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1. Giới thiệu
Thông tin báo cáo tài chính

(BCTC) góp phần nâng cao hiệu
quả hoạt động của thị trường vốn,
thông qua thúc đẩy sự phân bổ hiệu
quả và công bằng các nguồn lực
khan hiếm trong xã hội (Ahmad N.
Obaidat, 2007). Xuất phát từ vai trò
và tầm quan trọng của thông tin,
nghiên cứu về chất lượng thông tin
(CLTT) BCTC là nội dung nhận
được sự quan tâm của các nhà
nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán
lẫn các tổ chức, hiệp hội nghề
nghiệp về kế toán như: IASB (Hội
đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế),
FASB (Hội đồng Tiêu chuẩn Kế
toán tài chính Hoa Kỳ). Tổng quan
các nghiên cứu trước cho thấy, đo
lường CLTT BCTC theo phương
pháp trực tiếp, dựa trên các thuộc

tính CLTT BCTC được quy định
bởi FASB & IASB là hướng nghiên
cứu nhận được sự quan tâm trong
thời gian gần đây (Geert Braam &
Ferdy van Beest, 2013; Pham,
2016). Tuy nhiên, về kỹ thuật tính
toán, các nghiên cứu trước khi xác
định giá trị CLTT BCTC của các
đối tượng được khảo sát đều đánh
đồng giá trị của các thuộc tính cấu
thành CLTT. Bên cạnh đó, tại Việt
Nam, nghiên cứu hướng đến việc
đo lường CLTT BCTC theo phương
pháp trực tiếp (căn cứ trên các thuộc
tính CLTT BCTC) vẫn còn khá hạn
chế, đặc biệt là nghiên cứu hướng
đến đối tượng là các SME.

Xuất phát từ thực trạng trên, tác
giả cho rằng, nghiên cứu hướng

đến đo lường CLTT BCTC cho các
SME tại Việt Nam trên cơ sở tuân
thủ các thuộc tính CLTT, có xét đến
trọng số giữa các thuộc tính CLTT
theo quan điểm của FASB & IASB
2010 là cần thiết.

Đối tượng nghiên cứu là các DN
có trụ sở chính chủ yếu tại 3 thành
phố lớn là TP.HCM, Đà Nẵng, Hà
Nội, dữ liệu khảo sát được thực hiện
trong năm 2019 và 2020.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Các khái niệm chính yếu
2.1.1 Khái niệm CLTT BCTC
Khái niệm CLTT BCTC được đề

cập nhiều trong các báo cáo của các
tổ chức nghề nghiệp kế toán quốc tế
(FASB, IASB,…). Theo quan điểm
hài hòa của IASB & FASB 2010
(IASB 2010), CLTT BCTC được đo
lường bằng ba thuộc tính chính yếu:
Thích đáng; Trình bày trung thực và
Các thuộc tính làm gia tăng CLTT
BCTC. Cụ thể:

Thích đáng: Là khả năng tác
động của thông tin đến việc ra
quyết định của người sử dụng. Để
làm được điều này, thông tin cần
mang giá trị dự đoán, giá trị xác
nhận hay cả hai, trong đó:

+ Giá trị dự đoán: Thông tin
được sử dụng như là một thông tin
đầu vào bởi người sử dụng khi dự
đoán các kết quả tương lai. 

+ Giá trị xác nhận: Thông tin
cung cấp những phản hồi về việc
thừa nhận hoặc những sự thay đổi
của các đánh giá trước đó. 
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Trình bày trung thực: BCTC
phải trình bày toàn bộ các thông tin
cần thiết, để người sử dụng hiểu
được các hiện tượng bao hàm mọi
miêu tả và giải thích cần thiết (toàn
vẹn). Không tồn tại những định
kiến, điều chỉnh, nhấn mạnh, làm
nhẹ hoặc là tìm mọi cách để chế
biến thông tin BCTC, làm gia tăng
khả năng người sử dụng đón nhận
thông tin với một cái nhìn tốt đẹp
hoặc ngược lại (trung lập); Không
có lỗi hoặc là bỏ sót trong việc
miêu tả sự kiện và quy trình được
sử dụng để sản xuất và trình bày
thông tin BCTC (không sai sót).

