ sở lý thuyết, qua đó 

giúp cho Công ty kiểm toán, các cơ quan giám sát, người sử dụng BCTC tập trung 

đánh giá rủi ro sai sót số liệu BCTC ở những mục trọng yếu. 

Khấu hao TSCĐ là một khoản chi phí lớn của nhiều doanh nghiệp. Chi phí 

khấu hao một phần được vốn hoá trong giá trị tài sản hình thành như thành phẩm, 

TSCĐ, XDCB dở dang, giá trị này được phản ánh tại các khoản mục tài sản trên 

bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối kỳ và một phần được tính vào chi phí trong 

kỳ để xác định kết quả lãi lỗ, phần chi phí này được phản ánh tại các khoản mục chi 

phí trong báo cáo KQKD trong kỳ. Do BCTC không cung cấp thông tin về chi phí 

khấu hao tính vào chi phí kinh doanh trong kỳ để xác định lợi nhuận, vì vậy tổng 

chi phí khấu hao, bao gồm cả chi phí khấu hao được vốn hoá được xem là tiêu chí 

đánh giá tương đối chi phí khấu hao tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Do chi 

phí khấu hao vốn hoá thường ít hơn nhiều chi phí khấu hao tính vào chi phí sản xuất 

kinh doanh trong một kỳ, nên tỷ lệ sai sót chi phí khấu hao được tính gián tiếp 

thông qua tỷ lệ sai sót hao mòn luỹ kế, như được trình bày ở Bảng 3.18 (trang sau). 
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Bảng 3.18. Tỷ lệ các công ty sai sót khấu hao TSCĐ qua 5 năm 2012-2016 

 

 

Bảng 3.19. Tỷ lệ các công ty sai sót chênh lệch tỷ giá cuối kỳ qua 5 năm 2012 -2016  

 

“*”: Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ có thể là chi phí, có thể là doanh thu. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

1. Lệch so với số liệu kiểm toán, trong đó 36,8 88,1 56,9 67,3 65,6

- Báo cáo cao hơn 17,8 0,9 9,4 11,4 11,4

- Báo cáo thấp hơn 19,0 87,2 47,5 55,9 54,2

2. Không thay đổi 63,2 11,9 43,1 32,7 34,4

Tổng 100 100 100 100 100

Tỷ lệ các công ty có sai sót khấu hao
Thực tế báo cáo so với kết quả kiểm toán

2012 2013 2014 2015 2016

1. Lệch so với số liệu kiểm toán, trong đó 11,6 35,3 39,5 38,5 38,1

- Báo cáo cao hơn 6,9 17,6 19,5 17,5 18,0

- Báo cáo thấp hơn 4,7 17,7 20,0 21,0 20,1

2. Không thay đổi 88,4 64,7 60,5 61,5 61,9

Tổng 100 100 100 100,0 100

Thực tế báo cáo so với kết quả kiểm toán
Tỷ lệ công ty sai sót chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (*)
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Tỷ lệ các công ty sai sót chi phí khấu hao rất cao và có xu hướng tăng trong 

những năm gần đây và tỷ lệ các công ty báo cáo chi phí khấu hao thấp hơn số liệu 

kiểm toán (được xem là gian lận) cao hơn tỷ lệ các công ty báo cáo chi phí khấu hao 

cao hơn (được xem là sai sót không cố ý). 

Loại chi phí tiếp theo được phân tích là chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ. 

Bảng 3.19 trình bày tỷ lệ sai sót tỷ giá qua 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2016. 

Số liệu trình bày ở Bảng 3.19 cho thấy tỷ lệ các công ty sai sót về chênh lệch 

tỷ giá là đáng kể và có xu hướng tăng, đặc biệt tăng mạnh từ năm 2013 về sau, cụ 

thể tỷ lệ này trong 5 năm như sau: năm 2012 là 11,6%, năm 2013 là 35,3%, năm 

2014 là 39,5%, năm 2015 là 38,5% và năm 2016 là 38,1%. Cũng cần lưu ý rằng, 

chênh lệch tỷ giá ở đây không nhất thiết là chi phí mà có thể là doanh thu. Một điểm 

cần lưu ý ở đây là tỷ lệ các công ty được xem là gian lận (báo cáo chi phí thấp hơn 

số liệu kiểm toán) thấp hơn tỷ lệ các công ty sai sót không cố ý. 

Như đã đề cập ở chương 1, gian lận chi phí có liên quan đến xác định không 

đúng giá trị tài sản. Xác định giá trị tài sản không đúng sẽ làm sai sót chi phí ghi 

nhận trong kỳ. Ngoài các loại chi phí được phân tích trên, một số loại chi phí khác 

như các chi phí có thể vốn hoá, chi phí chờ phân bổ sẽ được đánh giá gián tiếp 

thông qua phân tích sai sót giá trị các loại tài sản có liên quan ở nội dung tiếp theo. 

Các chi phí trích trước sẽ được phân tích ở nội dung đánh giá sai sót nợ phải trả. 

Nhìn chung, sai sót chi phí qua 5 năm đều rất cao cả về tỷ lệ các công ty sai 

sót, quy mô chi phí sai sót, đặc biệt sai sót được xem là gian lận. Xu hướng sai sót 

phần lớn là không giảm mà còn tăng cao ở các năm sau của giai đoạn nghiên cứu. 

Những kết quả này cho thấy tình trạng sai sót nói chung và sai sót chi phí nói riêng 

vẫn là điểm nóng, làm sai lệch thông tin cung cấp cho người sử dụng. 

3.2.3. Xác định không đúng giá trị tài sản 

Loại sai sót thứ ba là sai sót về giá trị tài sản, bằng việc nâng khống giá trị tài 

sản hoặc vốn hoá các chi phí đủ điều kiện ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh 

trong kỳ sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ghi nhận trong kỳ. Theo tổng hợp của các bài 

báo ra hàng ngày về thị trường chứng khoán, sai sót về giá trị tài sản phổ biến là ghi 
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nhận giá trị ban đầu của TSCĐ và tính khấu hao thiếu chính xác; xác định giá trị 

XDCB dở dang không đúng do việc vốn hoá hoặc không vốn hoá một số khoản chi 

phí, và xác định sai lợi thế thương mại ở BCTC Hợp nhất.  

Tỷ lệ các công ty có sai sót các loại tài sản điển hình 

Dựa vào các cơ sở trên, các khoản mục tài sản sẽ được phân tích so sánh số 

liệu trên BCTC trước kiểm toán và số liệu trên BCTC đã kiểm toán để đánh giá sai 

sót. Bảng 3.20 tổng hợp số liệu trước và sau kiểm toán để xác định tỷ lệ các công ty 

có sai sót về tổng giá trị tài sản, sai sót giá trị TSCĐ hữu hình và sai sót giá trị 

TSCĐ vô hình qua 5 năm (từ năm 2012 đến năm 2016). 

Kết quả tính toán được trình bày ở Bảng 3.20 cho thấy tỷ lệ các công ty báo 

cáo giá trị tài sản chênh lệch so với số liệu thực tế (Chênh lệch giữa số liệu tài sản 

trên BCTC chưa kiểm toán và số liệu tài sản trên BCTC đã kiểm toán) là rất cao 

và có xu hướng giảm trong những năm gần đây (Năm 2012 là 43,5%, năm 2013 là 

47,9%, năm 2014 là 55,7%, năm 2015 là 32,2% và năm 2016 là 34,5%). Một điểm 

cần chú ý là tỷ lệ các công ty báo cáo giá trị tài sản cao hơn số liệu được kiểm 

toán (được xem là gian lận) cao hơn tỷ lệ các công ty báo cáo thấp hơn số liệu 

được kiểm toán. 

Một trong các yếu tố góp phần vào sai sót giá trị tổng tài sản là sai sót giá trị 

TSCĐ hữu hình. Sai sót giá trị TSCĐ hữu hình thường là do xác định sai nguyên 

giá TSCĐ hữu hình khi mua mới hoặc xây dựng cơ bản hoàn thành, ước tính chi phí 

khấu hao không phù hợp với thực tế sử dụng tài sản. Kết quả tính toán được trình 

bày ở Bảng 3.20 cho thấy, tỷ lệ các công ty sai sót giá trị TSCĐ hữu hình cũng rất 

cao, luôn duy trì ở mức 30% đến 40%, cao nhất là năm 2013 với tỷ lệ sai sót 40,5% 

và thấp nhất là năm 2015 với tỷ lệ sai sót 30,6%. Các công ty báo cáo giá trị TSCĐ 

hữu hình cao hơn số liệu được kiểm toán vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn so với các công ty 

báo cáo giá trị TSCĐ thấp hơn số liệu được kiểm toán. 
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Bảng 3.20. Tỷ lệ các công ty có sai sót tổng tài sản, sai sót giá trị TSCĐ HH, và sai sót lợi thế thƣơng mại 

 

Bảng 3.21. Tỷ lệ các công ty có sai sót giá trị XDCB DD và sai sót giá trị TSCĐ vô hình 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1. Lệch so với số liệu kiểm 

toán, trong đó 43,5 47,9 55,7 32,2 34,5 36,1 40,5 33,0 30,6 33,3 5,6 6,4 6,5 6,3 8,0

- Báo cáo cao hơn 22,2 29,3 42,6 15,8 18,0 18,3 23,1 17,3 15,4 17,4 2,8 2,8 4,1 2,0 4,3

- Báo cáo thấp hơn 21,3 18,6 13,1 16,4 16,5 17,8 17,4 15,7 15,2 15,9 2,8 3,6 2,4 4,3 3,7

2. Không thay đổi 56,5 52,1 44,3 67,8 65,5 63,9 59,5 67,0 69,4 66,7 94,4 93,6 93,5 93,7 92,0

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Thực tế báo cáo so với 

kết quả kiểm toán

Tỷ lệ các công ty có sai sót tổng TS (%) Tỷ lệ các công ty có sai sót TSCĐ HH (%) Tỷ lệ các công ty có sai sót LTTM (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1. Lệch so với số liệu kiểm 

toán, trong đó 26,5 26,2 40,9 13,5 31,3 13,6 13,6 9,7 11,5 11,9

- Báo cáo cao hơn 13,4 15,7 36,6 3,2 9,7 8,2 8,4 5,5 6,2 6,0

- Báo cáo thấp hơn 13,1 10,5 4,3 10,4 21,6 5,4 5,2 4,2 5,3 5,9

2. Không thay đổi 73,5 73,8 59,1 86,5 68,7 86,4 86,4 90,3 88,5 88,1

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Thực tế báo cáo so với 

kết quả kiểm toán

Tỷ lệ các công ty có sai sót giá trị XDCB DD (%) Tỷ lệ các công ty có sai sót TSCĐ VH (%)
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Tỷ lệ các công ty sai sót lợi thế thương mại không lớn, điều này cũng dễ hiểu 

vì thông thường lợi thế thương mại chỉ xuất hiện trên BCTC Hợp nhất, và không 

phải tất cả các BCTC Hợp nhất đều làm phát sinh lợi thế thương mại bởi vì trong 

nhiều trường hợp giá phí hợp nhất kinh doanh bằng phần sở hữu của công ty mẹ 

trong giá trị hợp lý của tài sản thuần tại công ty con. 

Để đánh giá các thủ thuật liên quan đến vốn hoá một số khoản chi phí và 

trình bày trên bảng cân đối kế toán làm tăng giá trị tài sản (giảm chi phí ghi nhận 

trong kỳ và tăng lợi nhuận), chúng ta phân tích so sánh số liệu trước và sau kiểm 

toán các chi phí xây dựng cơ bản dở dang và giá trị TSCĐ vô hình. Nếu giá trị các 

tài sản này báo cáo cao hơn số liệu được kiểm toán thì có thể có một số chi phí vốn 

hoá không đúng quy định, với mục đích làm dịch chuyển chi phí trong kỳ vào các 

kỳ sau để tăng lợi nhuận báo cáo trong kỳ. 

Phân tích so sánh số liệu trước và sau kiểm toán các loại tài sản trên được 

trình bày ở Bảng 3.21. Số liệu này cho thấy tỷ lệ sai sót về giá trị XDCB dở dang là 

tương đối cao, tỷ lệ sai sót cao nhất là 40,9% ở năm 2014 và thấp nhất là 13,5% ở 

năm 2015. 

Tỷ lệ sai sót giá trị TSCĐ vô hình phản ánh việc ghi nhận ban đầu của các 

TSCĐ vô hình như quyền sử dụng đất, phần mềm máy tính...,ước tính khấu hao và 

có thể vốn hóa một phần chi phí triển khai không đúng. Tỷ lệ này thấp hơn so với 

sai sót về giá trị XDCB dở dang và có xu hướng giảm qua 5 năm (Năm 2012 và 

năm 2013 là 13,6%, năm 2014 là 9,7%, năm 2015 là 11,5% và năm 2015 là 11,9%). 

Tỷ lệ các công ty báo cáo cao hơn số liệu kiểm toán chênh lệch không lớn so với tỷ 

lệ các công ty báo cáo thấp hơn số liệu kiểm toán. 
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Tóm lại, phân tích sai sót tài sản có thể rút ra ba đặc điểm đáng chú ý. Thứ 

nhất, giá trị sai sót tài sản rất lớn và tất cả các loại tài sản liệt kê ở trên đều có sai 

sót. Ngoại trừ giá trị lợi thế thương mại và TSCĐ vô hình, các loại tài sản còn lại 

đều có tỷ lệ sai sót lớn, đặc biệt là TSCĐ hữu hình. Thứ hai, tỷ lệ sai sót của các 

công ty báo cáo cao hơn và tỷ lệ sai sót của các công ty báo cáo thấp hơn nhìn 

chung có khác biệt nhất định. Điều này cho thấy sai sót là không theo chiều hướng 

rõ rệt nào. Cuối cùng, tỷ lệ sai sót nói chung có giảm qua 5 năm nhưng mức giảm 

không nhiều. Điều này cho thấy thực trạng sai sót BCTC gần như không được cải 

thiện qua 5 năm. 

3.2.4. Sai sót liên quan đến nợ phải trả 

Thường các công ty có hành vi che dấu nợ nhằm giảm thiểu tình trạng khó 

khăn tài chính, các thủ thuật gian lận liên quan đến che dấu nợ gồm:  

Thứ nhất: Trì hoãn ghi nhận nợ ngắn hạn trong năm tài chính, sau đó ghi 

nhận vào đầu năm tiếp theo; 

Thứ hai: Chuyển nợ cho các công ty thành viên và khi hợp nhất không hợp 

nhất các công ty này.  

Với trường hợp thứ nhất, các khoản nợ trì hoãn ghi nhận có thể là các hoá 

đơn mua hàng phải trả được lập trong năm nhưng được chuyển ghi nhận vào đầu 

năm tiếp theo. Việc trì hoãn ghi nhận nợ cũng có thể được thực hiện thông qua trì 

hoãn trích trước các khoản chi phí, dự phòng phải trả hoặc mức trích ít hơn số cần 

trích (liên quan đến các tài khoản 335, 352). Thủ thuật này không những làm giảm 

nợ ngắn hạn mà còn giảm chi phí trong năm và ảnh hưởng đến lợi nhuận báo cáo 

trong năm đó. 

Tỷ lệ các công ty có sai sót nợ phải trả 

 Để đánh giá sai sót giá trị các khoản nợ phải trả được báo cáo trong BCTC, tác 

giả đã phân tích số liệu trước kiểm toán và sau kiểm toán của các chỉ tiêu liên quan đến 

nợ phải trả, bao gồm: Chỉ tiêu tổng nợ phải trả, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn được trình bày 

trong Bảng 3.22 và chỉ tiêu phải trả người bán được trình bày ở Bảng 3.23. 
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Bảng 3.22. Tỷ lệ các công ty có sai sót tổng nợ, sai sót nợ ngắn hạn, sai sót nợ dài hạn 

 

 

 

Bảng 3.23. Tỷ lệ các công ty có sai sót phải trả ngƣời bán 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

1. Lệch so với số liệu kiểm 

toán, trong đó 82,5 79,8 74,9 78,0 77,2 82,0 80,0 79,7 79,8 79,2 52,1 37,8 41,7 41,6 43,5

- Báo cáo cao hơn 41,5 37,6 38,8 36,8 39,9 33,0 35,0 34,2 34,4 35,4 38,4 23,8 28,0 26,7 27,9

- Báo cáo thấp hơn 41,0 42,2 36,1 41,2 37,3 49,0 45,0 45,5 45,4 43,8 13,7 14,0 13,7 14,9 15,6

2. Không thay đổi 17,5 20,2 25,1 22,0 22,8 18,0 20,0 20,3 20,2 20,8 47,9 62,2 58,3 58,4 56,5

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Thực tế báo cáo so với 

kết quả kiểm toán

Tỷ lệ các công ty có sai sót tổng nợ (%) Tỷ lệ các công ty có sai sót nợ ngắn hạn (%) Tỷ lệ các công ty có sai sót nợ dài hạn (%)

2012 2013 2014 2015 2016

1. Lệch so với số liệu kiểm toán, trong đó 49,0 46,7 45,6 47,9 48,7

- Báo cáo cao hơn 23,0 23,1 25,0 23,0 25,7

- Báo cáo thấp hơn 26,0 23,6 20,6 24,9 23,0

2. Không thay đổi 51,0 53,3 54,4 52,1 51,3

Tổng 100 100 100 100 100

Thực tế báo cáo so với kết quả kiểm toán Tỷ lệ các công ty có sai sót phải trả ngƣời bán (%)
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Tỷ lệ các công ty ghi nhận không đúng giá trị khoản nợ (tổng nợ) rất cao và 

dao động ở mức 80%, trong đó tỷ lệ các công ty báo cáo thấp hơn so với tỷ lệ các 

công ty báo cáo cao hơn số liệu kiểm toán gần tương đương nhau. Tỷ lệ sai sót qua 

5 năm không có chiều hướng giảm là một tín hiệu đáng lo ngại. Trong sai sót về 

khoản nợ, tỷ lệ các công ty sai sót nợ ngắn hạn cao hơn rất nhiều (gần gấp đôi) tỷ lệ 

các công ty sai sót về nợ dài hạn, gần tương đương với tỷ lệ sai sót toàn bộ khoản 

nợ. Điều này cho thấy sai sót nợ tập trung phần lớn vào sai sót nợ ngắn hạn, phù 

hợp với bằng chứng mà lý thuyết đã cung cấp. 

Sai sót nợ ngắn hạn chịu ảnh hưởng của một số khoản mục, đặc biệt là phải 

trả người bán. Phân tích chi tiết sai sót khoản mục phải trả người bán sẽ cung cấp 

thêm bằng chứng về dạng sai sót này.  

Tỷ lệ sai sót nợ phải trả người bán rất cao, từ 45,6% đến 49% và không có 

hướng giảm qua 5 năm. Tỷ lệ các công ty báo cáo thấp hơn và tỷ lệ các công ty báo 

cáo cao hơn số liệu kiểm toán không có chênh lệch nhau nhiều. 

Tóm lại, tỷ lệ các công ty báo cáo giá trị khoản nợ lệch so với số liệu kiểm 

toán là rất lớn, đặc biệt là một số khoản nợ ngắn hạn có rủi ro sai sót cao. Tỷ lệ này 

không có xu hướng giảm qua 5 năm là một dấu hiệu đáng lo ngại về kế toán và 

quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết. 

Quy mô sai sót nợ phải trả 

Để đánh giá quy mô giá trị sai sót khoản nợ phải trả, thống kê tổng giá trị sai 

sót, giá trị sai sót trung bình cho một công ty, giá trị sai sót lớn nhất và giá trị sai sót 

nhỏ nhất được tính toán. Các chỉ tiêu này cũng được trình bày theo hai chiều hướng 

sai sót: Các công ty có báo cáo giá trị nợ phải trả cao hơn số liệu sau kiểm toán 

được trình bày ở Bảng 3.24 và các công ty có báo cáo giá trị nợ phải trả thấp hơn số 

liệu sau kiểm toán được trình bày ở Bảng 3.25. 
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Bảng 3.24. Quy mô sai sót nợ phải trả: Trƣờng hợp các công ty báo cáo giá trị nợ phải trả cao hơn số liệu kiểm toán  

(đvt: đồng) 

 

 

Bảng 3.25: Quy mô sai sót nợ phải trả: Trƣờng hợp các công ty báo cáo giá trị nợ phải trả thấp hơn số liệu kiểm toán  

(đvt: đồng) 

 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng giá trị nợ phải trả sai sót 4.535.785.392.342 2.141.565.514.653 5.041.826.583.325 6.207.233.378.665 3.711.347.728.779

Mean của giá trị nợ phải trả sai sót 17.857.422.804 9.823.695.021 22.210.689.794 28.214.697.176 14.329.527.910

Median của giá trị nợ phải trả sai lệch 955.950.327 1.355.196.504 1.115.004.059 2.103.971.113 1.462.771.398

Minimum của giá trị nợ phải trả sai sót 4.746.388 303.185 2.369 432.839 159.443

Maximum của giá trị nợ phải trả sai sót 808.936.852.308 182.237.537.147 787.121.804.557 1.221.025.448.591 342.491.072.635

Số lƣợng công ty 254 218 227 220 259

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng giá trị nợ phải trả sai sót 3.732.066.364.915 4.347.115.462.225 2.025.737.181.188 2.683.078.755.646 2.841.710.497.133

Mean của giá trị nợ phải trả sai sót 14.868.790.298 17.743.328.417 9.600.650.148 10.862.667.027 11.742.605.360

Median của giá trị nợ phải trả sai lệch 1.287.855.157 1.271.462.912 670.767.711 813.076.540 1.154.841.131

Minimum của giá trị nợ phải trả sai sót 856.388 136.215 541.352 334.705 236.240

Maximum của giá trị nợ phải trả sai sót 737.788.767.201 900.953.512.994 230.244.914.757 378.471.658.000 356.064.954.078

Số lƣợng công ty 251 245 211 247 242
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Trường hợp các công ty có báo cáo giá trị nợ phải trả cao hơn số liệu sau khi 

kiểm toán, tổng giá trị sai sót là tương đối lớn và không có dấu hiệu giảm trong 5 

năm. Điều này cũng xảy ra tương tự đối với giá trị sai sót bình quân của một công 

ty. Cụ thể, tổng giá trị sai sót và giá trị sai sót bình quân của một công ty trong 5 

năm từ năm 2012 đến năm 2016 lần lượt là 4.536 tỷ đồng và 17,86 tỷ đồng; 2.141 

tỷ đồng và 9,82 tỷ đồng; 5.042 tỷ đồng và 22,21 tỷ đồng; 6.207 tỷ đồng và 28,21 tỷ 

đồng; 3.711 tỷ đồng và 14,33 tỷ đồng. Đặc biệt có công ty có mức sai sót cao nhất, 

đạt tới 1.221 tỷ đồng ở tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam 

năm 2015. Mặc dù  là sai sót có thể xem là không cố ý nhưng cùng với tỷ lệ sai sót 

nói trên, quy mô sai sót như vậy là rất lớn. Điều này một lần nữa đặt ra vấn đề chất 

lượng kế toán của các công ty niêm yết.  

