
Nội dung
Cùng với xu hướng toàn cầu

hóa về hợp tác và phát triển kinh
tế, lĩnh vực kế toán không còn là
vấn đề mang tính nội tại, riêng biệt
của từng quốc gia. Vì vậy, để phù
hợp với yêu cầu đa dạng của doanh
nghiệp (DN) cũng như các nhà đầu
tư, các quốc gia thường cho phép
các DN lựa chọn Chuẩn mực kế
toán quốc tế (IAS)/Chuẩn mực
quốc tế về trình bày báo cáo tài
chính (IFRS) khi lập báo cáo tài
chính (BCTC). Theo tài liệu của
Ủy ban Chuẩn mực kế toán Quốc
tế (IASB), tính đến hiện tại, đã có
131/143 quốc gia và vùng lãnh thổ
(chiếm tỷ lệ 93% các nước được
IASB khảo sát) đã tuyên bố về việc
cho phép áp dụng IFRS dưới các
hình thức khác nhau.

Theo IASB, mục tiêu của việc
xây dựng IAS/IFRS là nhằm phát
triển một bộ chuẩn mực BCTC
quốc tế được chấp nhận rộng rãi
trên toàn cầu và vì lợi ích của công
chúng. Các chuẩn mực này sẽ giúp
các thông tin trên BCTC có chất
lượng cao hơn, minh bạch hơn và
nâng cao tính có thể so sánh của
thông tin, từ đó hướng tới giúp các
nhà đầu tư hoặc những người
tham gia vào thị trường vốn có thể
đưa ra các quyết định kinh tế một
cách đúng đắn hơn (Nguyễn Thị
Phương Hồng & Dương Thị
Khánh Linh,2014).

Theo IASB, tính thích hợp và
trình bày trung thực là hai đặc
điểm định tính cơ bản để thông tin

trên BCTC là hữu ích. Ngoài ra,
khả năng so sánh, kiểm chứng, kịp
thời và có thể hiểu được xem như
đặc tính nâng cao, làm tăng khả
năng hữu ích của tính thích hợp và
trình bày trung thực của thông tin.
Chuẩn mực kế toán Việt Nam
(VAS 01) cũng đã nêu ra các yêu
cầu cơ bản đối với chất lượng
thông tin trên BCTC: trung thực,
khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ
hiểu và có thể so sánh.

Tính thích hợp (Relevance)
Thông tin thích hợp giúp tạo ra

sự khác biệt đối với các quyết định
của nhà đầu tư, người cho vay
hoặc chủ nợ khác bằng việc chứa
đựng giá trị dự đoán (predictive
value), giá trị khẳng định (confir-
matory value) hoặc cả hai.Thông
tin BCTC có giá trị dự đoán nếu
nó được sử dụng để dự đoán kết
quả trong tương lai và có giá trị
khẳng định nếu nó được sử dụng
để cung cấp phản hồi về các dự
đoán trước đây. 

Nghiên cứu trước đây được
thực hiện bởi Barth et al. (2008)
cho rằng, việc áp dụng IAS/IFRS
làm cho thông tin BCTC có tính
thích hợp cao hơn. Nghiên cứu
được thực hiện bằng cách so sánh
đặc tính chất lượng thông tin
thông tin BCTC giữa các công ty
đã áp dụng IAS/IFRS và những
công ty không áp dụng, trong số
21 công ty từ các quốc gia khác
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nhau, kết quả cho thấy lợi nhuận
của các công ty áp dụng IAS/IFRS
ít bị bóp méo, giảm đáng kể hiện
tượng “phù phép” số liệu BCTC
trong các DN, việc ghi nhận lãi/lỗ
đúng kỳ hơn và mối liên hệ cao
hơn giữa kế toán và giá cổ phiếu
của các DN niêm yết.

Việc sử dụng giá trị hợp lý
chính là sự khác biệt lớn nhất về
chất lượng thông tin BCTC khi
các công ty áp dụng IAS/IFRS.
Giá trị hợp lý là phương pháp đo
lường được sử dụng phổ biến
trong ghi nhận các khoản mục tài
chính và phi tài chính. Giá trị các
khoản mục này theo giá trị hợp lý
phản ánh được giá trị thực của nó,
giúp thông tin kế toán đáng tin
cậy, thích hợp hơn cho các đối
tượng sử dụng. Việc áp dụng giá
trị hợp lý khuyến khích các nhà
quản lý đưa ra những quyết định
hiệu quả. Như vậy, có thể nhận
thấy đo lường sử dụng giá trị hợp
lý là động lực gia tăng tính thích
hợp của thông tin BCTC và là cơ
hội để sử dụng nhiều phương pháp
định giá hơn trước đây. Điều này
phù hợp với mục tiêu IFRS (2014)
với giá trị hợp lý để đáp ứng nhu
cầu thông tin gia tăng của đối
tượng sử dụng thông tin.

Trình bày trung thực (Faith-
ful representation)

Theo IASB, thông tin BCTC
được thể hiện một cách trung thực
nếu nó đầy đủ, trung lập và không
sai sót.