Các thuộc tính làm gia tăng
CLTT: Thông tin có liên quan đến
một thực thể sẽ trở nên hữu ích hơn
nếu nó có thể được so sánh với
những thông tin tương tự của các
thực thể khác hoặc là giữa các kỳ
khác nhau trong cùng một thực thể
thông tin (có khả năng so sánh).
Giúp đảm bảo người sử dụng rằng,
thông tin phản ánh các hiện tượng
kinh tế một cách đúng sự thật (có
thể kiểm chứng). Thông tin luôn
sẵn sàng cho việc ra quyết định
(kịp thời). Việc phân loại, mô tả và
trình bày thông tin rõ ràng và súc
tích (dễ hiểu).

Nghiên cứu này đề cập đến khái
niệm CLTT BCTC, theo quan điểm
của IASB & FASB. 

2.1.2. Khái niệm SME
SME bao gồm DN siêu nhỏ,

DN nhỏ và DN vừa, có số lao động
tham gia bảo hiểm xã hội bình quân
năm không quá 200 người và đáp
ứng một trong hai tiêu chí sau đây: 

- Tổng nguồn vốn không quá
100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu
của năm trước liền kề không quá
300 tỷ đồng.

- DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN
vừa được xác định theo lĩnh vực
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản;
công nghiệp và xây dựng; thương
mại và dịch vụ.

Nghiên cứu này xác định SME
căn cứ theo số lượng lao động và

tổng nguồn vốn được quy định bởi
Chính phủ nước CHXHCN Việt
Nam (2018).

2.2. Tổng quan các nghiên cứu
trước

Nghiên cứu của Ferdy van Beest
& ctg (2009): Nghiên cứu hướng
đến việc đo lường CLTT BCTC
trong các công ty niêm yết tại Hoa
Kỳ, Anh và Hà Lan trong năm 2005
và 2007. Dựa trên các tiêu chí về
CLTT BCTC được công bố bởi
FASB & IASB 2008, nhóm tác giả
đã xây dựng thang đo CLTT BCTC
là một thang đo bậc 2, bao gồm 5
thành phần bậc 1 là: Thích đáng (4
biến quan sát); Trình bày trung thực
(5 biến quan sát); Có thể hiểu được
(5 biến quan sát); Có khả năng so
sánh (6 biến quan sát); Kịp thời (1
biến quan sát). Kết quả cho thấy,
CLTT BCTC trong các DN Hoa Kỳ
(kế toán theo US GAAP) có điểm
trung bình là 3,47/5 và 3,58/5,
tương ứng với năm 2005 và 2007.
CLTT BCTC tương ứng trong các
DN Anh và Hà Lan (kế toán theo
IFRS) là 3,46/5 và 3,57/5 điểm. 

Nghiên cứu của Geert Braam &
Ferdy van Beest (2013): Nghiên
cứu hướng đến việc đo lường
CLTT BCTC trong các DN niêm
yết tại Hoa Kỳ, Anh. Phương pháp
nghiên cứu được sử dụng là thực
nghiệm, dữ liệu thu thập là thông
tin trên BCTC của năm 2010. 

Dựa trên các tiêu chí về CLTT
BCTC được công bố bởi FASB &
IASB 2010, nhóm tác giả đã xây
dựng thang đo đo lường CLTT
BCTC là một thang đo bậc 2, bao
gồm năm thành phần bậc 1 là:
Thích đáng (13 biến quan sát);
Trình bày trung thực (7 biến quan
sát); Có thể hiểu được (6 biến quan
sát); Có khả năng so sánh (6 biến
quan sát); Kịp thời (1 biến quan
sát). Kết quả cho thấy, CLTT
BCTC trong các DN Hoa Kỳ (kế
toán theo US GAAP) và các DN
Anh (kế toán theo IFRS) có điểm
trung bình là 2,9/54 và 3,18/5. 