Với những công ty có báo cáo nợ thấp hơn số liệu sau khi kiểm toán, tổng giá 

trị sai sót và giá trị sai sót bình quân một công ty cũng rất cao nhưng có xu hướng 

giảm trong trong các năm về sau (Năm 2012 là 3.732 tỷ đồng, năm 2013 là 4.347 tỷ 

đồng, năm 2014 là 2.026 tỷ đồng, năm 2015 là 2.683 tỷ đồng và năm 2016 là 2.842 tỷ 

đồng). Mức sai sót bình quân một công ty thấp nhất là 9,60 tỷ đồng (năm 2014) và 

cao nhất là 17,74 tỷ đồng (năm 2013). Năm 2013 có công ty có mức sai sót rất lớn, 

lên đến 900,95 tỷ đồng (Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (Mã chứng khoán: 

VIC)). Về xu hướng, cả tổng giá trị sai sót và giá trị sai sót bình quân đều giảm trong 

các năm về sau (giảm mạnh nhất vào năm 2014). 

Tóm lại, sai sót nợ phải trả có thể do cố ý nhằm giảm thiểu tình trạng khó 

khăn tài chính hoặc giảm chi phí ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh để gia 

tăng lợi nhuận báo cáo trong kỳ. Kết quả phân tích cho thấy, sai sót được xem là 

"không cố ý” và được xem là “cố ý” về nợ phải trả đều khá cao về tỷ lệ công ty sai 

sót, về một số khoản nợ có rủi ro sai sót cao và về quy mô giá trị sai sót. Kết quả 

cũng chỉ ra rằng, chiều hướng giảm không đáng kể của sai sót qua 5 năm là một tín 

hiệu tiêu cực về chất lượng thông tin nợ của các công ty không được cải thiện. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

 

 Tổng kết từ các nội dung phân tích sai sót BCTC của các công ty niêm yết tại 

Việt Nam có thể rút ra một số kết luận sau: 

- Sai sót BCTC của công ty niêm yết là phổ biến cả về số lượng công ty và 

về quy mô sai sót; 

- Sai sót không có chiều hướng giảm qua 5 năm; 

- Sai sót BCTC được thể hiện ở các chỉ tiêu tài chính điển hình có ảnh hưởng 

đến thông tin cung cấp trong BCTC: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các loại tài sản, 

nợ phải trả; 

- Ngoài sai sót có dấu hiện thổi phồng lợi nhuận của các doanh nghiệp (lợi 

nhuận tăng) như báo cáo doanh thu cao, lợi nhuận cao, chi phí thấp, giá trị tài sản 

cao, nợ thấp, sai sót theo chiều hướng ngược lại (lợi nhuận giảm) cũng đáng kể ở tất 

cả các khía cạnh. Dạng sai sót này thường là do nhầm lẫn. Điều này đặt ra vấn đề về 

chất lượng kế toán của các công ty niêm yết. 

- Từ hai kết quả kiểm định T.test và Anova, cho thấy sai sót lợi nhuận của 

các công ty không phụ thuộc vào nơi niêm yết (HNX hay HOSE) và cũng không 

phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh. Điều này có nghĩa rằng, sai sót lợi nhuận là 

do yếu tố nội tại của công ty như quản lý điều hành, quản trị công ty. 

Phân tích trên chỉ đánh giá hiện tượng, chưa giải thích nguyên nhân sai sót 

đến từ giám sát, kiểm soát của công ty. Nghiên cứu ở chương 4 sẽ đánh giá nguyên 

nhân của sai sót thông qua phân tích ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về quản trị 

công ty và kiểm toán độc lập đến sai sót BCTC. 
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CHƢƠNG 4 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SAI SÓT BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT 

 

Chương này trình bày và phân tích kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên 

cứu. Trên cơ sở các giả thuyết và phương pháp nghiên cứu được xác lập ở chương 

2, các phân tích có liên quan được sử dụng để kiểm định các giả thuyết đặt ra. Một 

trong các mục tiêu nghiên cứu của luận án là kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến 

khả năng sai sót BCTC. Từ đó, mô hình hồi quy nhị phân được áp dụng, ngoài ra có 

kiểm định bổ sung sai sót lợi nhuận theo hai chiều hướng khác nhau (Sai sót tăng và 

sai sót giảm). Bên cạnh đó, các phân tích thống kê bổ trợ cho kiểm định như thống 

kê mô tả, phân tích so sánh, phân tích tương quan cũng được sử dụng.  

Kết cấu của chương này được tổ chức như sau: Nội dung thứ nhất trình bày 

thống kê mô tả và phân tích so sánh các biến độc lập theo hai nhóm (có sai sót và 

không có sai sót); Phân tích tương quan được trình bày ở nội dung thứ hai; Nội 

dung thứ ba liên quan đến kết quả kiểm định các giả thuyết thông qua các mô hình 

hồi quy logic; Cuối cùng là nội dung kết luận. 

4.1. Kết quả phân tích đơn biến (univariate results) 

Trước khi phân tích đơn biến, thống kê mô tả được sử dụng để mô tả những 

thuộc tính cơ bản của dữ liệu thu thập gắn với các biến độc lập. Mục đích là cung 

cấp những tóm lược về mẫu nghiên cứu và giá trị các biến, nhận diện các mô hình 

dữ liệu, làm cơ sở cho phân tích hồi quy để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

Các tham số thống kê mô tả được xem xét gồm giá trị trung bình, độ lệch chuẩn. So 

sánh giá trị trung bình của các biến độc lập giữa hai nhóm cũng được sử dụng nhằm 

xem có sự khác biệt hay không giữa hai nhóm với mỗi biến độc lập. Cũng cần nhắc 

lại rằng, nghiên cứu sử dụng hai mẫu đối lập: có sai sót và không có sai sót. Để đảm 

bảo tính so sánh, mẫu không có sai sót được chọn từ các công ty trong cùng ngành, 

cùng quy mô. Từ đó việc kiểm định so sánh này sẽ cung cấp thông tin về tham số 

sai sót trung bình của hai nhóm, làm cơ sở cho kiểm định hồi quy logic.  



105 

Bảng 4.1. trình bày giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của các công ty có sai 

sót trọng yếu và các công ty đối ứng (không có sai sót trọng yếu BCTC). Các công 

ty có sai sót trọng yếu và công ty không có sai sót trọng yếu có sự khác biệt về giá 

trị trung bình của các biến độc lập là Sự kiêm nhiệm (p=0,1), Sở hữu của cổ đông 

lớn bên ngoài (p=0,01), Thay đổi kiểm toán (p=0,05), và Khả năng sinh lời của vốn 

chủ sở hữu (p=0,01). Biến chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc (một đại lượng đo lường 

tính hữu hiệu trong việc giám sát của HĐQT), ở các công ty có sai sót cao hơn ít 

nhiều so với các công ty kiểm soát (chiếm 42% so với 31%). Kết quả ban đầu này 

ủng hộ lý thuyết về quản trị công ty và sai sót BCTC theo đó chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc điều hành thì khả năng sai sót BCTC cao hơn, do chức năng giám sát ban 

điều hành của HĐQT bị hạn chế. 40,8% các công ty sai sót có sở hữu của cổ đông 

lớn bên ngoài từ 5% trở lên, so với 47,8% ở các công ty không có sai sót. Tỷ lệ cổ 

đông lớn bên ngoài càng cao thì góp phần tăng cường chức năng giám sát ban điều 

hành công ty [1], [16], [48]. Có 35% công ty sai sót lợi nhuận có thay đổi kiểm toán 

trong khi tỷ lệ này ở công ty không có sai sót là 24%. Kết quả nghiên cứu trước đây 

cho thấy mối liên hệ giữa nhiệm kỳ kiểm toán và sai sót BCTC là không rõ ràng 

[84], [95], [114]. Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu của các công ty có sai sót 

(1,8%) thấp hơn khả năng sinh lời của các công ty không có sai sót (12,7%). Kết 

quả này phù hợp với lập luận về mối liên hệ giữa tình trạng tài chính và sai sót 

BCTC; theo đó công ty có hiệu quả kinh doanh tốt thì khả năng gian lận ít [48]. 

Một số biến không có sự khác biệt giữa hai nhóm nhưng kết quả phân tích sơ 

bộ phù hợp với giả thuyết đặt ra. Số lượng thành viên HĐQT trung bình của công ty 

có sai sót và công ty không có sai sót gần tương đương, lần lượt là 5,4 và 5,5 thành 

viên. Số này nằm ở mức dưới trung bình nếu chiếu theo hướng dẫn của văn bản 

pháp luật về công ty đại chúng
26

. Điều này cho thấy về tổng thể, quy mô của các 

công ty không lớn, mức độ của việc ra quyết định có tính định hướng và chiến lược 

                                              
26

 Số lượng thành viên HĐQT Theo Thông tư 121/2012/TT-BTC [30] Bộ Tài chính (2012), 

Thông tư số 121/2012/TT-BTC Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, 

ban hành ngày 26/7/2012. và Luật doanh nghiệp 2014 [99] Quốc Hội (2014), "Luật Doanh 

nghiệp, số 68/2014/QH13". lần lượt là từ năm đến 11 và từ 3 đến 11. 
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của các công ty không quá phức tạp. Tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành của 

công ty có sai sót gần tương đương với tỷ lệ này ở công ty không có sai sót, lần lượt 

là 0,62 và 0,64. Tỷ lệ này cao hơn nhiều tỷ lệ tối thiểu gợi ý (0,33) của văn bản 

pháp luật về quản trị công ty đại chúng từ năm 2012 [30] và từ gần cuối năm 2017 

[42]. Cả hai biến này ở công ty không có sai sót cao hơn ít nhiều so với công ty có 

sai sót lợi nhuận. Kết quả sơ bộ này phù hợp với lý thuyết về quản trị công ty, theo 

đó thì quy mô và sự độc lập của HĐQT góp phần hạn chế sai sót BCTC [1], [16], 

[129]. Bảng 4.1 cũng cho thấy, chỉ có 15% các công ty có sai sót lợi nhuận được 

kiểm toán bởi Big4, trong khi tỷ lệ này cao hơn đáng kể ở các công ty không có sai 

sót (22%). 

Nhìn chung, thống kê mô tả cho thấy dữ liệu có vẻ hợp lý trong việc gắn kết 

với lý thuyết giải thích về sai sót BCTC. Tuy nhiên, đây chỉ là phân tích mô tả 

nhằm tìm kiếm các trạng thái của dữ liệu nghiên cứu. Kết quả này cần được chứng 

tỏ thông qua phân tích hồi quy ở nội dung bên dưới. 

  



107 

Bảng 4.1. Kết quả phân tích đơn biến (Univariable Results) 

  

 Biến độc lập 

 

  Công ty có sai sót   Công ty không có sai sót         

  (n=300)   (n=300)   
Diff.in 

Mean 

  
T-test 

  Tr.bình   ĐL. chuẩn   Tr.bình   ĐL.chuẩn     

BSI   5,410   0,982   5,540   1,131   0,133   1,542 

BIN   0,620   0,185   0635   0,178   0,014   0,970 

DC   0,420   0,494   0,310   0,465   -0,107   -2,723* 

BME   10,640   12,152   9,290   8,837   -1,347   -1,552 

MAO   0,179   0,199   0,178   0,203   -0,002   -0,091 

BIO   0,408   0,217   0,478   0,225   0,071   3,909*** 

ACS   3,070   0,354   3,040   0,248   -0,027   -1,068 

ACQ   0,010   0,115   0,010   0,082   -0,007   -0,820 

BIG4   0,150   0,361   0,220   0,417   0,070   2,198 

AUCH   0,350   0,478   0,240   0,430   -0,107   -2,875** 

CSIZE   11,703   0,597   11,770   0,548   0,067   1,427 

GRO   0,391   1,231   0,328   1,082   -0,063   -0,669 

LEV   2,068   3,019   1,823   2,678   -0,246   -1,055 

ROE   0,018   0,152   0,127   0,163   0,109   8,474*** 

LTI   5,910   2,549   6,040   3,047   0,133   0,581 

*, **, *** Significant at p-value <0,10; ,05; ,01 respectively;  

Ký hiệu và đo lường các biến được trình bày ở chương 2 „Thiết kế nghiên cứu‟.                  
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4.2. Phân tích tƣơng quan 

Phân tích tương quan đo lường mức độ phụ thuộc giữa hai biến và hướng 

tương quan của nó. Kết quả phân tích này nhằm đánh giá sơ bộ tương quan giữa các 

cặp đôi biến dự đoán rằng có thể ảnh hưởng ít nhiều đến mô hình hồi quy. Tuy 

nhiên, do hồi quy nhị phân ít ràng buộc về các điều kiện hồi quy, trong đó có điều 

kiện tự tương quan (multicollinearity)
27

, kết quả phân tích này nhằm hỗ trợ trong 

việc đánh giá tương quan giữa các biến độc lập trong mô hình hồi quy nhị phân. 

Bảng 4.2 trình bày ma trận tương quan giữa các biến dự đoán của mô hình hồi quy. 

Kết quả được trình bày ở Bảng 4.2 cho thấy có sự tương quan của một số cặp 

biến giải thích với hệ số tương quan lớn nhất là 0,406. Cụ thể:  

Biến BSI (quy mô HĐQT) có tương quan với 5 biến, bao gồm: BIN (tỷ lệ 

thành viên HĐQT không điều hành), ACS (quy mô ban kiểm soát), BIG4 (chất 

lượng công ty kiểm toán), CZISE (quy mô công ty) và LTI (thời gian niêm yết).  

Biến BIN (tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành) ngoài việc tương quan 

với Biến BSI (quy mô HĐQT) còn có tương quan với các biến là DC (kiêm nhiệm 

của chủ tịch HĐQT), BIO (tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài), ACS (quy mô 

ban kiểm soát) và BIG4 (chất lượng công ty kiểm toán). 

Biến DC (kiêm nhiệm của chủ tịch HĐQT) có tương quan với các biến BIN 

(tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành), MAO (sở hữu của thành viên HĐQT và 

ban điều hành), BIO (tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài), ACS (quy mô ban 

kiểm soát), BIG4 (chất lượng công ty kiểm toán) và LTI (thời gian niêm yết). 

Biến BME (số cuộc họp của HĐQT trong năm) có tương quan với các biến 

MAO (sở hữu của thành viên HĐQT và ban điều hành), CZISE (quy mô công ty)  

và LEV (Đòn bẩy tài chính).  

Biến MAO (sở hữu của thành viên HĐQT và ban điều hành) có tương quan 

với các biến DC (kiêm nhiệm của chủ tịch HĐQT), BME (số cuộc họp của HĐQT 

trong năm), BIO (tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài) và BIG4 (chất lượng công 

ty kiểm toán). 

                                              
27

 Xem mục 4.3. 
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Variable B
SI

B
IN

D
C

B
M

E

M
A

O

B
IO

A
C

S

A
C

Q

B
IG

4

A
U

C
H

C
SI

ZE

G
R

O

LE
V

R
O

E

LT
I

BSI 1,000

0,000

BIN 0,214 1,000

0,000 0,000

DC -0,056 -0,295 1,000

0,171 0,000 0,000

BME -0,002 -0,021 -0,062 1,000

0,961 0,606 0,127 0,000

MAO 0,040 -0,056 0,132 -0,124 1,000

0,328 0,170 0,001 0,002 0,000

BIO -0,005 0,098 -0,159 -0,016 0,243 1,000

0,902 0,016 0,000 0,695 0,000 0,000

ACS 0,180 0,097 -0,107 -0,001 0,028 0,018 1,000

0,000 0,017 0,009 0,981 0,495 0,662 0,000

ACQ 0,066 0,017 -0,007 -0,001 -0,040 0,017 0,146 1,000

0,108 0,677 0,865 0,975 0,327 0,670 0,000 0,000

BIG4 0,139 0,116 -0,092 0,021 -0,085 0,178 0,008 0,080 1,000

0,001 0,004 0,024 0,612 0,037 0,000 0,839 0,050 0,000

AUCH 0,009 0,014 0,006 0,012 -0,044 -0,107 0,047 0,045 0,023 1,000

0,817 0,728 0,892 0,769 0,278 0,009 0,253 0,274 0,572 0,000

CSIZE 0,201 0,020 -0,019 0,263 -0,011 0,111 0,040 0,117 0,406 0,008 1,000

0,000 0,630 0,650 0,000 0,786 0,006 0,326 0,004 0,000 0,844 0,000

GRO -0,039 0,057 0,019 0,018 -0,017 -0,078 -0,017 0,009 0,020 -0,011 0,026 1,000

0,343 0,161 0,644 0,657 0,682 0,058 0,672 0,823 0,617 0,789 0,525 0,000

LEV -0,069 -0,046 -0,002 0,090 -0,030 0,021 0,005 0,034 0,001 -0,008 0,231 -0,045 1,000

0,090 0,263 0,954 0,027 0,462 0,602 0,909 0,401 0,975 0,848 0,000 0,274 0,000

ROE -0,014 -0,033 -0,045 0,035 -0,026 0,120 -0,033 0,003 0,083 -0,072 0,058 -0,016 -0,335 1,000

0,730 0,423 0,268 0,389 0,524 0,003 0,425 0,934 0,043 0,076 0,156 0,693 0,000 0,000

LTI 0,114 -0,012 -0,085 0,033 -0,040 -0,044 0,010 -0,011 0,078 0,040 0,108 -0,128 -0,014 -0,036 1,000

0,005 0,764 0,037 0,420 0,324 0,286 0,816 0,788 0,058 0,328 0,008 0,002 0,738 0,375 0,000

Note: Independent variables are defined in Table 4.01

(p-values listed below correlation coefficients)

Bảng 4.2
Ma trận tương quan

Bảng 4.2. Ma Trận tƣơng quan 



110 

 

Biến BIO (tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài) có tương quan với các 

biến BIN (tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành), DC (kiêm nhiệm của chủ tịch 

HĐQT),  MAO (sở hữu của thành viên HĐQT và ban điều hành), BIG4 (chất lượng 

công ty kiểm toán), AUCH (thay đổi kiểm toán), CZISE (quy mô công ty) và ROE 

(khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu). 

Biến ACS (quy mô ban kiểm soát) có tương quan với các biến BSI (quy mô 

HĐQT), BIN (tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành), DC (kiêm nhiệm của chủ 

tịch HĐQT) và ACQ (chuyên gia tài chính trong ban kiểm soát).  

Biến ACQ (chuyên gia tài chính trong ban kiểm soát) có tương quan với các 

biến ACS (quy mô ban kiểm soát), BIG4 (chất lượng công ty kiểm toán) và CZISE 

(quy mô công ty). 

Biến BIG4 (chất lượng công ty kiểm toán) có tương quan với các biến BSI 

(quy mô HĐQT), BIN (tỷ lệ thành viên HĐQT không điều hành), DC (kiêm nhiệm 

của chủ tịch HĐQT), MAO (sở hữu của thành viên HĐQT và ban điều hành), BIO 

(tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài), ACQ (chuyên gia tài chính trong ban kiểm 

soát), CZISE (quy mô công ty) và ROE (khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu). 

Biến AUCH (thay đổi kiểm toán) chỉ có tương quan với biến BIO (tỷ lệ sở 

hữu của cổ đông lớn bên ngoài).  

Biến CZISE (quy mô công ty) có tương quan với các biến BSI (quy mô 

HĐQT), BME (số cuộc họp của HĐQT trong năm), BIO (tỷ lệ sở hữu của cổ đông 

lớn bên ngoài), ACQ (chuyên gia tài chính trong ban kiểm soát), BIG4 (chất lượng 

công ty kiểm toán), LEV (Đòn bẩy tài chính) và LTI (thời gian niêm yết). 