Nếu người sử dụng thông tin
hiểu tất cả các thông tin cần thiết
được trình bày, thông tin được coi
là đầy đủ. Một BCTC có thể được
coi là cung cấp thông tin đầy đủ
khi bao gồm các giải thích về các
sự kiện quan trọng và thông tin chi
tiết hơn về một số khoản mục như
"chất lượng và bản chất của các
khoản mục, các nhân tố và sự kiện
có thể ảnh hưởng đến các khoản
mục này cũng như giải trình cơ sở
xác định các khoản mục này"
(IASB 2010, p.18).

Thông tin BCTC là trung lập
nếu nó không được xác định trước
theo mục đích cụ thể. Điều này có
nghĩa là thông tin không được cố
ý nói vống lên không đúng sự thật,
bị nhấn mạnh hoặc không bị nhấn
mạnh hoặc xử lý bằng bất kỳ cách
nào nhằm làm hài lòng người sử
dụng thông tin BCTC. 

Thông tin BCTC không sai sót
không có nghĩa là nó hoàn toàn
chính xác, nhưng nó không có sai
sót trong một số trường hợp khi xử
lý thông tin tài chính (IASB
2010). 

Có một số ít nghiên cứu về ảnh
hưởng của việc áp dụng IAS/IFRS
đến trình bày trung thực thông tin
BCTC, xem xét tầm quan trọng
của việc trình bày trung thực đã
được đưa ra trong BCTC (Lai, Li,
Shan & amp; Taylor 2013). Lai và
cộng sự (2013) nhận thấy rằng sự
trình bày trung thực được thể hiện
trong yêu cầu đo lường giá trị tài
sản và nợ phải trả để phản ánh các
giao dịch kinh tế bằng việc sử
dụng giá trị hợp lý đã tăng đáng kể
tính trung thực của thông tin sau
khi áp dụng IAS/IFRS. Bằng
chứng về việc tăng tính trình bày
trung thực kết hợp với bằng chứng
về sự gia tăng mức độ thích hợp
do áp dụng IAS/IFRS cho thấy
định hướng giá trị hợp lý của
IAS/IFRS có thể cải thiện mức độ
thích hợp và trung thực của thông
tin kế toán.

Sự tiếp cận của IAS/IFRS hiện
nay trên cơ sở nguyên tắc, thay vì
quy tắc, do vậy thông tin BCTC sẽ
trung thực hơn (Phạm Quốc
Thuần, 2011). Chuẩn mực kế toán
dựa trên các quy tắc liệt kê chi tiết
các quy định phải tuân thủ khi lập
BCTC. Sự hiện diện và cung cấp
các trường hợp ngoại lệ và đưa ra
hướng dẫn cho một số giao dịch,
yếu tố sẽ cung cấp bối cảnh cho
phép áp dụng các tiêu chuẩn rộng
hơn so với các quy tắc và do đó
dẫn đến việc có ít ngoại lệ hơn đối

với thực tiễn. Nhiều người lập
BCTC thích áp dụng chuẩn mực
kế toán dựa trên các quy tắc hơn
vì nếu thiếu vắng các hướng dẫn
cụ thể họ sẽ gặp rắc rối. 

IAS/IFRS hiện nay được thiết
kế theo khuynh hướng nguyên tắc
cho phép người lập BCTC vận
dụng phù hợp trong những hoàn
cảnh cụ thể tại DN, dựa trên bản
chất hơn là các tiêu chuẩn định
lượng cụ thể. IAS/IFRS với các
khái niệm được nêu trong khung
khái niệm cho phép phân loại
chúng theo nguyên tắc và dẫn đến
một bộ tiêu chuẩn vững chắc và rõ
ràng hơn, ảnh hưởng tích cực đến
chất lượng BCTC. Số lượng hạn
chế về giải thích và hướng dẫn ứng
dụng được cung cấp bởi các tiêu
chuẩn dựa trên nguyên tắc khuyến
khích và thúc đẩy việc sử dụng tư
duy phê phán và phán đoán chuyên
môn, thay vì chỉ tuân theo các quy
tắc rõ ràng. Khuynh hướng nguyên
tắc đòi hỏi cao về năng lực của
người lập BCTC trong quá trình
xét đoán nghề nghiệp.

Ngoài ra, tính trung thực còn
thể hiện trên các khía cạnh cụ thể
của IAS/IFRS. Ví dụ như việc hủy
bỏ áp dụng phương pháp LIFO khi
xác định giá trị hàng tồn kho làm
tăng tính trung thực, vì các phương
pháp khác cung cấp một cái nhìn
chân thực hơn về giá trị hàng tồn
kho. Hay quy định đối với thu
nhập toàn diện khác (OCI) trên
BCTC, cũng như các chuẩn mực
liên quan đến xác định giá trị các
khoản nợ tiềm tàng được quy định
một cách rõ ràng hơn…

Có thể so sánh
Có thể so sánh được là khi

thông tin BCTC có thể được so
sánh theo từng giai đoạn trong một
đơn vị hoặc giữa các đơn vị trong
một thời kỳ. Thông tin có thể so
sánh cho phép người dùng xác
định và hiểu sự tương đồng và
khác biệt giữa các đơn vị và các
khoản mục, điều này rất quan
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trọng trong quá trình ra quyết định.
Tính nhất quán trong việcsử dụng
cùng một phương pháp và chính
sách kế toán trong một đơn vị theo
thời gian hoặc giữa các đơn vị giúp
cho thông tin BCTC có thể so sánh
(IASB 2010).