Nghiên cứu của Phạm (2016):
Nghiên cứu này hướng đến mục
tiêu đo lường CLTT BCTC trong
các DN tại Việt Nam theo phương
pháp trực tiếp, dựa trên việc xem
xét và tuân thủ hoàn toàn các thuộc
tính CLTT được ban hành bởi
FASB & IASB 2010. Thang đo là
thang đo bậc ba, gồm ba thành
phần, đó là Thích hợp; Trình bày
trung thực và nhân tố gia tăng
CLTT. Thích hợp bao gồm hai
thành phần (bậc một): Giá trị dự
đoán (được đo lường bằng 3 biến
quan sát); Giá trị xác nhận (3 biến
quan sát). Trình bày trung thực bao
gồm ba thành phần (bậc một): Toàn
vẹn (4 biến quan sát); Trung lập (4
biến quan sát); Không sai sót (3
biến quan sát). Gia tăng CLTT bao
gồm bốn thành phần (bậc một): Có
khả năng so sánh (3 biến quan sát);
Có thể kiểm chứng (3 biến quan
sát); Kịp thời (3 biến quan sát) và
Có thể hiểu được (2 biến quan sát). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy,
CLTT BCTC trong các DN tại Việt
Nam theo kết quả khảo sát được
đánh giá với số điểm bình quân là
3,76/5 điểm (các thuộc tính gia
tăng CLTT BCTC được đánh giá
khả quan nhất với số điểm bình
quân là 4,03/5 điểm; Thích đáng là
3,70/5 điểm và Trình bày trung
thực được đánh giá ở mức độ thấp
nhất là 3,56 điểm/5 điểm).

Tổng hợp các nghiên cứu trước,
tác giả nhận thấy, đo lường CLTT
BCTC trên cơ sở tham khảo các
thuộc tính CLTT được ban hành
bởi FASB, IASB là hướng nghiên
cứu nhận được sự quan tâm. Tuy
nhiên, về kỹ thuật tính toán, các
nghiên cứu trước khi xác định giá
trị CLTT BCTC của các đối tượng
được khảo sát đều đánh đồng giá trị
của các thuộc tính cấu thành CLTT.
Điều này là chưa hợp lý, bởi lẽ
FASB & IASB 2010 phân chia các
thuộc tính CLTT ra làm hai nhóm,
nhóm thuộc tính chất lượng nền
tảng và nhóm thuộc tính góp phần
gia tăng CLTT.
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Thang đo đo lường CLTT
BCTC của Phạm (2016) đã được
xây dựng trên cơ sở tuân thủ cấp
bậc, thành phần của các thuộc tính
CLTT theo quan điểm của FASB &
IASB 2010. Tuy nhiên, thang đo
này được thiết lập trong điều kiện
nguyên tắc giá gốc của kế toán vẫn
còn chi phối mạnh mẽ đến công tác
kế toán Việt Nam, vì vậy, các nội
dung thang đo vẫn chưa phản ánh
việc đo lường các đối tượng kế toán
theo giá trị hợp lý. Nghiên cứu này
sẽ tiến hành hiệu chỉnh thang đo của
Phạm (2016), chú ý đến việc trình
bày thông tin về tài sản và nợ phải
trả theo giá trị hợp lý và gán trọng
số khi đo lường các thành phần của
chât lượng thông tin BCTC.

3. Nghiên cứu định tính
3.1. Mục tiêu nghiên cứu định

tính
Bằng phương pháp nghiên cứu

tình huống, số lượng tình huống
được xem xét là 7, với các đối
tượng tham gia thảo luận phụ trách
công tác kế toán trong các DN;
quản lý DN; trưởng phòng kiểm
soát nội bộ trong các DN, nghiên
cứu đã tiến hành hoàn thiện thang
đo đo lường CLTT BCTC và xác
định trọng số phù hợp cho từng
thuộc tính CLTT BCTC.

3.2. Phân tích xác định trọng
số cho các thuộc tính CLTT
BCTC

Phần lớn ý kiến các chuyên gia
đều cho rằng, có sự khác biệt về
mức độ trọng yếu giữa các thuộc
tính cấu thành CLTT BCTC. Phần
lớn các ý kiến đều đề nghị gán
trọng số là 2 cho các thuộc tính
trọng yếu (Trình bày trung thực và
thích đáng) và trọng số là 1 cho
thuộc tính còn lại (các thuộc tính
làm gia tăng CLTT).