Biến GRO (tăng trưởng doanh thu) chỉ có tương quan với biến LTI (thời gian 

niêm yết). 

Biến LEV (Đòn bẩy tài chính) có tương quan với các biến BME (số cuộc họp 

của HĐQT trong năm), CZISE (quy mô công ty) và ROE (khả năng sinh lời của 

vốn chủ sở hữu). 

Biến ROE (khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu) có tương quan với các 

biến BIO (tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài), BIG4 (chất lượng công ty kiểm 
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toán) và LEV (Đòn bẩy tài chính). 

Cuối cùng biến LTI (thời gian niêm yết) có tương quan với các biến BSI 

(quy mô HĐQT), DC (kiêm nhiệm của chủ tịch HĐQT), CZISE (quy mô công ty) 

và GRO (tăng trưởng doanh thu). 

Qua kết quả trên chúng ta thấy có rất nhiều cặp đôi các biến dự đoán có sự 

tương quan có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, tương quan giữa các cặp biến ở mức 

thấp và hệ số tương quan của các cặp đôi biến này khá nhỏ (r < 0,5, hệ số tương 

quan lớn nhất là 0,406 phản ánh tương quan giữa biến BIG4 và biến CZISE). Giá trị 

của hệ số này còn thấp so với một số giá trị chuẩn (0,5 và đôi khi 0,8). Từ đó, coi 

như các biến không có sự tương quan. 

4.3. Phân tích đa biến (multivariate results) 

Hồi quy nhị phân (binary logistic regression) được sử dụng để dự đoán một 

biến phụ thuộc là biến nhị phân (dichotomous) từ các biến dự đoán (predictor 

variables). Cụ thể hơn, dạng hồi quy này thường được chọn khi các biến dự đoán 

bao gồm cả biến liên tục (continuous) và biến phân loại và/hoặc các biến này không 

có phân phối chuẩn (hồi quy logistic ít đặt ra điều kiện phân phối chuẩn của các 

biến độc lập
28

).  

Biến phụ thuộc là biến sai sót lợi nhuận được đo lường theo ba hướng: i) sai 

sót lợi nhuận trước và sau kiểm toán, ii) sai sót lợi nhuận tăng (lợi nhuận thực tế báo 

cáo cao hơn lợi nhuận kiểm toán) và, iii) sai sót lợi nhuận giảm (lợi nhuận thực tế 

báo cáo thấp hơn lợi nhuận kiểm toán). Trên cơ sở ba hướng đo lường này, ba hồi 

quy nhị phân được sử dụng để dự đoán, trong đó hồi quy nhị phân có sai sót lợi 

nhuận là cơ bản, các hồi quy theo chiều hướng sai sót (tăng, giảm) là phân tích bổ 

sung nhằm cung cấp thêm kết quả dự đoán theo chiều hướng sai sót. 

4.3.1. Hồi quy chung (theo cả hai chiều hƣớng sai sót) 

Hồi quy nhị phân theo cả hai chiều hướng sai sót đánh giá ảnh hưởng của các 

                                              
28

 Hồi quy binary logistic gần như không đòi hỏi các điều kiện hồi quy như hồi quy OLS về ordinary least 

squares algorithms – particularly regarding linearity, normality, homoscedasticity, and measurement level 

(xem tại  https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression, hoặc tại 

https://www.statisticssolutions.com/assumptions-of-logistic-regression/). Phần mềm SPSS cũng không cung 

cấp công cụ kiểm tra điều kiện hồi quy nhị phân.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression
https://www.statisticssolutions.com/assumptions-of-logistic-regression/


112 

 

biến dự đoán trong mô hình đến biến phụ thuộc được đo lường thông qua sai sót lợi 

nhuận của các công ty thuộc mẫu nghiên cứu, không phân biệt chiều hướng sai sót. 

Hay nói cách khác, hồi quy này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các biến dự đoán đến 

khả năng sai sót lợi nhuận, không xem xét đến chiều hướng sai sót. Hồi quy theo 

các chiều hướng sai sót lợi nhuận được trình bày ở hai nội dung tiếp theo. Kết quả 

hồi quy sai sót lợi nhuận nói chung được trình bày ở các Bảng 4.3, 4.4, 4.5, và 4.6. 

Bảng 4.3. Kiểm định các hệ số của mô hình (Omnibus Tests of Model 

Coefficients) 

    Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 120,458 15 0.000 

  Block 120,458 15 0.000 

  Model 120,458 15 0.000 

Bảng 4.4. Tóm lƣợc mô hình (Model Summary) 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R
2
 Nagelkerke R

2
 

1 711,319
a
 0,182 0,243 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less 0,001 

Bảng 4.3. trình bày kết quả kiểm định Omnibus các hệ số beta của mô hình. 

Đây là kiểm định giả thuyết H0 rằng khi đưa các biến dự đoán vào mô hình không 

làm tăng khả năng dự đoán sai sót lợi nhuận của mô hình so với mô hình cơ sở 

(baseline model)
29

. Hay nói cách khác, kiểm định này được sử dụng để xem có hay 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hệ số -2 Log likelihood  giữa mô hình 

cơ bản và mô hình gồm các biến dự đoán. Kết quả kiểm định cung cấp hệ số Chi-

Square bằng 120,458 với mức ý nghĩa 0,01; giá trị tham số thống kê -2 Log 

likelihood  (Bảng 4.4)  là 711,319 với ý nghĩa 0,00. Kết quả này cho thấy khi đưa 

thêm các biến dự đoán vào mô hình đã làm tăng khả năng dự đoán của mô hình. 

Điều này cho thấy tính hợp lý của mô hình hồi quy có các biến độc lập. 

Có thể nói thêm Hệ số Cox & Snell R
2
 (còn được gọi là hệ số R

2
 uncorrected) 

                                              
29

 Mô hình cơ sở (baseline model) là mô hình không có các biến dự đoán, chỉ có biến “constant”. Kết quả mô 

hình cơ sở từ SPSS được thể hiện ở “Block 0: Beginning block” (không được đưa vào bài viết). 
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và hệ số Nagelkerke R
2
 (còn gọi là hệ số R

2
 corrected). Cox & Snell R

2
 là hệ số 

được hiểu tương đương với hệ số R
2 

trong mô hình hồi quy đa biến tuyến tính và 

không bao giờ đạt đến giá trị 1 trong khi Nagelkerke R 
2
(còn gọi là hệ số R

2
 

corrected) cũng được hiểu tương tự, tuy nhiên có thể đạt giá trị bằng 1. Kết quả 

phân tích mô hình cho thấy hệ số Cox & Snell R
2
 đạt 0,182. Các nghiên cứu trước 

đây thường ít sử dụng tham số này để đánh giá, ngay cả nghiên cứu tiên phong về 

chủ đề này [ví dụ như nghiên cứu của 1], [16]. 

Bảng 4.5. Bảng phân loại dự đoán sai sót (Classification Table)
a
 

 
Quan sát (thực tế) 

Dự đoán 

Biến sai sót 
Tỷ lệ chính 

xác Không có sai 

sót 
Có sai sót 

 

Bước 1 

 

Biến 

sai sót  

Không có sai sót 220 80 73,3 

Có sai sót 78 222 74,0 

% tổng thể 

  

73,7 

a. The cut value is .500 

Bảng 4.5 phân loại có sai sót và không có sai sót theo hai tiêu chí: quan sát 

và dự đoán. Trong 300 công ty không có sai sót lợi nhuận trong mẫu, mô hình dự 

đoán đúng 220 trường hợp không có sai sót, đạt tỷ lệ 73,3% (220/300). Với 300 

công ty có sai sót lợi nhuận trong mẫu, mô hình dự đoán đúng 222 công ty, đạt tỷ lệ 

74,4% (222/300). Về tổng thể, tỷ lệ dự đoán đúng là 73,7% [(220+222)/(300+300)].  

Ngược lại, tỷ lệ dự đoán không đúng ở mức thấp cũng cần tìm hiểu. Có hai trường 

hợp dự đoán không đúng. Thứ nhất là dự đoán sai thuận (positive) theo đó dự đoán 

có sai sót nhưng thực tế không có sai sót. Kết quả phân tích cho thấy, có mô hình dự 

đoán 80 công ty có sai sót lợi nhuận trong khi thực tế các công ty này không có sai 

sót, với tỷ lệ dự đoán sai là 26,49% (80/302). Dạng dự đoán không đúng thứ hai là 

dự đoán sai nghịch (negative). Theo đó dự đoán công ty không có sai sót lợi nhuận 

trong khi thực tế có sai sót (tương tự như lỗi dạng I trong thống kê). Kết quả cho 

thấy mô hình dự đoán có 78 công ty không có sai sót trong khi thực tế các công ty 

này có sai sót, với tỷ lệ dự đoán sai là 26,17% (78/298). 
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Nhìn chung, kết quả cho thấy khả năng dự đoán sai sót của mô hình rất tốt. 

Điều này cần xem xét thêm khi phân tích mức độ ảnh hưởng của các biến dự đoán 

để tăng khả năng dự đoán ở nội dung tiếp theo. 

Kết quả hồi quy nhị phân về khả năng dự đoán sai sót lợi nhuận của các biến 

dự đoán được trình bày ở Bảng 4.6. Kết quả cho thấy có năm biến dự đoán và một 

biến kiểm soát có ý nghĩa thống kê. Thứ nhất, biến Quy mô HĐQT (BSI) có ý nghĩa 

thống kê (p-value =0,05, hệ số ước tính = -0,155). Kết quả này phù hợp với giả 

thuyết đặt ra (H1) theo đó quy mô của HĐQT càng lớn thì khả năng sai sót BCTC 

càng thấp. Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây như nghiên cứu 

của Abbott và cộng sự [1]  Dechow và cộng sự [48], Jensen [63], Lipton và Lorsch 

[77]. 

Phù hợp với giả thuyết H3 (những công ty có chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

thì khả năng có sai sót BCTC càng cao), hệ số ước tính của biến chủ tịch HĐQT 

kiêm nhiệm giám đốc (DC) mang giá trị dương (0,389) và có ý nghĩa thống kê chỉ ở 

mức 0,1. Kết quả này cũng phù hợp với một số nghiên cứu trước đây [như nghiên 

cứu của 39], [48], [50], [53], [86]. Cũng cần lưu ý rằng, các nghiên cứu trước đây 

về chủ đề này cung cấp kết quả chưa có sự đồng thuận. Một số nghiên cứu cho thấy 

biến này không có nghĩa thống kê [chẳng hạn như nghiên cứu của 16], [85]. Điều 

này có thể do tính hữu hiệu trong việc giám sát ngay cả khi chủ tịch HĐQT tách 

biệt với giám đốc. 

Kết quả hồi quy cũng cho thấy biến số cuộc họp của HĐQT (BME) có ý 

nghĩa thống kê (p-value = 0,05, hệ số ước tính = 0,020) và có ảnh hưởng nghịch 

chiều như trong giả thuyết H4, theo đó HĐQT có nhiều cuộc họp trong năm thì khả 

năng sai sót BCTC càng thấp. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Chen và 

cộng sự [41], Salleh và Othman [107]. Lưu ý rằng, không nhiều nghiên cứu sử dụng 

biến cuộc họp của HĐQT trong dự đoán sai sót BCTC, do vẫn còn tranh cãi về tính 

hữu hiệu của cuộc họp HĐQT trong việc nâng cao khả năng giám sát của họ [63], 

[125]. 
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Bảng 4.6. Hồi quy nhị phân của sai sót lợi nhuận theo các biến độc lập 

Mô hình hồi quy logistic 

(mô hình 1): 

            

SAISOT = a + b1BSI + b2BIN +b3DC +b4BME +b5MAO +b6BIO +b7ACS +b8ACQ 

+b9BIG4 +b10AUCH +b11CSIZE +b12GRO +b13LEV +b14ROE +b15LTI + e 

Biến 

độc lập  

Hƣớng ảnh 

hƣởng dự đoán  
Hệ số ƣớc tính 

 
Wald χ

2
 

 

BSI   -  -0,155  2,750**   

BIN   -  -0,075  0,019   

DC   +  0,389  3,710*   

BME   -  0,020  4,450**   

MAO   +  0,096  0,039   

BIO   -  -0,880  3,933**   

ACS   -  0,366  1,366   

ACQ   -  0,784  0,736   

BIG4   -  -0,087  0,109   

AUCH   +  0,394  3,920**   

CSIZE   -  -0,095  0,238   

GRO   +  -0,011  0,021   

LEV   +  -0,019  0,232   

ROE   +  -7,280  54,875***   

LTI   -  -0,017  0,272   

*, **, *** = p-value <,10; ,05; ,01 respectively, one - tailed if in predicted direction, 

two-tailed otherwise. Biến phụ thuộc = 1 nếu có sai sót, = 0 nếu không có sai sót. 

Các biến độc lập được đo lường như mô tả ở Bảng 4.1. 

  

Với biến Sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài (BIO), kết quả cho thấy biến này 

có ý nghĩa thống kê (p-value = 0,05, hệ số ước tính = -0,88), phù hợp với giả thuyết 

H6 (mức độ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài cao thì khả năng sai sót BCTC càng 

thấp). Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây như nghiên cứu của 

Shleifer and Vishney [112], Jensen [63], Dechow và cộng sự (1996), Abbott  và 

cộng sự (2004). 
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Kết quả cũng cho thấy biến Thay đổi công ty kiểm toán (biến AUCH) có ý 

nghĩa thống kê (p-value= 0,05, hệ số ước tính = 0,394), phù hợp với giả thuyết đặt ra 

(H10), theo đó các công ty có thay đổi kiểm toán  độc lập thì khả năng sai sót BCTC 

thấp. Điều này phù hợp với lập luận về thay đổi công ty kiểm toán nhằm tăng tính 

độc lập của công ty kiểm toán và từ đó tăng chất lượng BCTC. 

Trong số các biến kiểm soát, chỉ có biến khả năng sinh lời của chủ sở hữu là 

biến có ý nghĩa thống kê (p-value = 0,001) với hệ số ước tính -7,28. Kết quả này 

phù hợp với lập luận về khả năng xảy ra sai sót BCTC, theo đó công ty có khả năng 

sinh lời cao thì khả năng có sai sót BCTC và kết quả phù hợp với một số nghiên cứu 

trước đây như nghiên cứu của Larcker và cộng sự [76],  Kryzanowski và Zhang 

[75], Blankley và cộng sự [27]. 

Các biến còn lại đều không có ý nghĩa thống kê. Điều này ngụ ý rằng, nghiên 

cứu không thành công trong việc tìm thấy bằng chứng về ảnh hưởng của các biến 

này đến khả năng sai sót BCTC. Kết quả này có thể do dữ liệu nghiên cứu không đủ 

thuyết phục để chấp nhận các giả thuyết có liên quan. Hay nói cách khác, thực tế 

liên quan đến các biến này có thể khác xa với giá trị danh nghĩa (dữ liệu thu thập) 

do các doanh nghiệp thực hiện mang tính đối phó với quy định có tính pháp lý. Có 

thể giải thích các biến này như sau. 

Với biến Sự độc lập của HĐQT (BIN), giả thuyết tác giả đặt ra là các công ty 

có tỷ lệ thành viên độc lập cao thì khả năng sai sót BCTC thấp do nhiều thành viên 

độc lập thì sẽ có nhiều tiếng nói độc lập trong HĐQT, các ý kiến của thành viên độc 

lập sẽ hướng tới lợi ích của cổ đông nhiều hơn. Tuy nhiên kể từ ngày 17/09/2012 

theo khoản 2 Điều 30 của Quyết định 121/2012/TT-BTC quy định trong HĐQT của 

công ty niêm yết phải có tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là 

thành viên độc lập. Để đáp ứng quy định hiện hành nhiều công ty niêm yết thực 

hiện mang tính chất hình thức, đối phó. Do đó các thành viên độc lập HĐQT có thể 

chưa đáp ứng được về yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm. Mặt khác cùng với thời 

gian, mối quan hệ giữa thành viên độc lập và các thành viên quản lý, điều hành khác 

ngày càng sâu sắc, bản thân các thành viên độc lập cũng tham gia ngày càng sâu 



117 

 

hơn vào các hoạt động của công ty. Do đó có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính độc 

lập, nhất là trong tư tưởng của các thành viên độc lập mà không dễ kiểm soát được. 

Các thành viên độc lập có thể có xu hướng củng cố vị trí hoặc có xu hướng muốn 

làm hài lòng các thành viên HĐQT khác và ban điều hành để đạt được mục đích cá 

nhân, thay vì bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông. Các mô hình và chuẩn mực quốc tế 

rất hay nhưng “không thực tế” ở Việt Nam, đó là phát biểu của ông Nguyễn Duy 

Hưng – Chủ tịch SSI tại NDH Talk 09 về Công bố thông tin của doanh nghiệp trên 

Thị trường chứng khoán ngày 04/04/2019 tại Hà Nội, theo ông Nguyễn Duy Hưng 

“Rất khó tìm thành viên HĐQT có khả năng nói lên tiếng nói độc lập, nước này 

không có”. Trên thế giới cũng có các nghiên cứu cho kết quả là không có mối liên 

hệ giữa tính độc lập và sai sót BCTC như Abbott và các cộng sự (2004), Baber và 

các cộng sự (2005). 

Với biến Chất lượng của Công ty kiểm toán (Big 4) kết quả không có ý nghĩa 

thống kê là do đo lường sai sót BCTC trong các nghiên cứu ở nước ngoài đều dựa 

vào số liệu sai sót BCTC đã được trình bày lại (restatement), trên thế giới BCTC 

được trình bày lại xuất hiện khi một công ty tự phát hiện hoặc được phát hiện bởi 

kiểm toán độc lập hoặc do cơ quan chức năng (ví dụ như SEC) kiểm tra, phát hiện 

và yêu cầu công ty hiệu chỉnh lại BCTC đã công bố. Điều này có nghĩa là sai sót 

BCTC cần phải hiệu chỉnh một phần là do kiểm toán độc lập đã không phát hiện và 

ngăn ngừa sai sót trọng yếu BCTC trong quá trình kiểm toán. Không giống như một 

số nước, chẳng hạn như ở Mỹ, gian lận và sai sót BCTC được tổng hợp và công bố 

rộng rãi hàng năm bởi cơ quan công quyền có liên quan hoặc các hiệp hội để cung 

cấp thông tin cho công chúng. Ở Việt Nam không có số liệu sai sót BCTC do cơ 

quan có thẩm quyền cung cấp, do đó sai sót BCTC trong luận án này xem xét dựa 

trên chênh lệch giữa số liệu trên BCTC sau kiểm toán với số liệu trên BCTC trước 

kiểm toán. Vì vậy sai sót BCTC của một công ty không phản ánh được chất lượng 

của công ty kiểm toán và KTV vì nó còn phụ thuộc vào chất lượng BCTC trước 

kiểm toán do bản thân công ty lập, nếu như BCTC trước kiểm toán do công ty lập 

chứa đựng nhiều sai sót thì được kiểm toán bởi công ty kiểm toán có chất lượng cao 
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rõ ràng KTV sẽ phát hiện được các sai sót và BCTC sau kiểm toán sẽ chênh lệch so 

với BCTC trước kiểm toán. Do sự khác biệt cơ bản này có thể dẫn đến việc dữ liệu 

thu thập không có ý nghĩa thống kê. 

Với 2 biến liên quan đến Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán là Quy mô Ban 

kiểm soát (ACS)  và Chất lượng Ban kiểm soát (ACQ) đều không cho kết quả như 

các giả thuyết đề ra. Một ban kiểm soát có đầy đủ nhiệm vụ, với những điều kiện 

đảm bảo tính độc lập có thể đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông bằng một BCTC trung 

thực. Tuy nhiên, ở Việt Nam nhiệm vụ của Ban kiểm soát liên quan đến chất lượng 

BCTC lại rất mờ nhạt. Quản trị công ty các công ty niêm yết tại Việt nam là mô 

hình hai cấp, trong đó Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông bầu ra. Xét về lý thuyết, 

thì Ban kiểm soát có tính độc lập cao. Tuy nhiên, trong thực tế thì tính độc lập của 

Ban kiểm soát không độc lập cao như kỳ vọng, điều này xuất phát từ những lý do 

sau. Thứ nhất theo quy định quản trị công ty tại Thông tư 121/2012/TT-BTC, thành 

viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công 

ty. Có nghĩa, thành viên Ban kiểm soát có thể là cán bộ quản lý, nhân viên của bộ 

phận khác trong công ty. Như vậy, với tư cách là nhân viên và chịu lệ thuộc vào 

HĐQT thì khi phát hiện các gian lận của HĐQT và Ban lãnh đạo, các thành viên 

này sẽ không dám đưa ra và xử lý. Thứ hai là trong thực tế, ngoài thù lao do Đại hội 

cổ đông thông qua, các thành viên Ban kiểm soát còn được hưởng các lợi ích khác. 

Các lợi ích này do HĐQT và Ban điều hành quyết định, điều này ảnh hưởng rất 

nhiều đến tính độc lập của Ban kiểm soát. Tất nhiên, khi xây dựng quy chế này, 

HĐQT sẽ xây dựng theo hướng sao cho các thành viên Ban kiểm soát phụ thuộc 

vào mình.  