Yip và Young (2012) cho rằng,
việc áp dụng bắt buộc IAS/IFRS
trong Liên minh châu Âu có cải
thiện đáng kể khả năng so sánh
thông tin ở các nước châu Âu. Họ
đã xem xét BCTC của các công ty
tương tự ở các quốc gia khác nhau
trước và sau khi áp dụng
IAS/IFRS và đưa ra kết luận rằng,
khả năng so sánh thông tin đã tăng
lên do việc triển khai IAS/IFRS.

Việc áp dụng IAS/IFRS làm
tăng khả năng so sánh giữa các
công ty trên thị trường quốc tế.
IAS/IFRS cho phép nhiều lựa
chọn phương pháp và chính sách
kế toán hơn so với chuẩn mực kế
toán quốc gia. Việc áp dụng chuẩn
mực kế toán quốc gia có thể buộc
các công ty xử lý các hiện tượng
kinh tế khác nhau, chẳng hạn như
các tài sản khác nhau, theo cách
tương tự, cũng có thể dẫn đến
giảm khả năng so sánh.

Có thể kiểm chứng
Có thể được kiểm chứng, có

nghĩa là những người quan sát và
đánh giá đủ năng lực và độc lập
khác nhau có thể đạt được sự đồng
thuận, mặc dù không phải là hoàn
toàn về việc thông tin được trình
bày trung thực. Thông tin định
lượng không nhất thiết chỉ là một
ước tính đơn lẻ, mà còn có thể là
một loạt các giá trị và khả năng
liên quan có thể được kiểm chứng.
Kiểm chứng giúp đảm bảo cho
những người sử dụng BCTC về
việc thông tin về giao dịch kinh tế
được trình bày trung thực và đúng
mục đích. 

Kịp thời 
Kịp thời có nghĩa là thông tin

luôn sẵn sàng để giúp những
người sử dụng thông tin kịp đưa ra

các quyết định. Thông thường,
những thông tin cũ thường kém
hữu ích hơn, tuy nhiên một số
thông tin vẫn có tính kịp thời sau
khi kết thúc kỳ báo cáo một thời
gian. Ví dụ, người sử dụng thông
tin có thể sử dụng thông tin trong
quá khứ để xác định và đánh giá
các định hướng phát triển. 

Dễ hiểu
Thông tin dễ hiểu nếu nó được

phân loại, mô tả và trình bày rõ
ràng, súc tích. BCTC được trình
bày cho người sử dụng là những
người có những kiến thức nhất
định về kinh doanh và hoạt động
kinh tế cũng như có khả năng nhất
định trong đánh giá và phân tích
thông tin.

Việc áp dụng IAS/IFRS sẽ đem
lại những lợi ích về chất lượng
BCTC, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc thu hút dòng vốn đầu tư,
trong nước và trực tiếp nước ngoài
cho các quốc gia… Chất lượng
BCTC của DN sẽ được cải thiện
một cách rõ rệt thông qua việc
cung cấp nhiều thông tin hữu ích
cho người sử dụng báo cáo thể
hiện ở sự gia tăng tính thích hợp
và trình bày trung thực của thông
tin, đồng thời nâng cao trách
nhiệm giải trình, tăng cường tính
minh bạch và khả năng so sánh,
giúp cho người sử dụng báo cáo
đưa ra các ra các quyết định quản
lý, điều hành và đầu tư một cách
hiệu quả.

Kết luận
Tại Việt Nam, để phát triển

kinh tế xã hội bền vững thì yêu
cầu về nâng cao chất lượng thông
tin BCTC cũng như từng bước
triển khai IAS/IFRS là cần thiết.
Nếu áp dụng IAS/IFRS, chất
lượng BCTC của DN sẽ được cải
thiện một cách rõ rệt thông qua
việc nâng cao trách nhiệm giải
trình, tăng cường tính minh bạch
và khả năng so sánh, cung cấp
nhiều thông tin hữu ích cho người
sử dụng báo cáo để đưa ra các

quyết định quản lý, điều hành, đầu
tư.Nhà đầu tư quốc tế khi ấy dễ
dàng tiếp cận thông tin tài chính
của DN Việt Nam. Khi rào cản
tiếp cận thông tin với nhà đầu tư
nước ngoài được gỡ bỏ, các DN
trong nước có cơ hội thuận lợi hơn
trong việc huy động vốn trên thị
trường quốc tế.
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