3.3. Nội dung thang đo
CLTT BCTC: Trên cơ sở kế

thừa thang đo của nghiên cứu đã
được tác giả tiến hành trước đó
(Phạm, 2016) kết hợp với ý kiến

của các chuyên gia từ nghiên cứu
tình huống, thang đo CLTT BCTC
là thang đo bậc 3, bao gồm các
thành phần bậc hai sau đây:

Thích hợp: Bao gồm hai thành
phần bậc một là Giá trị dự đoán
(được đo lường bằng 3 biến quan
sát) và Giá trị xác nhận (3 biến
quan sát). 

Trình bày trung thực: Bao gồm
ba thành phần bậc một là Toàn vẹn
(4 biến quan sát), Trung lập (4 biến
quan sát), Không sai sót (3 biến
quan sát). 

Gia tăng CLTT bao gồm bốn
thành phần bậc một là: Có khả
năng so sánh (3 biến quan sát), Có
thể kiểm chứng (4 biến quan sát),
Kịp thời (3 biến quan sát) và Dễ
hiểu (3 biến quan sát). 

Đối với thang đo cho thành
phần Giá trị dự đoán, nghiên cứu
đã chú ý đến yếu tố giá trị hợp lý,
cụ thể là yêu cầu BCTC phải được
lập trên cơ sở sử dụng giá trị hợp lý
đối với những đối tượng kế toán
thỏa mãn điều kiện ghi nhận giá trị
hợp lý (những đối tượng mà giá trị
của chúng biến động thường xuyên
theo giá thị trường và giá trị của
chúng có thể được xác định lại một
cách đáng tin cậy).

4. Nghiên cứu định lượng và
kết quả nghiên cứu

Được tiến hành bằng phương
pháp khảo sát thông qua Bảng câu
hỏi khảo sát hướng đến mục tiêu đo
lường CLTT BCTC trong các SME
tại Việt Nam.

4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện

trên một mẫu bao gồm 183 SME
tại Việt Nam. Trong số này có 36
DN siêu nhỏ, 86 DN nhỏ và 61
DN vừa. Có 114 DN chưa thực
hiện kiểm toán BCTC; 45 DN
được các công ty ngoài Big 4 kiểm
toán và 24 DN được Big4 kiểm
toán. Về trụ sở chính, có 153 DN
có trụ sở chính tại miền Nam (chủ
yếu là tại TP.HCM); 13 DN tại
miền Trung (chủ yếu là tại Đà
Nẵng) và 17 tại miền Bắc (chủ yếu
là tại Hà Nội).

4.2. Đánh giá độ tin cậy thang
đo bằng Cronbach a

Kết quả kiểm định cho thấy,
Cronbach   của các thang đo đều có
giá trị rất cao (từ 0,719 đến 0,944)
và hệ số tương quan biến tổng của
các biến đều lớn hơn 0,3. Vì vậy,
các thành phần thang đo đo lường
khái niệm nghiên cứu có độ tin cậy
rất tốt và các biến quan sát đều đạt
yêu cầu (Xem Bảng 01).

Bảng 01: Kết quả phân tích Cronbach a cho các thang đo



Nghiên cứu trao đổi

38 Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng 3/2020

4.3. Kiểm định giá trị thang đo
bằng phân tích EFA

Kiểm định mức độ quan hệ giữa
các biến đo lường

Kết quả Kiểm định Bartlett và
KMO cho thang đo thuộc biến phụ
thuộc (CLTT BCTC) và thang đo
thuộc biến độc lập định lượng
(Hiệu quả của hệ thống kiểm soát
nội bộ) cho thấy, p=0,000 <5% và
KMO > 0,50 (Bảng 02). Như vậy,
thang đo được xem là phù hợp để
phân tích EFA. 