Với biến Quy mô công ty (CSIZE) thì các nghiên cứu trên thế giới cũng chưa 

tìm được một kết quả thống nhất. Nghiên cứu của Watts & Zimmerman (1978) và 

Guenther (1994) cho rằng những công ty có quy mô lớn thì giao dịch sẽ nhiều và 

phức tạp hơn vì vậy những công ty có quy mô lớn sẽ có nhiều khả năng sai sót 

BCTC hơn những công ty có quy mô nhỏ. Ngược lại với kết quả trên, Kinney & 

McDaniel (1989), Defond & Jiamblvo (1991) lại cho rằng những công ty có quy mô 
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nhỏ thì khả năng xảy ra sai sót BCTC là cao hơn những công ty có quy mô lớn. 

Chính vì vậy có thể thấy được rằng chiều hướng ảnh hưởng của nhân tố Quy mô 

công ty đến sai sót BCTC là chưa thực sự rõ ràng. Tác giả đưa biến Quy mô công ty 

vào kiểm định ở thị trường Việt Nam với kỳ vọng các công ty có quy mô lớn hơn 

thì sẽ ít có khả năng xảy ra sai sót BCTC, tuy nhiên theo kết quả kiểm định thì biến 

Quy mô công ty không có ý nghĩa thống kê đối với các công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam. 

Tương tự như biến Quy mô công ty (CSIZE) thì biến Tốc độ phát triển của 

công ty (GRO) cũng có các luồng ý kiến trái chiều từ các nhà nghiên cứu trên thế 

giới. Richardson và cộng sự (2002) tìm thấy bằng chứng những công ty tăng trưởng 

cao có xu hướng sai sót BCTC. Ngược lại Kinney & McDaniel (1989) cho rằng 

những công ty tăng trưởng thấp hơn có xu hướng trình bày sai chỉ tiêu lợi nhuận. 

Trong nghiên cứu này tác giả đưa biến Tốc độ phát triển của công ty (GRO) vào 

kiểm định với giả thuyết các công ty có tốc độ phát triển lớn thì khả năng xảy ra sai 

sót BCTC cao hơn, tuy nhiên kết quả nghiên cứu với biến này cũng không cho ý 

nghĩa thống kê. 

4.3.2. Hồi quy theo chiều hƣớng sai sót 

Bên cạnh trình bày kết quả theo mô hình hồi quy tổng quát, phân tích còn 

xem xét ảnh hưởng của các biến độc lập đến dạng sai sót, như là một phân tích gia 

tăng thêm để củng cố kết quả nghiên cứu. Bảng 4.7 trình bày kết quả hồi quy theo 

chiều hướng sai sót tăng lợi nhuận (lợi nhuận trước kiểm toán lớn hơn lợi nhuận sau 

kiểm toán). Có ba biến có kết quả tương đồng với trường hợp hồi quy chung, đó là 

biến Sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài (BIO), biến Thay đổi công ty kiểm toán 

(AUCH) và biến khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE). Điều này khẳng định 

thêm về mức độ ảnh hưởng của ba biến này đến dự đoán khả năng có sai sót BCTC 

của các công ty nghiên cứu. 
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Bảng 4.7. Hồi quy nhị phân của sai sót lợi nhuận tăng theo các biến độc lập 

Mô hình hồi quy logistic (mô hình 2): 

SAISOT = a + b1BSI + b2BIN +b3DC +b4BME +b5MAO +b6BIO+b7ACS + 

b8ACQ +b9BIG4 +b10AUCH +b11CSIZE +b12GRO +b13LEV+b14ROE + 

b15LTI + e 

Biến độc lập Hƣớng ảnh hƣởng 

dự đoán 
Hệ số ƣớc tính Wald χ

2
 

BSI - -0,134 0,908 

BIN - -0,153 0,037 

DC + 0,308 1,092 

BME - 0,007 0,248 

MAO + 0,826 1,430 

BIO - -1,300 3,439* 

ACS - 0,377 0,473 

ACQ - -21,080 0,000 

BIG4 - 0,160 0,149 

AUCH + 0,473 2,726* 

CSIZE - -0,234 0,612 

GRO + -0,027 0,090 

LEV + 0,055 0,800 

ROE + -8,717 32,209*** 

LTI - 0,005 0,011 
        

Xem xét trường hợp hồi quy theo chiều hướng sai sót lợi nhuận giảm (lợi 

nhuận trước kiểm toán nhỏ hơn lợi nhuận sau kiểm toán), kết quả hồi quy được 

trình bày ở Bảng 4.8 cho thấy, ngoại trừ biến kiểm soát ROE có kết quả tương đồng 

với hai mô hình hồi quy ở trên, kết quả hồi quy theo chiều hướng sai sót giảm còn 

có hai điểm khác biệt. Thứ nhất, biến Sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài không có ý 

nghĩa thống kê. Thứ hai, hai biến sự kiêm nhiệm của chủ tịch HĐQT và giám đốc 

(DC) và biến số cuộc họp trong năm của HĐQT (BME) xuất hiện trong danh sách 
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các biến có ý nghĩa thống kê (p-value lần lượt là 0,1 và 0,05). Kết  quả khác biệt 

này thật sự khó lý giải thông qua cơ sở lý thuyết liên quan. Kết quả khác biệt này có 

thể do đặc điểm về dữ liệu thu thập. 

Bảng 4.8. Hồi quy nhị phân của sai sót lợi nhuận giảm theo các biến độc lập 

Mô hình hồi quy logistic (mô hình 3):         

SAISOT = a + b1BSI + b2BIN +b3DC +b4BME +b5MAO +b6BIO +b7ACS 

+b8ACQ +b9BIG4 +b10AUCH +b11CSIZE +b12GRO +b13LEV +b14ROE 

+b15LTI + e 

Biến độc lập Hƣớng ảnh hƣởng 

dự đoán 
Hệ số ƣớc tính Wald χ

2
 

BSI   - -0,140 1,147 

BIN   - -0,005 0,000 

DC   + 0,525 3,269* 

BME   - 0,030 5,012** 

MAO   + -0,312 0,185 

BIO   - -0,730 1,489 

ACS   - 0,334 0,670 

ACQ   - 1,546 1,620 

BIG4   - -0,264 0,555 

AUCH   + 0,340 1,408 

CSIZE   - -0,041 0,022 

GRO   + 0,043 0,083 

LEV   + -0,070 1,476 

ROE   + -6,255 22,402*** 

LTI   - -0,040 0,733 

*, **, *** = p-value <,10; ,05; ,01 respectively, one - tailed if in predicted direction, two-

tailed otherwise. Biến phụ thuộc = 1 nếu có sai sót, = 0 nếu không có sai sót. Biến độc lập 

được đo lường ở Bảng 4.1. 
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Kết quả ba mô hình hồi quy có sự tương thích nhất định đối với một số biến, 

nhất là đối với các biến không có ý nghĩa thống kê (Bảng 4.9). Biến BIO (sở hữu cổ 

đông lớn bên ngoài) và biến AUCH (thay đổi kiểm toán) đều có ý nghĩa thống kê 

trong cả mô hình 1 và mô hình 2. Biến DC (sự kiêm nhiệm) và biến BME (số cuộc 

họp của HĐQT) có ý nghĩa thống kê trong mô hình 1 và mô hình 3. Trong khi đó, 

biến kiểm soát ROE có ý nghĩa thống kê trong cả ba mô hình. Kết quả có khác biệt 

giữa ba mô hình có thể do thay đổi cách đo lường biến phụ thuộc và số lượng quan 

sát giảm trong mô hình 2 và mô hình 3. Cũng cần lưu ý rằng, kết quả hồi quy chung 

(mô hình 1) là kết quả tổng hợp nhất, trong khi kết quả hồi quy theo chiều hướng (mô 

hình 2 và mô hình 3) là nhằm làm rõ thêm chiều hướng sai sót.  

Nhìn chung, kết quả hồi quy chung cung cấp một số bằng chứng đã được 

kiểm chứng trong các nghiên cứu trước đây. Theo đó, các nhân tố Chủ tịch HĐQT 

kiêm nhiệm giám đốc, Số cuộc họp của HĐQT, Sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài, 

Thay đổi công ty kiểm toán có ảnh hưởng đến khả năng sai sót BCTC. Bên cạnh đó, 

nghiên cứu không thành công trong việc kiểm chứng ảnh hưởng của một số nhân tố 

đến sai sót BCTC. Nghiên cứu trong tương lai cần kiểm định thêm các nhân tố này 

thông qua mở rộng dữ liệu hoặc thay đổi mô hình hồi quy. Khi đó mới có thể đưa ra 

khẳng định về khả năng dự đoán sai sót BCTC của các biến này. 
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Bảng 4.9. Tổng hợp kết quả hồi quy ba mô hình 

Biến độc lập  Mô hình 1 

(Hệ số ƣớc tính) 

Mô hình 2 

(Hệ số ƣớc tính) 

Mô hình 3 

(Hệ số ƣớc tính) 

BSI   -0,155** -0,134 -0,140 

BIN   -0,075 -0,153 -0,005 

DC   0,389* 0,308 0,525* 

BME   0,020** 0,007 0,030** 

MAO   0,096 0,826 -0,312 

BIO   -0,880*** -1,300* -0,730 

ACS   0,366 0,377 0,334 

ACQ   0,784 -21,080 1,546 

BIG4   -0,087 0,160 -0,264 

AUCH   0,394** 0,473* 0,340 

CSIZE   -0,095 -0,234 -0,041 

GRO   -0,011 -0,027 0,043 

LEV   -0,019 0,055 -0,070 

ROE   -7,280*** -8,717*** -6,255*** 

LTI   -0,017 0,005 -0,040 

*, **, *** = p-value <,10; ,05; ,01 respectively, one - tailed if in predicted direction, two-tailed 

otherwise. Biến phụ thuộc = 1 nếu có sai sót, = 0 nếu không có sai sót. Biến độc lập được đo lường 

ở Bảng 4.1. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 

Chương 4 trình bày kết quả kiểm định các giả thuyết về ảnh hưởng của các 

nhân tố thuộc về quản trị công ty đến sai sót trọng yếu trong BCTC của các công ty 

niêm yết. Phân tích đơn biến cho thấy, một số biến giải thích của nhóm công ty có 

sai sót BCTC có sự khác biệt (có ý nghĩa thống kê) so với nhóm các công ty không 

có sai sót BCTC, và phù hợp với lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm trước đây. 

Kết quả mô hình dự đoán cũng cho thấy, mô hình dự đoán đúng là 73,7%, trong đó 

dự đoán đúng trường hợp các công ty không có sai sót là 73,3%, dự đoán đúng công 

ty có sai sót lợi nhuận là 74%.  

Kết quả phân tích hồi quy cung cấp bằng chứng về bốn nhân tố thuộc về quản 

trị công ty (Số lượng thành viên HĐQT (BSI), Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc 

(DC), số cuộc họp của HĐQT trong một năm tài chính (BME), Sở hữu của cổ đông 

lớn bên ngoài (trên 5%) (BIO)), một nhân tố thuộc về kiểm toán độc lập (Các công ty 

có thay đổi Công ty Kiểm toán (AUCH)) và một nhân tố liên quan đến thuộc tính của 

công ty (Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)) có ảnh hưởng đến sai sót 

BCTC. Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây (xem chú thích ở trên). 

Bên cạnh đó, để xem xét thêm sự ảnh hưởng của các nhân tố theo chiều hướng sai 

sót, hồi quy chi tiết theo hai biến phụ thuộc (sai sót tăng và sai sót giảm) cũng được 

phân tích nhằm kiểm chứng thêm kết quả phân tích hồi quy chung. Kết quả phân tích 

tương đồng một phần với kết quả phân tích sai sót nói chung. Điều này có thể do thay 

đổi đo lường biến phụ thuộc và số quan sát giảm xuống.  

Mặc dù kết quả không hoàn toàn đồng thuận với các nghiên cứu trước đây, 

điều này có thể do nhiều yếu tố khác nhau như khuôn khổ pháp lý, môi trường 

BCTC, độ thuyết phục của dữ liệu. Mặt khác, sự không đồng thuận hoàn toàn với 

kết quả của các nghiên cứu trước đây cũng ngụ ý rằng, cần tiếp tục thực hiện các 

nghiên cứu trong tương lai nhằm tiếp tục tìm kiếm kết quả kiểm chứng ảnh hưởng 

của các nhân tố khác nhau đến sai sót BCTC. Kết quả này đặt ra một số vấn đề cần 

xem xét khi đánh giá khả năng sai sót BCTC của các công ty niêm yết. Những hàm 

ý từ kết quả nghiên cứu sẽ được đề cập ở chương tiếp theo.  
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CHƢƠNG 5 

 BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

 

Mục tiêu của luận án là đánh giá thực trạng và giải thích sai sót BCTC của 

các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả phân tích thực 

trạng cho thấy sai sót BCTC là phổ biến, xảy ra ở nhiều chỉ tiêu khác khau, không 

có chiều hướng giảm qua 5 năm, không có sự khác biệt giữa các ngành, giữa hai thị 

trường niêm yết. Phân tích hồi quy nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố thuộc 

quản trị công ty đến sai sót trọng yếu trong BCTC đã cung cấp một số bằng chứng 

phù hợp với lý thuyết và kết quả nghiên cứu trước đây. Dựa trên kết quả phân tích 

hai nhánh này, chương 5 sẽ tổng hợp kết quả phân tích, và từ kết quả phân tích, đưa 

ra các hàm ý chính sách về quản trị công ty và quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu 

khả năng sai sót BCTC của các công ty niêm yết.  

Chương này gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất tổng lược kết quả 

phân tích thực trạng và kết quả nghiên cứu giải thích sai sót BCTC. Nội dung thứ 

hai trình bày các hàm ý chính sách có liên quan. 

5.1. Bàn luận về kết quả nghiên cứu 

5.1.1. Bàn luận về nghiên cứu thực trạng sai sót báo cáo tài chính 

Kết quả phân tích thực trạng sai sót BCTC ở chương 3 có thể tổng lược lại 

các nội dung chính sau đây. 

- Các công ty có sai sót lợi nhuận chiếm một tỷ lệ tương đối cao, dao động 

quanh mức 80% tổng số công ty được lựa chọn nghiên cứu và không có xu hướng 

giảm trong 5 năm nghiên cứu. Trong đó ở cả hai khía cạnh là các công ty có lợi 

nhuận trước kiểm toán cao hơn lợi nhuận sau kiểm toán (sai sót tăng) và các công ty 

có lợi nhuận trước kiểm toán thấp hơn lợi nhuận sau kiểm toán (sai sót giảm) đều 

chiếm tỷ lệ khá cao, dao động quanh mức 50% đối với sai sót tăng và 30% đối với 

sai sót giảm. 

- Tỷ lệ các công ty có sai sót về doanh thu chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong 

tổng thể nghiên cứu (thấp nhất là 39,3% ở năm 2014 và cao nhất là 44% ở năm 
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2012) Tỷ lệ sai sót của các công ty báo cáo doanh thu cao hơn thực tế (khoảng 22%) 

luôn lớn hơn tỷ lệ của các công ty báo cáo doanh thu thấp hơn thực tế (khoảng 

19%).  So với tỷ lệ sai sót lợi nhuận thì tỷ lệ sai sót doanh thu thấp hơn nhiều theo 

cả hai hướng báo cáo tăng và báo cáo giảm. Kết quả này cho thấy rằng, sai sót lợi 

nhuận chịu ảnh hưởng đáng kể của sai sót chi phí. 

- Kết quả phân tích cũng cho thấy tỷ lệ các công ty có sai sót chi phí chiếm tỷ 

trọng lớn so với các công ty không có sai sót chi phí (thấp nhất là 71,5% vào năm 

2014 và cao nhất là 79,4% vào năm 2012). Kết quả này cho thấy sai sót số liệu về 

chi phí là rất phổ biến. Chi tiết theo từng hướng sai sót cho thấy, các công ty có xu 

hướng báo cáo chi phí thấp hơn so với số liệu kiểm toán qua các năm (Khoảng 

41%), trong đi đó các công ty có xu hướng báo cáo chi phí cao hơn so với số liệu 

kiểm toán qua các năm (Khoảng 34%), điều này làm cho lợi nhuận báo cáo thường 

cao hơn lợi nhuận sau kiểm toán. 

 Tổng kết từ các nội dung phân tích sai sót BCTC của các công ty niêm yết tại 

Việt Nam có thể thấy tình trạng sai sót BCTC là phổ biến cả về số lượng, về chất 

lượng (mức độ sai sót lớn) và về thời gian sai sót. Từ kết quả phân tích có thể rút ra 

một số kết luận sau: 

- Sai sót BCTC của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

là phổ biến cả về số lượng công ty và về quy mô sai sót; 

- Sai sót không có chiều hướng giảm qua 5 năm (từ năm 2012 đến năm 

2016); 

- Sai sót BCTC được thể hiện ở các chỉ tiêu tài chính điển hình có ảnh hưởng 

đến thông tin cung cấp trong BCTC như: lợi nhuận, doanh thu, chi phí, tài sản, nợ; 

- Ngoài các sai sót có dấu hiệu thổi phồng lợi nhuận như báo cáo doanh thu 

cao, lợi nhuận cao, chi phí thấp, giá trị tài sản cao, nợ thấp, sai sót theo chiều hướng 

ngược lại cũng đáng kể ở tất cả các khía cạnh. Kết quả này ngụ ý rằng, năng lực kế 

toán của một số công ty, các hướng dẫn áp dụng của của chuẩn mực kế toán chưa rõ 

ràng có thể gây hiểu nhầm trong quá trình áp dụng là một vấn đề cần xem xét, cải 

thiện. 
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5.1.2. Bàn luận về nghiên cứu giải thích sai sót báo cáo tài chính 

Nhánh phân tích thứ hai của luận án liên quan đến tìm kiếm bằng chứng về 

ảnh hưởng của quản trị công ty đến sai sót trọng yếu trong BCTC. Trên cơ sở thực 

trạng sai sót BCTC rất phổ biến, việc tìm kiếm bằng chứng giải thích nguyên nhân 

sai sót là cần thiết. Dựa vào mẫu 600 quan sát trong vòng 5 năm (từ 2012 đến 

2016), chia thành hai nhóm đối ứng (có sai sót trọng yếu và không có sai sót trọng 

yếu), các giả thuyết và thiết kế nghiên cứu đã được thiết lập. Tổng hợp kết quả 

nghiên cứu từ mô hình hồi quy chung được trình bày ở Bảng 5.1.  

Bảng 5.1. Bảng tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết 

Giả    

thuyết 
Nội dung giả thuyết Kỳ vọng 

Kết quả 

nghiên cứu 

A Nhóm giả thuyết liên quan đến thuộc tính quản trị của công ty 

H1 
Quy mô của HĐQT có ảnh hưởng nghịch 

chiều đến khả năng sai sót BCTC
30

 
- - 

H2 
Sự độc lập của HĐQT có ảnh hưởng 

nghịch chiều đến khả năng sai sót BCTC 
- 0 

H3 

Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc có 

ảnh hưởng thuận chiều đến khả năng sai 

sót BCTC 

+ + 

H4 

Số cuộc họp trong năm của HĐQT có 

ảnh hưởng nghịch chiều đến khả năng sai 

sót BCTC 

- - 

H5 

Mức độ sở hữu của người quản lý công 

ty có ảnh hưởng thuận chiều đến khả 

năng sai sót BCTC 

+ 0 

H6 

Mức độ sở hữu của cổ đông lớn bên 

ngoài có ảnh hưởng nghịch chiều đến 

khả năng sai sót BCTC 

- - 

                                              
30

 Khả năng và mức độ sai sót BCTC: sai sót BCTC được đo lường trong nghiên cứu này theo hai cách: khả 

năng sai sót và mức độ sai sót (xem đo lường biến phụ thuộc ở phía dưới). 
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Giả    

thuyết 
Nội dung giả thuyết Kỳ vọng 

Kết quả 

nghiên cứu 

H7 
Quy mô của ban kiểm soát có ảnh hưởng 

nghịch chiều đến khả năng sai sót BCTC 
- 0 

H8 

Số chuyên gia tài chính trong ban kiểm 

soát có ảnh hưởng nghịch chiều đến khả 

năng sai sót BCTC 

- 0 

B Nhóm giả thuyết liên quan đến kiểm toán độc lập 

H9 

Các công ty được kiểm toán bởi Big 4 có 

ảnh hưởng nghịch chiều đến khả năng sai 

sót BCTC 

- 0 

H10 

Công ty có thay đổi kiểm toán độc lập có 

ảnh hưởng nghịch chiều đến khả năng sai 

sót BCTC 

- - 

Kết quả phân tích cho thấy 5 nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng sai sót 

trọng yếu trong BCTC, trong đó có 4 nhân tố thuộc về quản trị công ty (quy mô 

HĐQT, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, số cuộc họp của HĐQT, sở hữu của cổ 

đông lớn bên ngoài) và một nhân tố thuộc về công ty kiểm toán độc lập (thay đổi 

công ty kiểm toán). Ngoài ra còn có một nhân tố thuộc về đặc điểm của công ty 

(khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu). Các nhân tố còn lại không có ý nghĩa 

thống kê. Kết quả này có một số nhân tố phù hợp với các nghiên cứu trước đây 

(xem nhận xét ở chương 4).  Cụ thể: 

Nhóm các nhân tố thuộc quản trị công ty 

Trong các nhân tố liên quan đến thuộc tính quản trị công ty thì nghiên cứu đã 

tìm thấy 4 nhân tố có ảnh hưởng đến sai sót BCTC của các công ty niêm yết, trong 

đó có 3 nhân tố có mối quan hệ ngược chiều với sai sót BCTC là Quy mô của 

HĐQT, Mức độ thường xuyên của các cuộc họp HĐQT  và Mức độ sở hữu của cổ 

đông lớn bên ngoài. Điều này là hoàn toàn phù hợp với giả thuyết đặt ra và phù hợp 

với các nghiên cứu trước đây trên thế giới.  
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Kết quả phân tích cũng cho thấy nhân tố Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều 

hành  có ảnh hưởng đến sai sót BCTC và đây là biến ảnh hưởng thuận chiều với sai 

sót BCTC, có nghĩa là trong những công ty mà chủ tịch HĐQT đồng thời là giám 

đốc điều hành thì kết quả BCTC có sai sót nhiều hơn so với những công ty mà 

không có sự kiêm nhiệm. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu 

trước đó đã được công bố trên thế giới. Trường hợp chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm 

giám đốc điều hành thì sẽ làm mất đi vai trò kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với 

ban giám đốc, tính độc lập trong điều hành sẽ bị ảnh hưởng, điều này làm cho sai 

sót BCTC sẽ dễ xảy ra hơn. 

Các nhân tố còn lại trong các nhân tố liên quan đến quản trị công ty không 

tìm thấy có ảnh hưởng đến sai sót BCTC bao gồm: Sự độc lập của HĐQT, Mức độ 

sở hữu của người quản lý công ty, Quy mô của ban kiểm soát và Chất lượng của 

ban kiểm soát. 

Nhóm các nhân tố liên quan đến kiểm toán độc lập 

Hai nhân tố thuộc kiểm toán độc lập được xem xét trong nghiên cứu này, đó là 

Chất lượng của công ty kiểm toán  và Thay đổi công ty kiểm toán. Qua kết quả chỉ có 

nhân tố Thay đổi công ty kiểm toán  có ý nghĩa thống kê, và phù hợp với giả thuyết 

đặt ra. Theo đó công ty có thay đổi kiểm toán thì khả năng sai sót BCTC càng ít. Điều 

này phù hợp với lập luận về thay đổi công ty kiểm toán nhằm tăng tính độc lập của 

công ty kiểm toán và từ đó tăng chất lượng BCTC. 

Nhân tố Chất lượng của công ty kiểm toán không tìm thấy có ý nghĩa thống 

kê có thể do các nguyên do khác nhau như độ tin cậy của dữ liệu, mô hình phân 

tích. Cũng cần lưu ý rằng nhiều nghiên cứu trước đây cũng không thành công trong 

việc tìm thấy sự ảnh hưởng của biến này đến sai sót BCTC như nghiên cứu của 

Chen và cộng sự [40], Nguyễn Công Phương và Lâm Xuân Đào [86], Trần Thị 

Giang Tân và Trương Thùy Dương [120]. 

Nhóm các nhân tố liên quan đến đặc điểm kinh tế của công ty 

Nhóm các nhân tố thuộc về đặc điểm công ty là nhóm các biến kiểm soát 

trong mô hình, không phải là mục tiêu phân tích của luận án. Kết quả phân tích cho 
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thấy chỉ có một trong 5 biến liên quan đến đặc điểm kinh tế của công ty có ảnh 

hưởng đến sai sót BCTC là Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Kết quả 

này phù hợp với lập luận cũng như nghiên cứu trước đây về khả năng xảy ra sai sót 

BCTC. Theo đó công ty có khả năng sinh lời càng cao thì có sai sót BCTC càng 

lớn. Bốn biến còn lại không tìm thấy có ý nghĩa thống kê bao gồm: Quy mô công ty 

(CSIZE), Tốc độ tăng trưởng của công ty (GRO), Đòn bẩy tài chính (LEV) và Thời 

gian niêm yết trên thị trường chứng khoán (LTI). Cũng cần lưu ý rằng các nghiên 

cứu trước đây về các biến này cung cấp kết quả chưa có sự đồng thuận. Kết quả của 

nghiên cứu này vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cho các biến thuộc về đặc điểm công ty. 

Nghiên cứu trong tương lai cần tiếp tục kiểm chứng các nhân tố này. 

Tóm lại, kết quả không tương đồng hoàn toàn với nghiên cứu trước đây ngụ 

ý rằng, cần phải tiếp tục thực hiện các nghiên cứu trong tương lai nhằm tiếp tục 

kiểm chứng các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót BCTC của các công ty niêm yết. 

5.2. Hàm ý từ kết quả nghiên cứu 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực tế về thực trạng và nguyên nhân sai sót 

BCTC, các hàm ý được rút ra gắn với kết quả phân tích. Các hàm ý này là nhằm 

ngăn ngừa, hạn chế sai sót BCTC của các công ty niêm yết. 

5.2.1. Tăng cƣờng vai trò giám sát của quản trị công ty nhằm hạn chế sai 

sót báo cáo tài chính 

Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng thành viên HĐQT càng nhiều thì sai 

sót BCTC càng giảm. Điều đó cho thấy số lượng thành viên HĐQT càng nhiều thì 

sẽ tập hợp được sức mạnh của nhiều người, tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát 

ban điều hành, từ đó làm giảm sai sót BCTC. Các công ty niêm yết tại Việt Nam 

cần duy trì một số lượng thành viên HĐQT đủ lớn để đảm bảo việc kiểm tra, giám 

sát ban điều hành doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng BCTC. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty có chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm 

giám đốc thì có sai sót BCTC nhiều hơn so với các công ty không có sự kiêm 

nhiệm. Việc này sẽ góp phần tách biệt chức năng giám sát và chức năng điều hành, 

tránh hiện tượng “vừa đá bóng vừa thổi còi” tại doanh nghiệp, nâng cao chất lượng 
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quản trị công ty của doanh nghiệp. Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm giám đốc thì 

việc giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc sẽ độc lập hơn, điều đó cho thấy việc 

giám sát của HĐQT có ảnh hưởng trong việc giảm thiểu sai sót BCTC. Vì vậy đối 

với các công ty đang có sự kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc 

điều hành thì cần sớm tách biệt nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót BCTC. 

Điều này sẽ hạn chế việc vì những động cơ, lợi ích riêng mà giám đốc có thể làm 

sai lệch thông tin trên BCTC. Ngoài ra cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của 

HĐQT đối với ban giám đốc. Việc không được kiêm nhiệm hai chức danh nêu trên 

được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71 [42]. Theo đó, từ ngày 01/8/2020 

các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam phải thực hiện quy định không được kiêm 

nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và giám đốc điều hành. 

Bên cạnh yếu tố số lượng thành viên HĐQT thì số lượng cuộc họp của 

HĐQT cũng ảnh hưởng đến sai sót BCTC của các công ty niêm yết tại Việt Nam. 

Số lượng cuộc họp của HĐQT trong năm càng nhiều thì sai sót BCTC càng ít, điều 

này cũng hoàn toàn phù hợp bởi vì số lượng cuộc họp nhiều chứng tỏ HĐQT thực 

hiện nghiêm túc và giám sát thường xuyên, liên tục việc điều hành của ban giám 

đốc, từ đó giảm sai sót BCTC. 

Ngoài ra kết quả nghiên cứu nhân tố sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài cũng 

có ý nghĩa thống kê. Điều đó có nghĩa rằng yếu tố này có ảnh hưởng đến sai sót 

BCTC (Mức độ sở hữu của cổ đông lớn bên ngoài cao thì khả năng ít có sai sót 

BCTC). Cổ đông lớn bên ngoài có quyền giám sát ban điều hành công ty và được 

xem là cơ chế kiểm soát bổ sung, từ đó làm giảm khả năng sai sót BCTC. Cổ đông 

lớn cũng có tác động đến cơ cấu HĐQT thông qua gây ảnh hưởng đến lựa chọn 

thành viên của HĐQT. Vì vậy đối với các cổ đông chiến lược có tiềm tăng bên 

ngoài cũng cần được doanh nghiệp khuyến khích tăng tỷ trọng sở hữu cổ phần tại 

công ty niêm yết. 

Theo kết quả nghiên cứu thì biến Sự độc lập của HĐQT không có ý nghĩa 

thống kê. Kết quả này có thể là do thực tế các doanh nghiệp niêm yết ở thị trường 

chứng khoán Việt Nam, vai trò của thành viên độc lập rất mờ nhạt, mang tính hình 
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thức chưa phát huy được như kỳ vọng rằng sự hiện diện của thành viên độc lập sẽ 

đóng vai trò như người giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những 

người quản lý, điều hành, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông. Đồng 

tình với quan điểm này, bà Elisa Mallis, Giám đốc điều hành kiêm Phó chủ tịch khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm lãnh đạo sáng tạo (CCL), một chuyên 

gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục điều hành và nguồn nhân lực chiến 

lược trên toàn cầu đã chia sẻ tại diễn đàn “Nâng cao năng lực lãnh đạo HĐQT 

hướng tới thành công tương lai”, do Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) tổ 

chức thường niên [90]. 

Vì vậy, để hạn chế sai sót BCTC tại các công ty niêm yết thì cần phải tăng 

cường tính độc lập của thành viên HĐQT độc lập, các thành viên này phải thực sự 

độc lập trong các mối quan hệ, nhất là độc lập về mặt kinh tế. Vấn đề này cũng đã 

được khuyến nghị trong “Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành 

cho Công ty đại chúng tại Việt Nam” [121], cụ thể như sau: 

- Để thúc đẩy nhận định độc lập của tất cả các thành viên HĐQT và sự liêm 

chính của hệ thống quản trị, công ty cần phải có tối thiểu một phần ba (1/3) thành 

viên HĐQT là thành viên độc lập. Sự có mặt của thành viên HĐQT độc lập trong 

HĐQT bảo đảm việc ra quyết định độc lập về các vấn đề của công ty và giám sát 

khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban Điều hành, bao gồm việc ngăn 

ngừa xung đột lợi ích và cân bằng các nhu cầu có tính cạnh tranh lẫn nhau của 

công ty. 

- HĐQT cần phải bảo đảm các thành viên HĐQT độc lập có đầy đủ các tiêu 

chuẩn và năng lực cần thiết để tham gia đóng góp cho HĐQT. 

- Thành viên HĐQT độc lập chỉ nên tham gia HĐQT tối đa chín năm liên 

tục. Việc tham gia là thành viên độc lập trong một  thời gian dài có thể gây ảnh 

hưởng đến khả năng hành động độc lập và khách quan của thành viên HĐQT đó. Vì 

vậy, tổng thời gian làm việc liên tục trong các nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc 

lập không được vượt quá chín năm. 
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- HĐQT cần phải chỉ định một thành viên HĐQT đứng đầu trong số các 

thành viên HĐQT độc lập nếu Chủ tịch HĐQT không phải là thành viên độc lập, 

bao gồm trường hợp Chủ tịch HĐQT cũng đồng thời là Tổng Giám đốc. 

Ngoài ra, thành viên của HĐQT độc lập cần được trao quyền lực nhiều hơn, 

thậm chí chủ tịch HĐQT là thành viên độc lập. Các thành viên độc lập phải có báo 

cáo đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đại hội cổ đông thường 

niên. Đây là cơ sở để đại hội cổ đông quyết định về chế độ thù lao thành viên độc 

lập. Ngoài thù lao do đại hội cổ đông quyết định thì thành viên độc lập không được 

nhận bất cứ lợi ích nào khác từ công ty. Bên cạnh đó, thông thường HĐQT sử dụng 

chủ yếu các thông tin được cung cấp từ những người quản lý công ty. Do vậy, các 

thành viên độc lập cần cập nhật thêm các thông tin, chủ động phân tích từ những 

nguồn tin độc lập, khách quan, ví dụ như kiểm toán từ bên ngoài, thanh tra chuyên 

ngành hoặc bộ phận kiểm soát của công ty. Ngoài ra, cũng cần quy định cho phép 

các cổ đông trực tiếp tiếp xúc với các thành viên độc lập, hoặc thiết lập mạng lưới 

cung cấp thông tin riêng để đảm bảo thu thập thông tin kịp thời, chính xác. 

Mặc dù các biến liên quan đến ban kiểm soát công ty đưa vào kiểm định 

trong nghiên cứu này không cho ý nghĩa thống kê vì có thể do dữ liệu nghiên cứu 

không đủ thuyết phục để chấp nhận các giả thuyết có liên quan, vì thực tế liên quan 

đến các biến này có thể khác xa với giá trị danh nghĩa (dữ liệu thu thập) do các công 

ty thực hiện mang tính đối phó với quy định có tính pháp lý. Tuy nhiên vai trò của 

ban kiểm soát đối với HĐQT và ban giám đốc trong việc phát hiện, ngăn ngừa 

nhằm hạn chế sai sót BCTC là điều không thể phủ nhận. Thực tế ở Việt Nam, hoạt 

động giám sát của ban kiểm soát đối với HĐQT, ban giám đốc còn khá hạn chế; quy 

trình kiểm tra, giám sát rủi ro của ban kiểm soát cũng chưa rõ ràng; hoạt động kiểm 

tra, giám sát của ban kiểm soát đối với HĐQT, ban giám đốc phần lớn mang tính 

thủ tục, hình thức [89]. 

Do đó để nâng cao vai trò giám sát của ban kiểm soát thì trong quy chế quản 

trị của các công ty niêm yết ở Việt Nam cần bổ sung các vấn đề sau: 

- Ban kiểm soát giám sát HĐQT và ban giám đốc trong việc xây dựng các 
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chiến lược phòng ngừa rủi ro thông qua việc xây dựng và cải tiến hệ thống kiểm 

soát nội bộ cũng như hệ thống kế toán. Kết quả cần  phải được báo cáo tại đại hội cổ 

đông thường niên. Tại đại hội cổ đông thường niên, cổ đông phải xem xét mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của ban kiểm soát làm cơ sở để quyết định mức thù lao cho 

phù hợp. 

- Xem xét và đánh giá phương pháp làm việc của kiểm toán nội bộ về những 

vấn đề liên quan đến tính hiện hữu và tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, 

qua đó đề xuất những biện pháp cải tiến hệ thống này nói riêng và hệ thống quản lý 

công ty nói chung. 

- Giám sát mối quan hệ giữa KTV độc lập và ban điều hành và những người 

quản lý trong công ty nhằm đảm bảo tính độc lập của KTV. 

- Cần trao quyền cho trưởng ban kiểm soát nhiều hơn. Trưởng ban kiểm soát 

phải có báo cáo đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đại hội 

đồng cổ đông thường niên. Đây là cơ sở để đại hội đồng cổ đông đánh giá hiệu quả 

làm việc của Ban kiểm soát trong một nhiệm kỳ đại hội. 

Mỗi công ty niêm yết tại Việt Nam nên thành lập một ủy ban kiểm toán như 

các nước phát triển trên thế giới. Đặc biệt là nên chú trọng bản chất hơn hình thức, 

không chỉ thành lập cho có mà phải hoạt động để phát huy vai trò kiểm soát chất 

lượng BCTC, ngăn ngừa sai sót BCTC. Trên thế giới công ty niêm yết phải thành lập 

ủy ban kiểm toán trong đó các thành viên phải độc lập (không phải là người chịu 

trách nhiệm quản lý, điều hành, kế toán trưởng của công ty được kiểm toán và phải có 

ít nhất một thành viên độc lập có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán). Ủy ban 

kiểm toán phải yêu cầu KTV và công ty kiểm toán báo cáo các nội dung quan trọng 

phát hiện trong quá trình kiểm toán, các yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ liên 

quan đến việc lập và trình bày BCTC. Nếu làm được điều này thì chất lượng BCTC 

của công ty niêm yết sẽ được nâng cao từ đó làm giảm sai sót BCTC. Việc thành lập 

Ủy ban kiểm toán và bảo đảm để ủy ban này có đủ nguồn lực và thẩm quyền cũng 

được khuyến nghị tại Nguyên tắc số 4.1 trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo 

thông lệ tốt nhất dành cho Công ty đại chúng tại Việt Nam [121].  
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Ngoài ra, các công ty niêm yết cũng cần có các giải pháp hiệu quả trong việc 

sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập và tăng cường chất lượng của nhân viên kế toán, 

cụ thể:  

- Các công ty niêm yết tại Việt Nam nên xem xét kỹ lưỡng trong việc lựa 

chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC. Việc chọn Công ty Kiểm 

toán nên quan tâm đến chất lượng dịch vụ hơn là phí kiểm toán. Bởi vì những 

công ty kiểm toán có mức phí quá thấp thường thực hiện kiểm toán trong thời gian 

ngắn, cắt giảm nhân lực, cắt giảm các thủ tục kiểm toán, điều này ảnh hưởng đến 

chất lượng BCTC, hiệu quả kiểm toán sẽ giảm xuống. Ngoài ra, các công ty cũng 

nên mời KTV tham gia trong đại hội cổ đông nhằm tăng cường vai trò của kiểm 

toán độc lập. 

- Trong các nguyên nhân dẫn đến sai sót BCTC có nguyên nhân do sự yếu 

kém của kế toán viên. Vì vậy các công ty niêm yết cũng cần đầu tư vào việc nâng 

cao năng lực của đội ngũ nhân viên kế toán để đáp ứng yêu cầu lập và trình bày 

BCTC phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 

Tăng cƣờng giám sát quy trình lập báo cáo tài chính của HĐQT 

HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết 

định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông [98, Điều 108]. HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo và xây dựng 

chiến lược của công ty, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động của ban điều hành, cũng 

như các hệ thống kiểm soát tài chính. Về giám sát quy trình lập và công bố BCTC, 

HĐQT có thể ngăn ngừa, phát hiện sai sót BCTC. 

Để tăng cường vai trò và trách nhiệm của HĐQT, trước hết hoạt động giám 

sát của HĐQT phải bảo đảm hữu hiệu. Điều này bao hàm tất cả các khía cạnh quản 

lý của HĐQT, bao gồm cả tính độc lập và sự chú tâm của các thành viên HĐQT. 

HĐQT cũng thực hiện trách nhiệm của mình một cách độc lập trong việc bổ nhiệm, 

giám sát, thù lao, kiểm toán và ban kiểm toán nội bộ. 

HĐQT cũng có trách nhiệm bảo đảm rằng quản lý hoạt động kinh doanh phải 

xây dựng được chương trình quản trị rủi ro gian lận BCTC thật sự hữu hiệu để cho 
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phép nhân viên, khách hàng, người bán dựa vào những chuẩn mực này để hành 

động trong khuôn khổ của nó. HĐQT cần: (Xem nghiên cứu [87]) 

- Hiểu rõ rủi ro gian lận nói chung và gian lận BCTC nói riêng; 

- Duy trì giám sát việc đánh giá rủi ro gian lận thông qua việc đảm bảo rằng 

rủi ro gian lận luôn được xem là một phần của kế hoạch đánh giá rủi ro của tổ chức. 

Trách nhiệm này cần được chuyển tải theo lịch trình đến các cuộc họp của HĐQT 

khi rủi ro đối với công ty được xem xét. 

- Giám sát báo cáo của ban giám đốc về rủi ro gian lận, chính sách và hoạt 

động kiểm soát nội bộ đối với gian lận và phải đảm bảo rằng hoạt động kiểm soát 

của ban giám đốc phải hữu hiệu. HĐQT cũng cần phải thiết lập một cơ chế để bảo 

đảm nhận được các thông tin chính xác, kịp thời từ đội ngũ quản lý, từ nhân viên, 

các nhà kiểm toán nội bộ và độc lập và các bên có liên quan khác về khả năng xảy 

ra gian lận.  

- Giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ do ban giám đốc thiết lập. 

- Thiết lập được môi trường văn hoá công ty thích hợp về chống gian lận ở 

đội ngũ các nhà quản lý cấp cao. 

- Có khả năng duy trì và chi trả cho các chuyên gia bên ngoài ở các bộ phận 

khi cần. 

- Cung cấp cho các nhà kiểm toán độc lập các bằng chứng về sự lo lắng, nghi 

ngờ của HĐQT về quản trị rủi ro ở công ty. 

HĐQT cũng có thể chuyển giao một số hoặc tất cả các trách nhiệm trên đây 

cho Ban kiểm soát.  

Những trách nhiệm này cần được thể hiện rõ trong quy chế quản trị công ty 

hoặc trên các văn bản chính thức của HĐQT. HĐQT cũng cần bảo đảm đủ nguồn 

lực và thông qua các nguồn lực này trong kế hoạch ngân sách để cho phép công ty 

đạt được mục tiêu quản trị rủi ro nói chung và rủi ro sai sót BCTC nói riêng. 

5.2.2. Nâng cao chất lƣợng kiểm toán độc lập 

Kết quả nghiên cứu cho thấy công ty có thay đổi kiểm toán trong năm tài 

chính thì khả năng sai sót BCTC càng thấp. Điều này phù hợp với lập luận về thay 
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đổi công ty kiểm toán nhằm tăng tính độc lập của công ty kiểm toán và từ đó tăng 

chất lượng BCTC. Ngoài ra, việc thay đổi công ty kiểm toán độc lập cũng xuất phát 

từ việc công ty kiểm toán hiện tại có chất lượng dịch vụ không tốt nên các công ty 

có xu hướng tìm kiếm một công ty kiểm toán độc lập có chất lượng tốt hơn để thay 

thế. Do đó các công ty niêm yết nên thường xuyên thay đổi công ty kiểm toán để 

nâng cao tính độc lập cũng như lựa chọn được nhà kiểm toán có chất lượng tốt hơn 

để giảm thiểu sai sót BCTC. Công ty kiểm toán mới và KTV mới được thay đổi 

thường có tính độc lập cao hơn trong mối quan hệ với nhà quản lý. Ngoài ra công ty 

kiểm toán mới và KTV mới thì sẽ khách quan hơn, có phương pháp tiếp cận kiểm 

toán mới, chiến lược kiểm toán và góc nhìn vấn đề khác với kiểm toán cũ từ đó 

nâng cao chất lượng BCTC, giảm thiểu sai sót BCTC. Ngoài ra kết quả nghiên cứu 

cho thấy việc khách quan của KTV có ảnh hưởng đến giảm thiểu sai sót BCTC, vì 

vậy KTV và công ty kiểm toán cần tăng cường tính độc lập đối với công ty được 

kiểm toán, khi KTV càng độc lập sẽ càng thiên về lợi ích công chúng hơn lợi ích 

khách hàng. 

Mặc dù nhân tố chất lượng công ty kiểm toán không có ý nghĩa thống kê từ 

phân tích nhưng vai trò của kiểm toán độc lập trong việc ngăn ngừa và phát hiện sai 

sót BCTC là không cần bàn cãi. Báo cáo của COSO [17] cho thấy, gian lận của các 

công ty kiểm toán độc lập chiếm hơn 29% trong tổng số các trường hợp gian lận 

được phát hiện và các công ty thay đổi công ty kiểm toán trước khi phát hiện gian 

lận BCTC chiếm khoảng 25% trong số các trường hợp gian lận được phát hiện. Số 

các công ty kiểm toán độc lập bị cảnh báo do sai sót trong kiểm toán BCTC
31

 đã và 

đang xói mòn niềm tin của công chúng đối với quy trình lập BCTC và hoạt động 

kiểm toán. Vì vậy để nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập trong kiểm toán BCTC 

của các công ty niêm yết tại Việt Nam thì các cơ quan có thẩm quyền cần phải:  

- Thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền, trao đổi, giải đáp chính sách, 

rút kinh nghiệm qua kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán hàng năm cho KTV 

                                              
31

 Chẳng hạn, năm 2012, có 9 công ty kiểm toán và 28 kiểm toán viên bị cảnh báo và khiển trách do sai phạm 

trong kiểm toán BCTC; Nguồn: http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/9-cong-ty-va-28-kiem-toan-vien-bi-

canh-bao-va-khien-trach-do-sai-pham-trong-bctc-nam-2012-20130301012355471ca31.chn 
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hành nghề và công ty kiểm toán để KTV nắm bắt đầy đủ, kịp thời các quy định 

pháp lý có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của mình. 

- Mặc dù các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kiểm toán đã được 

ban hành khá rõ ràng, song vẫn cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện theo hướng minh 

bạch, đầy đủ, đồng bộ, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế để từ đó có cơ sở xác định, 

đánh giá việc kiểm toán có chất lượng hay không. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các sai phạm của 

các doanh nghiệp kiểm toán chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của mình để họ ý thức được 

trách nhiệm của mình. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 

các kiến nghị sau kiểm toán của Công ty kiểm toán và KTV hành nghề. Tăng cường 

xử lý sai phạm qua kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán theo thẩm quyền hoặc 

chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Nâng cao vai trò của hội nghề nghiệp trong việc tổ chức đào tạo, cập nhật 

kiến thức, tư vấn chuyên môn, kiểm soát chất lượng, cung cấp các công cụ hỗ trợ 

cho hội viên nhằm nâng cao chất lượng và kinh nghiệm nghề nghiệp cho hội viên 

ngày một tốt hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán. 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng  xảy ra sai sót BCTC thường xảy 

ra ở các công ty có đặc điểm sau: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành, số 

cuộc họp trong năm của HĐQT ít, số thành viên HĐQT không nhiều, cổ đông lớn 

bên ngoài sở hữu một tỷ lệ vốn ít. Do đó khi thực hiện kiểm toán BCTC của các 

công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, KTV và công ty kiểm 

toán nên nhận diện khách hàng, nếu khách hàng có những đặc điểm nêu trên thì 

nhiều khả năng khách hàng sẽ có sai sót BCTC. Vì vậy KTV cần lập kế hoạch 

kiểm toán và chiến lược kiểm toán phù hợp để phát hiện những sai sót trong 

BCTC của khách hàng. 

- KTV và công ty kiểm toán nên được tham gia dự họp đại hội đồng cổ đông 

thường niên để phát biểu ý kiến tại đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trọng yếu 

liên quan đến BCTC. 

- Các công ty kiểm toán cần xây dựng đội ngũ KTV có năng lực chuyên 
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môn, đạo đức nghề nghiệp và có khả năng tiếp cận với các chuẩn mực kế toán, 

chuẩn mực kiểm toán, các tài liệu khác có liên quan trong nước và quốc tế. Cần 

thực hiện việc đánh giá và đánh giá lại trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp 

của KTV. 

- Các công ty kiểm toán cần xem đảm bảo chất lượng là vấn đề mang tính 

chiến lược của công ty, là yếu tố chính đảm bảo sự thành công và phát triển của 

công ty. Cần xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng trên toàn công ty với quy 

trình và sự tuân thủ chặt chẽ. 

- Ngoài ra, qua kết quả nghiên cứu này, các công ty kiểm toán cần tăng 

cường chất lượng kiểm toán khi thực hiện kiểm toán BCTC của các công ty niêm 

yết, đồng thời nâng cao thương hiệu cho chính các công ty kiểm toán. 

5.2.3 Tăng cƣờng sự quản lý của Nhà nƣớc 

Hoạt động của thị trường chứng khoán chịu sự điều tiết của nhiều văn bản 

pháp quy khác nhau, từ Luật chứng khoán (2006, 2010, 2013) [127], đến các Nghị 

định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, đến các Quyết định 

của Uỷ ban chứng khoán nhà nước. Các văn bản pháp quy về thị trường chứng khoán 

được ban hành nhằm cải thiện tính trung thực, an toàn và hiệu quả của thị trường 

chứng khoán. Quản lý Nhà nước về thị trường chứng khoán nhằm minh bạch thị 

trường vốn, bảo vệ nhà đầu tư, giúp cho nhà đầu tư nhận được thông tin đáng tin cậy. 

 Thực trạng sai sót BCTC của các công ty niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam hiện nay khá phổ biến, điều này có thể là do hệ thống chuẩn mực 

kế toán và chế độ kế toán Việt Nam chưa hoàn thiện. Vì vậy, Bộ tài chính cần đẩy 

mạnh việc hoàn thiện các quy định liên quan đến việc lập và trình bày BCTC như 

hệ thống chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, luật kế toán, và các quy định khác có 

liên quan. 

 Bộ Tài chính, Hội KTV hành nghề Việt Nam cần quản lý chặt chẽ hơn về 

hoạt động nghề nghiệp của kiểm toán độc lập. Như tác giả đã phân tích ở phần trên, 

kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty có thay đổi doanh nghiệp kiểm toán thì khả 

năng xảy ra sai sót BCTC thấp hơn các công ty không thay đổi kiểm toán, vì vậy, để 
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bảo vệ các nhà đầu tư, Bộ Tài chính cần có những giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng kiểm toán BCTC cho các công ty kiểm toán độc lập đặc biệt là các công ty 

kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết, cụ thể như sau: 

- Tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng từ bên ngoài của cơ quan quản lý 

Nhà nước đối với các công ty kiểm toán độc lập, đặc biệt là đối với các công ty 

kiểm toán được chấp nhận kiểm toán BCTC của các công ty niêm yết tại Việt Nam. 

- Nghiêm khắc thực hiện các biện pháp xử lý, chế tài xử phạt đối với những 

vi phạm của KTV và công ty kiểm toán. Đối với một số vi phạm của KTV và các 

công ty kiểm toán, các biện pháp xử lý, khuyến nghị cũng như chế tài xử phạt cần 

đủ mạnh để đạt được mục tiêu kiểm soát, nhất là đối với những vi phạm của các 

công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết. Khi có bằng 

chứng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, KTV vi phạm bị đánh giá mức độ xử phạt tùy 

theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm như: có thể cho KTV có cơ hội sửa sai nếu 

vi phạm là không trọng yếu, hay có thể bị đình chỉ công việc hoặc khai trừ khỏi Hội 

KTV hành nghề Việt Nam nếu là các sai phạm nghiêm trọng. 

Kết quả của nghiên cứu này khá hữu ích đối với các cơ quan quản lý Nhà 

nước khi sử dụng thông tin trên BCTC của các công ty niêm yết tại Việt Nam, đặc 

biệt là cơ quan thuế khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế các công ty niêm yết. Cụ 

thể, kết quả nghiên cứu cho thấy trong 15 nhân tố được kiểm định ở các công ty 

niêm yết tại Việt Nam, thì có 6 nhân tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến sai sót BCTC, 

trong đó, có 2 nhân tố thuận chiều và 4 nhân tố ngược chiều với sai sót BCTC. Bởi 

vì thời gian kiểm tra, thanh tra tại các công ty thường không nhiều, nên cơ quan 

thuế có thể tham khảo vào kết quả nghiên cứu này để đánh giá các rủi ro khi thực 

hiện kiểm tra, thanh tra và điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc của mình. 

Chẳng hạn, kết quả nghiên cứu cho thấy, các công ty có chủ tịch HĐQT kiêm 

nhiệm giám đốc điều hành thì khả năng xảy ra sai sót BCTC cao hơn các công ty 

chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm với giám đốc điều hành; các công ty có sở hữu 

của cổ đông lớn bên ngoài càng cao thì khả năng sai sót BCTC thấp hơn; các công 

ty có thay đổi doanh nghiệp kiểm toán thì khả năng xảy ra sai sót BCTC  thấp hơn... 
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5.2.4. Đối với các đối tƣợng khác sử dụng thông tin trên BCTC 

Các đối tượng sử dụng thông tin trên BCTC cần tham khảo kết quả nghiên 

cứu này để xem xét các nhân tố có thể ảnh hưởng đến sai sót BCTC của các công ty 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam để đưa ra các quyết định kinh tế 

đúng đắn cho chính mình, cụ thể: 

- Đối với các ngân hàng và các chủ nợ:  Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn 

chủ sở hữu là một trong những chỉ tiêu quan trọng được các ngân hàng cũng như 

chủ nợ sử dụng đánh giá và quyết định có nên cho mua nợ hay cho vay hay không. 

Tuy nhiên theo kết quả kiểm định cho thấy các công ty có tỷ suất lợi nhuận trên vốn 

chủ sở hữu càng lớn thì khả năng xảy ra sai sót BCTC càng cao. Như vậy, để phần 

nào hạn chế rủi ro cho vay những doanh nghiệp “lời giả, lỗ thật”, trong quá trình 

thẩm định tín dụng, ngân hàng không nên chỉ xem xét tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ 

sở hữu do doanh nghiệp công bố hay dựa quá nhiều vào chỉ tiêu này của doanh 

nghiệp để ra quyết định, mà nên chú trọng thêm những thông tin khác như tính khả 

thi của các phương án kinh doanh (vì đây là nguồn trả nợ chính của doanh nghiệp), 

hay xem xét đến uy tín tín dụng của doanh nghiệp để xem xét khả năng trả nợ cũng 

như thiện chí trả nợ của doanh nghiệp. Việc ngân hàng chỉ dựa vào BCTC để ra 

quyết định cho vay thì một mặt làm tăng rủi ro cho ngân hàng, mặt khác làm tăng 

động cơ điều chỉnh tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, thông tin phản ánh trên BCTC 

không được trung thực. 

Đối với các nhà đầu tư và các đối tượng khác sử dụng thông tin trên BCTC: 

Kết quả của nghiên cứu này cũng khá hữu ích cho nhà đầu tư và các đối tượng khác 

sử dụng thông tin trên BCTC của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam, cụ thể, theo kết quả của nghiên cứu cho thấy trong 15 nhân tố được kiểm 

định tại các công ty niêm yết tại Việt Nam ảnh hưởng đến sai sót BCTC, có đến 6 

nhân tố có ý nghĩa thống kê, trong đó, có cả nhân tố thuận chiều và nhân tố ngược 

chiều với sai sót BCTC. Vì vậy, các đối tượng sử dụng thông tin có thể tham khảo 

kết quả nghiên cứu này để đánh giá độ tin cậy của thông tin trên BCTC đặc biệt là 

thông tin liên quan đến sai sót lợi nhuận giúp mình thận trọng hơn trong việc đưa ra 

các quyết định kinh tế. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 5 

 

Chương này đã đưa ra các nhận xét chung về kết quả nghiên cứu thực trạng 

sai sót BCTC của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Căn 

cứ vào các nội dung phân tích sai sót BCTC ở chương 3 cho thấy tình trạng sai sót 

BCTC là phổ biến cả về số lượng, về chất lượng (mức độ sai sót lớn) và về thời gian 

sai sót. Dựa vào kết quả nghiên cứu ở chương 4, tác giả cũng đưa ra nhận xét chung 

về kết quả nghiên cứu giải thích sai sót BCTC và các nhân tố ảnh hưởng đến sai sót 

BCTC của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Cụ thể có 6 nhân tố trong 15 nhân tố 

đưa vào mô hình kiểm định có ảnh hưởng đến sai sót BCTC, các nhân tố còn lại 

không cho kết quả như kỳ vọng là có thể do đặc điểm kinh tế xã hội của Việt Nam 

có những yếu tố khác so với các nước trên thế giới. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu 

đạt được mục tiêu đề ra, luận án trình bày những hàm ý, kiến nghị từ kết quả nghiên 

cứu nhằm hạn chế sai sót BCTC của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Các hàm ý, 

kiến nghị được tác giả hướng tới các nhóm đối tượng như các công ty niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý 

Nhà nước, ngân hàng, chủ nợ, các nhà đầu tư và các đối tượng khác sử dụng thông 

tin BCTC. 
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KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TRONG 

TƢƠNG LAI 

 

Chất lượng BCTC nói chung và sai sót BCTC của các công ty niêm yết tại 

Việt Nam nói riêng là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của 

thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như sự minh bạch hóa, chất lượng thông tin 

BCTC là yếu tố quan trọng trong việc lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia. Vấn đề 

này, từ lâu đã được đề cập khá nhiều trong các nghiên cứu trên thế giới. Tuy nhiên, 

ở Việt Nam các nghiên cứu mang tính toàn diện liên quan chủ đề này để hướng tới 

việc xác định, đo lường và xây dựng mô hình kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến 

sai sót BCTC của các công ty niêm yết tại Việt Nam chưa nhiều. 

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy thực trạng sai sót BCTC của các 

công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 2016 là phổ biến cả về 

số lượng, giá trị và giá trị sai sót không giảm theo thời gian. Kết quả phân tích cũng 

cho thấy tồn tại một số nhân tố thuộc về quản trị công ty và kiểm toán độc lập có 

ảnh hưởng đến sai sót BCTC của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Dựa trên kết 

quả nghiên cứu này, một số hàm ý liên quan đến tăng cường quản trị công ty, nâng 

cao chất lượng kiểm toán độc lập cũng như vai trò quản lý nhà nước của các bên có 

liên quan để hạn chế sai sót BCTC được đưa ra. Kết quả nghiên cứu cung cấp bằng 

chứng rõ ràng hơn về sai sót BCTC của các công ty niêm yết, qua đó góp phần làm 

phong phú thêm về tính thời sự và tầm quan trọng của chủ đề sai sót BCTC. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, luận án cũng tồn tại một số hạn chế. 

Không như các nghiên cứu ở các nước phát triển đánh giá sai sót BCTC thông qua 

kết luận của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về các công ty có sai sót BCTC, nghiên 

cứu đánh giá nguyên nhân sai sót BCTC thông qua chỉ tiêu sai sót lợi nhuận được 

xác định là chênh lệch giữa lợi nhuận trước kiểm toán và lợi nhuận sau kiểm toán 

độc lập là một điểm hạn chế. Điều này là do không có dữ liệu công bố về các công 

ty có sai sót. Từ đó, nghiên cứu trong tương lai cần đánh giá thêm sai sót thông qua 

các chỉ tiêu khác như doanh thu, chi phí, tài sản, nợ. 
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Ngoài ra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng quản trị công ty đến sai sót BCTC 

thông qua xem xét đơn lẻ các nhân tố thay vì dùng chỉ số quản trị công ty (Gov-

Score) như một số nghiên cứu gần đây về quản trị công ty. Nghiên cứu trong tương 

lai cần khai thác các khía cạnh quản trị công ty theo hướng tổng hợp để đánh giá 

thêm ảnh hưởng của quản trị công ty đến sai sót BCTC. 

Cuối cùng, nghiên cứu giải thích nguyên nhân sai sót được thực hiện trên 

một mẫu hạn chế 600 quan sát. Để tăng tính đại diện cho tổng thể, và từ đó kết quả 

nghiên cứu có thể khái quát hóa cho toàn bộ công ty, nghiên cứu trong tương lai cần 

nghiên cứu toàn bộ các công ty có sai sót trọng yếu. 



 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 

 

1. Nguyễn Công Phương & Nguyễn Trọng Hiếu, (2015). AEC và tăng cường quản 

trị công ty về khía cạnh minh bạch thông tin tài chính. Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học quản trị và kinh doanh (COMB 2015 - ISBN: 978-6044-84-1045-2), Đại 

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Hội doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, tr. 359-

379. 

2. Nguyễn Trọng Hiếu & Nguyễn Công Phương (2018). Lý thuyết tam giác gian 

lận và vận dụng trong nghiên cứu về sai phạm Báo cáo tài chính của Doanh 

nghiệp. Tạp chí khoa học kinh tế, Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 09/2018, 

Số. 6(03), tr. 51 – 61. 

3. Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Mạnh Cường (2018). Sai 

sót Báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 10/2018, Số. 10(131), 

tr. 15–19.  

4. Nguyễn Công Phương & Nguyễn Trọng Hiếu, (2020). Thực trạng sai sót doanh 

thu, chi phí của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí 

nghiên cứu tài chính kế toán, Học viện Tài chính, 03/2020, Số 03 (200), tr. 76–

79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

[1] Abbott, L., Parker, S. , Peters., G. (2004), "Audit committee characteristics 

and restatements", Auditing: A Journal of Practice and Theory. 23 (1), pp. 

69-87. 

[2] ACFE (2016), "Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse". 

[3] Agrawal, A. , Chadha, S. (2005), "Corporate governance and accounting 

scandals", Journal of Law and Economics. 48 (2), pp. 371-390. 

[4] Agrawal, A. , Chadha, S. (2005), "Corporate governance and accounting 

scandals", The Journal of Law and Economics. 48 (2), pp. 371-406. 

[5] AICPA (1998), "SAS N.54-Illegal Acts by Clients". 

[6] AICPA (2002), "SAS N.99-Consideration of Fraud in a Financial Statement 

Audit". 

[7] Albrecht, W., Romney, M. B., Cherrington, D., Payne, I., Roe, A. , Romney, 

M. (1986), "Red-flagging management fraud: A validation", Advances in 

Accounting. 3, pp. 323-333. 

[8] Albrecht, W. S., Albrecht, C. , Albrecht, C. C. (2008), "Current Trends in 

Fraud and its Detection", Information Security Journal: A Global 

Perspective. 17 (1), pp. 2-12. 

[9] Amara, I., Amar, A. B. , Jarboui, A. (2013), "Detection of fraud in financial 

statements: French companies as a case study", International Journal of 

Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. 3 

(3), pp. 40-51. 

[10] Apostolou, B. A., Hassell, J. M., Webber, S. A. , Sumners, G. E. (2001), 

"The relative importance of management fraud risk factors", Behavioral 

Research in Accounting. 13 (1), pp. 1-24. 

[11] Argenti, J. (1976), Corporate collapse: The causes and symptoms, McGraw-

Hill London. 

[12] Baber, W., Kang, S., Liang, L. , Zhu, Z. (2009), "Shareholder rights, 

corporate governance and accounting restatement", Working paper, 

Georgetown University. 

[13] Baber, W. R., Liang, L. , Zhu, Z. (2012), "Associations between internal and 

external corporate governance characteristics: Implications for investigating 

financial accounting restatements", Accounting Horizons. 26 (2), pp. 219-

237. 



 

[14] Baucus, M. , Near, J. (1991), "Can illegal corporate behavior be predicted ? 

An event history analysis", Academy of management Journal. 34 (1), pp. 9-

36. 

[15] Bayley, L. , Taylor, S. L. (2007), "Identifying earnings overstatements: A 

practical test", Available at SSRN 995957. 

[16] Beasley, M. S. (1996), "An empirical analysis of the relation between the 

board of director composition and financial statement fraud", The 

Accounting Review. 71 (4), pp. 443-465. 

[17] Beasley, M. S., Carcello, J. V. , Hermanson, D. R. (1999), Fraudulent 

financial Reporting: 1987-1997, An Analysis of Public Companies, NY: 

COSO, New York. 

[18] Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R. , Lapides, P. D. (2000), 

"Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and 

corporate governance mechanisms", Accounting Horizons. 14 (4), pp. 441-

454. 

[19] Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R. , Neal, T. L. (2010), 

Fraudulent financial reporting 1998-2007: An analysis of U.S. public 

companies COSO report. 

[20] Beasley, M. S. , Salterio, S. E. (2001), "The relationship between board 

characteristics and voluntary improvements in audit committee composition 

and experience", Contemporary Accounting Research. 18 (4), pp. 539-570. 

[21] Bebchuk, L., Cohen, A. , Ferrell, A. (2009), "What Matters in Corporate 

Governance?", Review of Financial Studies. 22 (2), pp. 783-827. 

[22] Bell, T., Szykowny, S. , Willingham, J. J. (1991), "Assessing the likelihood 

of fraudulent financial reporting: A cascaded logit approach", Unpublished 

Manuscript, April. 

[23] Bell, T. B. , Carcello, J. V. (2000), "A decision aid for assessing the 

likelihood of fraudulent financial reporting", Auditing: A Journal of Practice 

& Theory. 19 (1), pp. 169-184. 

[24] Beneish, M. D. (1996), "An empirical analysis of the relation between board 

of directors composition and financial statement fraud", The Accounting 

Review. 71 (4), pp. 443-465. 

[25] Beneish, M. D. (1999), "The Detection of Earnings Manipulation", Financial 

Analysts Journal. 55 (5), pp. 13. 

[26] Beneish, M. D. (1999), "Incentives and penalties related to earnings 

overstatements that violate GAAP", The Accounting Review. 74 (4), pp. 

425-457. 



 

[27] Blankley, A. I., Hurtt, D. N. , MacGregor, J. E. (2012), "Abnormal audit fees 

and restatements", Auditing: A Journal of Practice & Theory. 31 (1), pp. 79-

96. 

[28] Bộ Tài chính (2001), Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC về ban hành Chuẩn 

mực kiểm toán số 240-Gian lận và sai sót. 

[29] Bộ Tài chính (2007), Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy 

chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. 

[30] Bộ Tài chính (2012), Thông tư số 121/2012/TT-BTC Quy định về quản trị 

công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, ban hành ngày 26/7/2012. 

[31] Bộ Tài chính (2012), Thông tư số 214/2012/TT-BTC về Ban hành Hệ thống 

chuẩn mực kiểm toán Việt Nam-Chuẩn mực kiểm toán số 240: Trách nhiệm 

của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo 

tài chính. 

[32] Bộ Tài chính (2017), "Thông tư số 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ hướng dẫn Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng". 

[33] Bourne, A. C. (2008), Predictability of Fraudulent financial reporting, Falls 

School ò Business, Anderson University. 

[34] Bremser, W. G., Licata, M. P. , Rollins, T. P. (1991), "SEC enforcement 

activities: a survey and critical perspective", Critical Perspectives on 

Accounting. 2 (2), pp. 185-199. 

[35] Brown, L. D. , Caylor, M. L. (2006), "Corporate governance and firm 

valuation", Journal of Accounting and Public Policy. 25 (4), pp. 409-434. 

[36] Brown, S. V. , Knechel, W. R. (2016), "Auditor–client compatibility and 

audit firm selection", Journal of Accounting Research. 54 (3), pp. 725-775. 

[37] Carcello, J. , Nagy, A. (2004), "Audit firm tenure and fraudulent financial 

reporting", Auditing: A Journal of Practice & Theory. 23 (2), pp. 55-69. 

[38] Carcello, J. V. , Nagy, A. L. (2004), "Audit firm tenure and fraudulent 

financial reporting", Auditing: A Journal of Practice & Theory. 23 (2), pp. 

55-69. 

[39] Carcello, J. V., Neal, T. L., Palmrose, Z. V. , Scholz, S. (2011), "CEO 

involvement in selecting board members, audit committee effectiveness, and 

restatements", Contemporary Accounting Research. 28 (2), pp. 396-430. 

[40] Chen, C. Y., Lin, C. J. , Lin, Y. C. (2008), "Audit partner tenure, audit firm 

tenure, and discretionary accruals: Does long auditor tenure impair earnings 

quality?", Contemporary Accounting Research. 25 (2), pp. 415-445. 



 

[41] Chen, G., Firth, M., Gao, D. N. , Rui, O. M. (2006), "Ownership structure, 

corporate governance, and fraud: Evidence from China", Journal of 

Corporate Finance. 12 (3), pp. 424-448. 

[42] Chính phủ (2017), "Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị 

công ty áp dụng đối với công ty đại chúng". 

[43] COSO (1999), " Fraudulent Financial Reporting:  1987-1997, An Analysis of 

U.S. Public Companies", Report of the National Commission on Fraudulent 

Financial Reporting. 

[44] COSO (2010), "Fraudulent Financial Reporting:  1998-2007: An Analysis of 

U.S. Public Companies", Report of the National Commission on Fraudulent 

Financial Reporting. 

[45] Cressey, D. (1953), Other People‟s Money, Montclair, NJ: Patterson Smith. 

[46] Dechow, P. M. (2006), "Asymmetric sensitivity of CEO cash compensation 

to stock returns: A discussion*", Journal of Accounting & Economics. 42 

(1/2), pp. 193. 

[47] Dechow, P. M., Ge, W., Larson, C. R. , Sloan, R. G. (2011), "Predicting 

Material Accounting Misstatements*", Contemporary Accounting Research. 

28 (1), pp. 17-82. 

[48] Dechow, P. M., Sloan, R. G. , Sweeney, A. P. (1996), "Causes and 

consequences of earnings manipulations: An analysis of firms subject to 

enforcement actions by the SEC", Contemporary Accounting Research. 13 

(1), pp. 1. 

[49] DeZoort, F. T. , Salterio, S. E. (2001), "The effects of corporate governance 

experience and financial-reporting and audit knowledge on audit committee 

members' judgments", Auditing: A Journal of Practice & Theory. 20 (2), pp. 

31-47. 

[50] Efendi, J., Srivastava, A. , Swanson, E. P. (2007), "Why do corporate 

managers misstate financial statements? The role of option compensation and 

other factors", Journal of Financial Economics. 85 (3), pp. 667-708. 

[51] Eilifsen, A. , Messier Jr, W. F. (2000), "The incidence and detection of 

misstatements: A review and integration of archival research", Journal of 

Accounting Literature. 19, pp. 1. 

[52] Fairchild, R. J., Crawford, I. , Saqlain, H. (2009), "Auditor Tenure, 

Managerial Fraud, and Report Qualification: Theory and Evidence". 

[53] Farber, D. B. (2005), "Restoring Trust after Fraud: Does Corporate 

Governance Matter?", The Accounting Review. 80 (2), pp. 539-561. 



 

[54] Francis, J. R., Michas, P. N. , Yu, M. D. (2013), "Office size of Big 4 

auditors and client restatements", Contemporary Accounting Research. 30 

(4), pp. 1626-1661. 

[55] Friedman, M. F. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase 

it Profits, York Times Magazine. 

[56] Gilson, S. C. (1990), "Bankruptcy, boards, banks, and blockholders: 

Evidence on changes in corporate ownership and control when firms 

default", Journal of Financial Economics. 27 (2), pp. 355-387. 

[57] Gompers, P., Ishii, J. , Metrick, A. (2003), "Corporate Governance and 

Equity Prices", The Quarterly Journal of Economics. 118 (1), pp. 107-156. 

[58] Heiman-Hoffman, V. B., Morgan, K. P. , Patton, J. M. (1996), "The warning 

signs of fraudulent financial reporting", Journal of Accountancy. 182 (4), pp. 

75. 

[59] Hennes, K. M., Leone, A. J. , Miller, B. P. (2008), "The importance of 

distinguishing errors from irregularities in restatement research: The case of 

restatements and CEO/CFO turnover", The Accounting Review. 83 (6), pp. 

1487-1519. 

[60] Huther, J. (1997), "An empirical test of the effect of board size on firm 

efficiency", Economics Letters. 54 (3), pp. 259-264. 

[61] Jackson, A. B., Moldrich, M. , Roebuck, P. (2008), "Mandatory audit firm 

rotation and audit quality", Managerial Auditing Journal. 23 (5), pp. 420-

437. 

[62] James, K. L. (2003), "The Effects of Internal Audit Structure on Perceived 

Financial Statement Fraud Prevention", Accounting Horizons. 17 (4), pp. 

315-327. 

[63] Jensen, M. C. (1993), "The modern industrial revolution, exit, and the failure 

of internal control systems", The journal of finance. 48 (3), pp. 831-880. 

[64] Jensen, M. C. (2001), "Value maximization, stakeholder theory, and the 

corporate objective function", Journal of Applied Corporate Finance. 14 (3), 

pp. 8-21. 

[65] Jensen, M. C. , Meckling, W. H. (1976), "Theory of Firm: Managerial 

Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Financial 

Economics. 3, pp. 305-350. 

[66] Jensen, M. C. , Meckling, W. H. (1979), "Rights and production functions: 

An application to labor-managed firms and codetermination", Journal of 

business, pp. 469-506. 



 

[67] Johnson, V. E., Khurana, I. K. , Reynolds, J. K. (2002), "Audit‐firm tenure 

and the quality of financial reports", Contemporary Accounting Research. 19 

(4), pp. 637-660. 

[68] Kalbers, L. P. , Fogarty, T. J. (1993), "Audit committee effectiveness: An 

empirical investigation of the contribution of power", Auditing. 12 (1), pp. 

24. 

[69] Kamardin, H. , Haron, H. (2011), "Internal corporate governance and board 

performance in monitoring roles: Evidence from Malaysia", Journal of 

Financial Reporting and Accounting. 9 (2), pp. 119-140. 

[70] Kinney, W. R., Jr. , McDaniel, L. S. (1989), "Characteristics of Firms 

Correcting Previously Reported Quarterly Earnings", Journal of Accounting 

& Economics. 11 (1), pp. 71. 

[71] Kinney, W. R., Palmrose, Z. V. , Scholz, S. (2004), "Auditor Independence, 

Non‐Audit Services, and Restatements: Was the US Government Right?", 

Journal of Accounting Research. 42 (3), pp. 561-588. 

[72] Kizirian, T. G., Mayhew, B. W. , Sneathen Jr, L. D. (2005), "The impact of 

management integrity on audit planning and evidence", Auditing: A Journal 

of Practice & Theory. 24 (2), pp. 49-67. 

[73] Knechel, W. R. , Sharma, D. S. (2012), "Auditor-provided nonaudit services 

and audit effectiveness and efficiency: Evidence from pre-and post-SOX 

audit report lags", Auditing: A Journal of Practice & Theory. 31 (4), pp. 85-

114. 

[74] KPMG (2003), 2003 fraud survey, Montvale, NJ: KPMG, LLP. 

[75] Kryzanowski, L. , Zhang, Y. (2013), "Financial restatements and Sarbanes–

Oxley: Impact on Canadian firm governance and management turnover", 

Journal of Corporate Finance. 21, pp. 87-105. 

[76] Larcker, D. F., Richardson, S. A. , Tuna, I. (2007), "Corporate Governance, 

Accounting Outcomes, and Organizational Performance", The Accounting 

Review. 82 (4), pp. 963-1008. 

[77] Lipton, M. , Lorsch, J. W. (1992), "A modest proposal for improved 

corporate governance", The business lawyer, pp. 59-77. 

[78] Loebbecke, J. K., Eining, M. M. , Willingham, J. J. (1989), "Auditors 

experience with material irregularities-frequency, nature, and detectability", 

Auditing-A Journal of Practice & Theory. 9 (1), pp. 1-28. 

[79] Lou, Y.-I. , Wang, M.-L. (2011), "Fraud risk factor of the fraud triangle 

assessing the likelihood of fraudulent financial reporting", Journal of 

Business & Economics Research (JBER). 7 (2). 



 

[80] Mahoney, D. , Carpenter, B. (2005), "Using Analytical Review to Find 

Fraud", Pennsylvania CPA Journal. 76 (1), pp. 1-2. 

[81] Marciukaityte, D., Szewczyk, S., Uzun, H. , R., V. (2006), "Governance and 

performance changes after accusations of corporate fraud", Financial 

Analysts Journal. 62 (3), pp. 32-40. 

[82] McMullen, D. A., Raghunandan, K. , Rama, D. V. (1996), "Internal control 

reports and financial reporting problems", Accounting Horizons. 10 (4), pp. 

67-75. 

[83] Menon, K. , Williams, D. D. (1994), "The insurance hypothesis and market 

prices", The Accounting Review. 69 (2), pp. 327. 

[84] Mitra, S., Deis, D. , Hossain, M. (2009), "Pre and post-SOX association 

between auditor tenure and earnings management risk", Journal of Forensic 

& Investigative Accounting. 1 (1), pp. 1-43. 

[85] Nahar Abdullah, S., Zalina Mohamad Yusof, N. , Naimi Mohamad Nor, M. 

(2010), "Financial restatements and corporate governance among Malaysian 

listed companies", Managerial Auditing Journal. 25 (6), pp. 526-552. 

[86] Nguyễn Công Phương , Lâm Xuân Đào (2016), "Các nhân tố ảnh hưởng đến 

sai phạm trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam", Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 230, pp. 62-71. 

[87] Nguyễn Công Phương, Ngô Hà Tấn, Trần Đình Khôi Nguyên, Đoàn Thị 

Ngọc Trai , Nguyễn Trọng Hiếu (2016), Thao túng báo cáo tài chính của các 

công ty niêm yết và tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam, Đề tài 

KH&CN cấp Bộ, Mã số B2015-04-15. 

[88] Nguyễn Công Phương , Nguyễn Trần Nguyên Trân (2014), "Mô hình 

Beneish dự đoán sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính", Tạp chí Kinh tế 

& Phát triển. 206, pp. 54-60. 

[89] Nguyễn Hữu (2018), Nhiều công ty chứng khoán không muốn ban kiểm soát, 

Báo đầu tư. 

[90] Nguyễn Hữu (2019), Quản trị công ty, cần vượt qua sự hình thức, Báo đầu 

tư. 

[91] OECD (2004), OECD Principles of Corporate Governance. 

[92] Palmrose, Z.-V., Richardson, V. J. , Scholz, S. (2004), "Determinants of 

market reactions to restatement announcements", Journal of Accounting & 

Economics. 37 (1), pp. 59-89. 

[93] Patterson, E. , Noel, J. (2003), "Audit strategies and multiple fraud 

opportunities of misreporting and defalcation*", Contemporary Accounting 

Research. 20 (3), pp. 519-549. 



 

[94] Pincus, K. V. (1989), "The efficacy of a red flags questionnaire for assessing 

the possibility of fraud", Accounting, Organizations and Society. 14 (1-2), 

pp. 153-163. 

[95] Piot, C. , Janin, R. (2007), "Audit quality and earnings management in 

France", European Accounting Review. 16 (2), pp. 429-454. 

[96] Plumlee, M. , Yohn, T. L. (2010), "An analysis of the underlying causes 

attributed to restatements", Accounting Horizons. 24 (1), pp. 41-64. 

[97] Price Waterhouse (2011), Audit committee effectiveness: What works best, 

4th, The IIA Research Foundation, Altamonter Springs, Florida. 

[98] Quốc Hội (2005), Luật doanh nghiệp, số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005. 

[99] Quốc Hội (2014), "Luật Doanh nghiệp, số 68/2014/QH13". 

[100] Rabi‟u Abdullahi, Noorhayati Mansor , Muhammad Shahir Nuhu (2015), 

"Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: Understanding the 

Convergent and Divergent for Future Research", European Journal of 

Business and Management. 7 (28), pp. 30-37. 

[101] Raghunandan, K., Read, W. J. , Whisenant, J. S. (2003), "Initial evidence on 

the association between nonaudit fees and restated financial statements", 

Accounting Horizons. 17 (3), pp. 223-234. 

[102] Rezaee, Z. (2002), "The three Cs of fraudulent financial reporting", The 

Internal Auditor. 59 (5), pp. 56-62. 

[103] Rezaee, Z. , Riley, R. (2010), Financial Statement Fraud: Prevention and 

Detection, Secon edition, Second edition, John Wiley & Sons, Inc., New 

Jersey. 

[104] Richardson, S. A., Tuna, A. , Wu, M. (2002), "Predicting earnings 

management: The case of earnings restatements". 

[105] Romanus, R. N., Maher, J. J. , Fleming, D. M. (2008), "Auditor industry 

specialization, auditor changes, and accounting restatements", Accounting 

Horizons. 22 (4), pp. 389-413. 

[106] Romney, M. B., Albrecht, W. S. , Cherrington, D. J. (1980), "Auditors and 

the Detection of Fraud", Journal of Accountancy. 149 (5), pp. 63-69. 

[107] Salleh, S. M. , Othman, R. (2016), "Board of director's attributes as 

deterrence to corporate fraud", Procedia Economics and Finance. 35, pp. 82-

91. 

[108] Schilit, H. (2010), Financial shenanigans, Tata McGraw-Hill Education. 

[109] Sellers, R. , Meckfessel, M. (2013), "The scope-of-services controversy post-

Sarbanes-Oxley", American Accounting Association, working paper, 

August. 



 

[110] Sennetti, J. , Turner, J. (2001), "Post-audit restatement risk and audit firm 

size", Journal of Forensic Accounting. 2, pp. 67-94. 

[111] Shin, H., Xu, R. Z. , Lacina, M. (2011), "Auditor Characteristics and Early 

Accounting Error Detection: Evidence from Financial Restatements", Journal 

of Accounting and Finance. 11 (3), pp. 36. 

[112] Shleifer, A. , Vishny, R. W. (1986), "Large shareholders and corporate 

control", Journal of Political Economy. 94 (3, Part 1), pp. 461-488. 

[113] Skousen, C. J., Smith, K. R. , Wright, C. J. (2009), "Detecting and predicting 

financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS 

No. 99", Corporate Governance and Firm Performance, pp. 53-81. 

[114] Stanley, J. D. , DeZoort, F. T. (2007), "Audit firm tenure and financial 

restatements: An analysis of industry specialization and fee effects ", Journal 

of Accounting and Public Policy. 26 (2), pp. 131-159. 

[115] Stiles, P. , Taylor, B. (1993), "Benchmarking corporate governance: The 

impact of the Cadbury Code", Long Range Planning. 26 (5), pp. 61-71. 

[116] Summers, S. L. , Sweeney, J. T. (1998), "Fraudulently misstated financial 

statements and insider trading: An empirical analysis", The Accounting 

Review. 73 (1), pp. 131-146. 

[117] Tabachnick, B. G. , Fidell, L. S. (1996), "Using multivariate statistics . 

Northridge", Cal.: Harper Collins. 

[118] Trần Thị Giang Tân (2009), "Gian lận trên báo cáo tài chính: thực trạng và 

kiến nghị đối với các doanh nghiệp Việt nam", Tạp chí Kinh tế Phát triển. 

225, tháng 7, pp. 7. 

[119] Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Trí Trinh, Đinh Ngọc Tú, Hoàng Trọng Hiệp , 

Uyên, N. Đ. H. (2014), "Đánh giá rủi ro gian lận báo cáo tài chính của các 

công ty niêm yết tại Việt Nam", Phát triển kinh tế. 26, pp. 1. 

[120] Trần Thị Giang Tân , Trương Thùy Dương (2016), "Ảnh hưởng các đặc tính 

của hội đồng quản trị đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính: Bằng 

chứng thực nghiệm tại Việt Nam", Kinh tế & Phát triển. 27 (8), pp. 42-60. 

[121] UBCK nhà nước (SSC) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) (2019), Bộ 

nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho Công ty đại 

chúng tại Việt Nam. 

[122] US. General Accounting Office-GAO (2002), Financial statement 

restatement: Trends, market impacts, regulatory responses, and remaining 

Challenges, GAO-03-138.  , Washington, D.C.: General Accounting Office. 

[123] US. General Accounting Office-GAO (2006), Updates of Public Company 

trends, market impacts, regulatory enforcement actions, GAO-06-678, 

Washington, D.C.: Government Accountability Office. 



 

[124] Uzun, H., Szewczyk, S. H. , Varma, R. (2004), "Board composition and 

corporate fraud", Financial Analysts Journal. 60 (3), pp. 33-43. 

[125] Vafeas, N. (1999), "Board meeting frequency and firm performance", 

Journal of Financial Economics. 53 (1), pp. 113-142. 

[126] Văn phòng Quốc Hội (2013), "Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH Luật 

Chứng khoán". 

[127] Weld, L., Bergevin, P. , Magrath, L. (2004), "Anatomy of Financial Fraud", 

The CPA Journal. 74 (10), pp. 44-49. 

[128] Wells, J. (2003), "Fraud Examiners", Journal of Accountancy. 194 (4), pp. 

76-80. 

[129] William R. Baber, Sok-Hyon Kang , Liang, L. (2005), "Strong boards, 

management entrenchment and accounting restatement", Working paper.  

[130] Wuerges, A. F. E. , Borba, J. A. (2010), "Accounting fraud detection: is it 

possible to quantify undiscovered cases?", Available at SSRN 1718652. 

[131] Zainudin, E. F. , Hashim, H. A. (2016), "Detecting fraudulent financial 

reporting using financial ratio", Journal of Financial Reporting and 

Accounting. 14 (2), pp. 266-278. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH CÁC QUAN SÁT SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH SAI 

SÓT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

STT NĂM 
MÃ 

CK 
TÊN CÔNG TY 

1 2016 BCE Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương 

2 2016 STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 

3 2016 CLG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec 

4 2016 CMX 

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà 

Mau 

5 2016 ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 

6 2016 HTT Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây 

7 2016 HVX Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

8 2016 ITC Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà 

9 2016 KAC Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An 

10 2016 KSA Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận 

11 2016 KSH Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH 

12 2016 LCM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai 

13 2016 LGL Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang 

14 2016 PAC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam 

15 2016 ASA Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT 

16 2016 IDJ Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam 

17 2016 LM7 Công ty Cổ phần Lilama 7 

18 2016 NBP Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình 

19 2016 NPS Công ty Cổ phần May Phú Thịnh Nhà Bè 

20 2016 PCG Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị 

21 2016 PVL Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí 

22 2016 QST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh 

23 2016 SCL Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường 

24 2016 TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 

25 2016 VID Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 

26 2016 VRC Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC 

27 2016 TDN Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin 

28 2016 THT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin 

29 2016 V21 Công ty Cổ phần Vinaconex 21 



 

STT NĂM 
MÃ 

CK 
TÊN CÔNG TY 

30 2016 VMS Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải 

31 2016 NBB Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 

32 2016 TCR Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 

33 2016 HAP Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco 

34 2016 DHM 

Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản 

Dương Hiếu 

35 2016 NDN Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 

36 2016 VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

37 2016 LHG Công ty Cổ phần Long Hậu 

38 2016 SHI Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 

39 2016 SBV Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam 

40 2016 SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC 

41 2016 PXA Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An 

42 2016 G20 Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home 

43 2016 TDH Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 

44 2016 TYA Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 

45 2016 TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên 

46 2016 HAT Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội 

47 2016 HLC Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin 

48 2016 LBE Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An 

49 2016 MDC Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin 

50 2016 TA9 Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 

51 2016 GIL 

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình 

Thạnh 

52 2016 L61 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 

53 2016 NCT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 

54 2016 VPH Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 

55 2016 SEB Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung 

56 2016 TMC Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức 

57 2016 CCI 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại 

Củ Chi 

58 2016 VCG 

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt 

Nam 

59 2016 DHA Công ty Cổ phần Hóa An 

60 2016 PXT Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí 



 

STT NĂM 
MÃ 

CK 
TÊN CÔNG TY 

61 2016 AAM Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông 

62 2016 CIG Công ty Cổ phần COMA 18 

63 2016 FDC 

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh 

64 2016 HQC 

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc 

Hoàng Quân 

65 2016 HU1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 

66 2016 ICF Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản 

67 2016 KMR Công ty Cổ phần Mirae 

68 2016 NAV Công ty Cổ phần Nam Việt 

69 2016 PPI 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái 

Bình Dương 

70 2016 QBS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình 

71 2016 B82 Công ty Cổ phần 482 

72 2016 CCM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ 

73 2016 CMI Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam 

74 2016 CTC Công ty Cổ phần Gia Lai CTC 

75 2016 CVN Công ty Cổ phần Vinam 

76 2016 DLR Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt 

77 2016 DZM Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An 

78 2016 LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài 

79 2016 MNC Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung 

80 2016 PDC Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông 

81 2016 PPE Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam 

82 2016 PVV Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC 

83 2016 SAP Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại TP.Hồ Chí Minh 

84 2016 SCJ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn 

85 2016 VHG Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 

86 2016 SGO Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn 

87 2016 SVN Công ty Cổ phần SOLAVINA 

88 2016 TC6 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin 

89 2016 TFC Công ty Cổ phần Trang 

90 2016 VIE Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO 

91 2016 MLS Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco 
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92 2016 ACL 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An 

Giang 

93 2016 BBC Công ty Cổ phần Bibica 

94 2016 BMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định 

95 2016 CDC Công ty Cổ phần Chương Dương 

96 2016 DRH Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước 

97 2016 HLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long 

98 2016 HOT Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An 

99 2016 KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 

100 2016 NSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 

101 2016 PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 

102 2016 TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 

103 2016 TIP Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa 

104 2016 BST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận 

105 2016 CJC Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung 

106 2016 CTT Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin 

107 2016 CVT Công ty Cổ phần CMC 

108 2016 DNP Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

109 2016 NDX Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 

110 2016 ONE Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 

111 2016 PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần 

112 2016 PTD 

Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc 

Thịnh 

113 2016 RCL Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn 

114 2016 UIC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 

115 2016 VNG Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 

116 2016 SD7 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 

117 2016 TCS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin 

118 2016 TKU Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang 

119 2016 VIT Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn 

120 2016 VXB Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre 

121 2015 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt 

122 2015 CCL 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 

Long 
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123 2015 CYC Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih 

124 2015 DHM 

Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản 

Dương Hiếu 

125 2015 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 

126 2015 DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

127 2015 HAI Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 

128 2015 HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 

129 2015 KMR Công ty Cổ phần Mirae 

130 2015 SGT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 

131 2015 API Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 

132 2015 CCM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ 

133 2015 CMI Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam 

134 2015 DC2 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 

135 2015 DID Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến 

136 2015 L43 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 

137 2015 MCO Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam 

138 2015 MNC Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung 

139 2015 MPT Công ty Cổ phần May Phú Thành 

140 2015 PHC Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings 

141 2015 PVR 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt 

Nam 

142 2015 PXA Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An 

143 2015 SCJ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn 

144 2015 SDD Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 

145 2015 VID Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông 

146 2015 VSI Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 

147 2015 THB Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa 

148 2015 TTZ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung 

149 2015 VC2 Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 

150 2015 VE8 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 

151 2015 ACC Công ty Cổ phần Bê tông Becamex 

152 2015 AGM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang 

153 2015 AMD Công ty Cổ phần Đầu tư AMD GROUP 

154 2015 CCI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại 
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Củ Chi 

155 2015 CDC Công ty Cổ phần Chương Dương 

156 2015 ELC 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn 

thông 

157 2015 EVE Công ty Cổ phần Everpia 

158 2015 HAP Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco 

159 2015 HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu 

160 2015 IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 

161 2015 KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 

162 2015 NBB Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy 

163 2015 PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 

164 2015 SAV 

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu 

Savimex 

165 2015 ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 

166 2015 BHT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC 

167 2015 CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O 

168 2015 CTC Công ty Cổ phần Gia Lai CTC 

169 2015 CTT Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin 

170 2015 CVT Công ty Cổ phần CMC 

171 2015 G20 Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home 

172 2015 ICG Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 

173 2015 KSQ Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ 

174 2015 LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 

175 2015 PEN Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex 

176 2015 SD4 Công ty Cổ phần Sông Đà 4 

177 2015 SDE Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà 

178 2015 VE2 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 

179 2015 VMC Công ty Cổ phần VIMECO 

180 2015 VXB Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre 

181 2015 DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau 

182 2015 HU3 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 

183 2015 KSA Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận 

184 2015 MHC Công ty Cổ phần MHC 

185 2015 PNC Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 
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186 2015 SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín 

187 2015 PXI 

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu 

khí 

188 2015 TNC Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất 

189 2015 UDC 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

190 2015 BLF Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu 

191 2015 SVT Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

192 2015 DST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định 

193 2015 FID 

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt 

Nam 

194 2015 HDO Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container 

195 2015 LCD Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện 

196 2015 LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài 

197 2015 MCC Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp 

198 2015 MDC Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin 

199 2015 BII Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 

200 2015 NDF 

Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu 

Nam Định 

201 2015 SGD Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM 

202 2015 VNG Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công 

203 2015 SPI Công ty Cổ phần Đá Spilít 

204 2015 TC6 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin 

205 2015 TH1 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 

206 2015 THT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin 

207 2015 TKU Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang 

208 2015 NBP Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình 

209 2015 SDT Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

210 2015 VTS Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn 

211 2015 BBC Công ty Cổ phần Bibica 

212 2015 CMV Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau 

213 2015 CTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 

214 2015 DAG Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 

215 2015 DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 

216 2015 DPM Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 



 

STT NĂM 
MÃ 

CK 
TÊN CÔNG TY 

217 2015 FCM Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON 

218 2015 GTA Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An 

219 2015 MCP Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 

220 2015 NLG Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long 

221 2015 SFC Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn 

222 2015 SHA Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 

223 2015 TCL Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 

224 2015 AMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu 

225 2015 CAP Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái 

226 2015 EBS Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội 

227 2015 ECI Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục 

228 2015 EID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 

229 2015 GMX Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân 

230 2015 HHG Công ty Cổ phần Hoàng Hà 

231 2015 HVA Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt 

232 2015 KHB Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình 

233 2015 SCI Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 

234 2015 SD6 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 

235 2015 SD9 Công ty Cổ phần Sông Đà 9 

236 2015 TBX Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 

237 2015 TIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 

238 2015 TKC Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ 

239 2015 TVC Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt 

240 2015 VE4 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 

241 2014 CLW Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn 

242 2014 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 

243 2014 DTL Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 

244 2014 HAS Công ty Cổ phần Hacisco 

245 2014 HLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long 

246 2014 KSA Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận 

247 2014 LCG Công ty Cổ phần LICOGI 16 

248 2014 NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 

249 2014 TDH Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 
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250 2014 DID Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến 

251 2014 HLC Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin 

252 2014 KSQ Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ 

253 2014 MDC Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin 

254 2014 NBC Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin 

255 2014 NST Công ty Cổ phần Ngân Sơn 

256 2014 PVS Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

257 2014 SDA Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà 

258 2014 VPH Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 

259 2014 VTB Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 

260 2014 STC 

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí 

Minh 

261 2014 STP Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà 

262 2014 SVN Công ty Cổ phần SOLAVINA 

263 2014 TBX Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 

264 2014 TDN Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin 

265 2014 THT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin 

266 2014 V12 Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 

267 2014 VC9 Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 

268 2014 VE9 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 

269 2014 VFR Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu 

270 2014 VIE Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO 

271 2014 CDC Công ty Cổ phần Chương Dương 

272 2014 EVE Công ty Cổ phần Everpia 

273 2014 GMC Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn 

274 2014 HAP Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco 

275 2014 HU1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 

276 2014 KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 

277 2014 KSH Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH 

278 2014 LHG Công ty Cổ phần Long Hậu 

279 2014 NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 

280 2014 NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 

281 2014 NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ 

282 2014 PDN Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai 
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283 2014 PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 

284 2014 SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi 

285 2014 SHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam 

286 2014 SVT Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

287 2014 C92 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 

288 2014 CAP Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái 

289 2014 HGM Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 

290 2014 HLD 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản 

HUDLAND 

291 2014 HOM Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai 

292 2014 MAC Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải 

293 2014 NAG Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam 

294 2014 PGS Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam 

295 2014 SDN Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 

296 2014 SGD Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM 

297 2014 TTC Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh 

298 2014 TVD Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin 

299 2014 TXM Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi Măng 

300 2014 VAT Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân 

301 2014 ASP Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 

302 2014 CLG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec 

303 2014 CYC Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih 

304 2014 DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 

305 2014 DHM 

Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản 

Dương Hiếu 

306 2014 HVX Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 

307 2014 ITC Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà 

308 2014 POM Công ty Cổ phần Thép Pomina 

309 2014 PPI 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái 

Bình Dương 

310 2014 SAV 

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu 

Savimex 

311 2014 SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC 

312 2014 TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 

313 2014 ALT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình 
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314 2014 ALV Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 

315 2014 API Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 

316 2014 BLF Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu 

317 2014 BTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 

318 2014 KHL 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng 

Long 

319 2014 LTC Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông 

320 2014 LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài 

321 2014 MEC Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà 

322 2014 MNC Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung 

323 2014 PNC Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 

324 2014 SPM Công ty Cổ phần S.P.M 

325 2014 PVL Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí 

326 2014 PXA Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An 

327 2014 SDU 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông 

Đà 

328 2014 DST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định 

329 2014 TTZ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung 

330 2014 VBH Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa 

331 2014 BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 

332 2014 CCL 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 

Long 

333 2014 CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 

334 2014 D2D Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 

335 2014 DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 

336 2014 HAR 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An 

Dương Thảo Điền 

337 2014 HMC Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh 

338 2014 HOT Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An 

339 2014 HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 

340 2014 LCM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai 

341 2014 NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm 

342 2014 TBC Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 

343 2014 THG Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang 

344 2014 TRA Công ty Cổ phần Traphaco 
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345 2014 BII Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 

346 2014 CAN Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 

347 2014 DAD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 

348 2014 EID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 

349 2014 ICG Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 

350 2014 L18 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 

351 2014 LDP Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar 

352 2014 LIG Công ty Cổ phần Licogi 13 

353 2014 NDN Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 

354 2014 QST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh 

355 2014 SCL Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường 

356 2014 VSI Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước 

357 2014 TC6 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin 

358 2014 TSB Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng 

359 2014 VC1 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 

360 2014 VTC Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC 

361 2013 ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông 

362 2013 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt 

363 2013 ASA Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT 

364 2013 ASP Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 

365 2013 BLF Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu 

366 2013 BTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 

367 2013 CCM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ 

368 2013 CTC Công ty Cổ phần Gia Lai CTC 

369 2013 CYC Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih 

370 2013 DAG Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á 

371 2013 DID Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến 

372 2013 DTT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành 

373 2013 HQC 

Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc 

Hoàng Quân 

374 2013 LM7 Công ty Cổ phần Lilama 7 

375 2013 LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài 

376 2013 MDG Công ty Cổ phần Miền Đông 

377 2013 MNC Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung 
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378 2013 PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 

379 2013 PPI 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái 

Bình Dương 

380 2013 SD5 Công ty Cổ phần Sông Đà 5 

381 2013 SHI Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 

382 2013 SMA Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 

383 2013 SPM Công ty Cổ phần S.P.M 

384 2013 TBX Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 

385 2013 THT Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin 

386 2013 TS4 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 

387 2013 TTZ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung 

388 2013 VIE Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO 

389 2013 VNH Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

390 2013 VRC Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu 

391 2013 ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 

392 2013 ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không 

393 2013 BCI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh 

394 2013 BRC Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành 

395 2013 CDC Công ty Cổ phần Chương Dương 

396 2013 CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 

397 2013 DAE Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Đà Nẵng 

398 2013 DC4 Công ty Cổ phần DIC số 4 

399 2013 DNY Công ty Cổ phần Thép DANA Ý 

400 2013 GIL 

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình 

Thạnh 

401 2013 HOT Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An 

402 2013 IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 

403 2013 KHA Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội 

404 2013 L44 Công ty Cổ phần Lilama 45.4 

405 2013 LIG Công ty Cổ phần Licogi 13 

406 2013 MCC Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp 

407 2013 MDC Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin 

408 2013 NHC Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp 

409 2013 PGT Công ty Cổ phần PGT Holdings 
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410 2013 RDP Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông 

411 2013 SD4 Công ty Cổ phần Sông Đà 4 

412 2013 SJ1 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu 

413 2013 SJS 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công 

nghiệp Sông Đà 

414 2013 SSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam 

415 2013 TBC Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 

416 2013 TIG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 

417 2013 VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

418 2013 VHL Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 

419 2013 VLA Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang 

420 2013 VXB Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre 

421 2013 ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 

422 2013 BHT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC 

423 2013 CLW Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn 

424 2013 CPC Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ 

425 2013 CTA Công ty Cổ phần Vinavico 

426 2013 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 

427 2013 DQC Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang 

428 2013 DTA Công ty Cổ phần Đệ Tam 

429 2013 GMD Công ty Cổ phần Gemadept 

430 2013 HDO Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container 

431 2013 HU1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 

432 2013 HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương 

433 2013 KHB Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình 

434 2013 L62 Công ty Cổ phần Lilama 69.2 

435 2013 PCT Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long 

436 2013 PHC Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings 

437 2013 PIT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex 

438 2013 QCG Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai 

439 2013 SDA Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà 

440 2013 SDD Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 

441 2013 SDH Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà 

442 2013 TDN Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin 
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443 2013 TIE Công ty Cổ phần TIE 

444 2013 TNT Công ty Cổ phần Tài Nguyên 

445 2013 TST Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông 

446 2013 VBH Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa 

447 2013 VE8 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 

448 2013 VFR Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu 

449 2013 VNE Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 

450 2013 VTC Công ty Cổ phần Viễn Thông VTC 

451 2013 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang 

452 2013 AMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu 

453 2013 APP Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ 

454 2013 C32 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 

455 2013 CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 

456 2013 CJC Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung 

457 2013 CKV Công ty Cổ phần CokyVina 

458 2013 CMX 

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà 

Mau 

459 2013 FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 

460 2013 ICG Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng 

461 2013 KSH Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH 

462 2013 LM8 Công ty Cổ phần Lilama 18 

463 2013 LTC Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông 

464 2013 NDX Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng 

465 2013 NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm 

466 2013 PPS 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt 

Nam 

467 2013 PSD Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí 

468 2013 PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 

469 2013 SD9 Công ty Cổ phần Sông Đà 9 

470 2013 SDN Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai 

471 2013 SRF Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh 

472 2013 STG Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam 

473 2013 SVI Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa 

474 2013 SZL Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 
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475 2013 TC6 Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin 

476 2013 TCL Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 

477 2013 TDW Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức 

478 2013 TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 

479 2013 TMS Công ty Cổ phần Transimex 

480 2013 UIC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 

481 2012 AMV 

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết 

bị Y tế Việt Mỹ 

482 2012 CVT Công ty Cổ phần CMC 

483 2012 ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 

484 2012 NAV Công ty Cổ phần Nam Việt 

485 2012 DRH Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước 

486 2012 VE2 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 

487 2012 VE8 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 

488 2012 PCG Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị 

489 2012 FDT Công ty Cổ phần Fiditour 

490 2012 VE1 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 

491 2012 SBT Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 

492 2012 TCS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin 

493 2012 VPH Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng 

494 2012 VTL Công ty Cổ phần Vang Thăng Long 

495 2012 DST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định 

496 2012 PGT Công ty Cổ phần PGT Holdings 

497 2012 ICF Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản 

498 2012 CYC Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih 

499 2012 VNE Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 

500 2012 HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương 

501 2012 HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 

502 2012 PTL Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí 

503 2012 VMD Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex 

504 2012 CDC Công ty Cổ phần Chương Dương 

505 2012 VNF Công ty Cổ phần Vinafreight 

506 2012 PNC Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam 

507 2012 MCG Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam 
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508 2012 SDE Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà 

509 2012 SDH Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà 

510 2012 DHP Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng 

511 2012 CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 

512 2012 NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ 

513 2012 LGC Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII 

514 2012 CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons 

515 2012 S55 Công ty Cổ phần Sông Đà 505 

516 2012 DIH Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An 

517 2012 ACC Công ty Cổ phần Bê tông Becamex 

518 2012 CX8 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 

519 2012 BST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận 

520 2012 TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 

521 2012 MDC Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin 

522 2012 CCL 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu 

Long 

523 2012 HHG Công ty Cổ phần Hoàng Hà 

524 2012 CIG Công ty Cổ phần COMA 18 

525 2012 B82 Công ty Cổ phần 482 

526 2012 EBS Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội 

527 2012 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang 

528 2012 DBT Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre 

529 2012 LBM 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm 

Đồng 

530 2012 SJS 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công 

nghiệp Sông Đà 

531 2012 HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu 

532 2012 HBC Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình 

533 2012 SSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam 

534 2012 ANV Công ty Cổ phần Nam Việt 

535 2012 DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 

536 2012 PVV Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC 

537 2012 FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 

538 2012 KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO 
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539 2012 VDL Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng 

540 2012 HMH Công ty Cổ phần Hải Minh 

541 2012 INC Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO 

542 2012 SVT Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông 

543 2012 TDN Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin 

544 2012 UNI Công ty Cổ phần Viễn Liên 

545 2012 KAC Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An 

546 2012 DTT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành 

547 2012 SMC Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC 

548 2012 MCO Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam 

549 2012 HDO Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container 

550 2012 ITQ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang 

551 2012 VHL Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 

552 2012 ST8 Công ty Cổ phần Siêu Thanh 

553 2012 SDT Công ty Cổ phần Sông Đà 10 

554 2012 CLG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec 

555 2012 ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 

556 2012 POM Công ty Cổ phần Thép Pomina 

557 2012 VNL Công ty Cổ phần Logistics Vinalink 

558 2012 HLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long 

559 2012 SDP Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà 

560 2012 NAG Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam 

561 2012 TCR Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA 

562 2012 TDH Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 

563 2012 MEC Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà 

564 2012 CTX 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt 

Nam 

565 2012 SHI Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 

566 2012 DIC Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC 

567 2012 TMT Công ty Cổ phần Ô tô TMT 

568 2012 VNH Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật 

569 2012 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 

570 2012 MIM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí 

571 2012 CLC Công ty Cổ phần Cát Lợi 
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572 2012 PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 

573 2012 TYA Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 

574 2012 HGM Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 

575 2012 HMC Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh 

576 2012 KKC Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí 

577 2012 SZL Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 

578 2012 HTV Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên 

579 2012 VCR Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex 

580 2012 LHC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 

581 2012 KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 

582 2012 DXV Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng 

583 2012 LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài 

584 2012 HHC Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 

585 2012 SRC Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng 

586 2012 VE9 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 

587 2012 INN Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp 

588 2012 BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 

589 2012 TXM Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi Măng 

590 2012 CMT Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông 

591 2012 TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên 

592 2012 KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 

593 2012 SD9 Công ty Cổ phần Sông Đà 9 

594 2012 TPP Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú 

595 2012 PXT Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí 

596 2012 GTA Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An 

597 2012 L18 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 

598 2012 POT Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện 

599 2012 VGS Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 

600 2012 API Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương 

 

 