Phân tích EFA cho thang đo
thuộc biến phụ thuộc (CLTT BCTC)

Vì số lượng các thuộc tính
CLTT BCTC đã được FASB &
IASB 2010 khẳng định bao gồm 9
thành phần, phương pháp chọn
trước số lượng nhân tố sẽ được áp
dụng cho trường hợp này (Nguyễn,
2011). Tiếp theo, tác giả tiếp tục
xem xét ma trận trọng số nhân tố để
xem xét các biến sẽ được nhóm vào
nhân tố nào. Ma trận trọng số nhân
tố của thang đo nhân tố thuộc biến
phụ thuộc ở lần phân tích đầu tiên
cho thấy biến quan sát SS1 và KT3
không nhóm vào thành phần mà
chúng đo lường là So sánh và Kịp
thời. Vì vậy, chúng tôi quyết định
loại bỏ hai biến quan sát này và tiến
hành xem xét lần thứ hai ma trận
trọng số nhân tố. Kết quả phân tích
theo Bảng 03 cho thấy, trọng số
nhân tố của biến XN1, XN2, XN3
trên nhân tố Giá trị xác nhận mà nó
đo lường đạt giá trị cao nhất.
Tương tự như vậy cho các trọng số
nhân tố của các nhân tố còn lại.
Riêng đối với thang đo KT1, lại
nhóm vào nhân tố KC (Có thể kiểm
chứng) thay vì nhóm vào nhân tố
Kịp thời. Tuy nhiên, sau khi xem
xét lại nội dung và tham khảo ý
kiến từ phía các chuyên gia, chúng
tôi quyết định tôn trọng giá trị nội
dung của biến, giữ lại cho nhân tố
“Kịp thời”. 

4.4. Thực trạng về CLTT BCTC
trong các SME tại Việt Nam

Tác giả tiến hành tính toán giá
trị của CLTT BCTC trên cơ sở lấy
giá trị trung bình của các biến quan
sát (để xác định giá trị các thuộc
tính CLTT BCTC) và trung bình
của các thuộc tính CLTT BCTC (để
xác định giá trị CLTT BCTC). Bên
cạnh đó, do FASB & IASB phân
chia các thuộc tính CLTT ra làm
hai nhóm, trong đó Thích đáng và
Trình bày trung thực được xem là
hai thuộc tính chất lượng nền tảng.
Trên cơ sở tham khảo ý kiến của
các chuyên gia, chúng tôi quyết

định gán hệ số bằng 2 cho hai thuộc
tính này, cụ thể:

CLTT BCTC = (Thích đáng x 2
+ Trình bày trung thực x 2 +
GTGT)/5.

Số liệu phân tích ở Bảng 04,
trang 39 cho thấy, thực trạng CLTT
BCTC trong các DN DNV&N tại
Việt Nam theo kết quả khảo sát
được đánh giá với số điểm bình
quân là 3,49/5 điểm. So sánh với kết
quả nghiên cứu trước đây của Ferdy
van Beest & ctg (2009) (Beest & ctg
đã tiến hành đo lường CLTT BCTC
cho các công ty niêm yết tại Mỹ,
Anh và Đức trong khoản thời gian
từ năm 2005 - 2007) với điểm số là

Bảng 02: Kiểm định Bartlett và KMO cho thang đo 
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Bảng 03: Ma trận trọng số nhân tố của thang đo CLTT BCTC sau
sắp xếp lại các nhân tố
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3,51/5, tác giả nhận thấy CLTT
BCTC trong các DN tại Việt Nam
không có khác biệt đáng kể so với
các nghiên cứu trước đó của nước
ngoài. Sự khác biệt về kết quả đo
lường được giải thích là do khác biệt
về điều kiện nghiên cứu; căn cứ xây
dựng thang đo (Ferdy van Beest &
ctg thiết kế thang đo dựa trên quy
định của FASB & IASB 2008).

5. Kết luận và hàm ý chính
sách

Kết quả nghiên cứu cho thấy,
thực trạng CLTT BCTC trong các
SME tại Việt Nam theo kết quả
khảo sát được đánh giá với số điểm
bình quân là 3,49/5 điểm với điểm
số các thành phần như sau:

Thành phần Các thuộc tính gia
tăng CLTT BCTC được đánh giá
khả quan nhất, với số điểm bình
quân là 3,94. Điều này cho thấy,
BCTC trong các DN Việt Nam hiện
nay đều đạt được mức độ khá tốt ở
khía cạnh So sánh, Kịp thời, Kiểm
chứng và Có thể hiểu được. 

Thành phần Thích đáng được
đánh giá với số điểm bình quân là
3,43 cho thấy BCTC trong các DN
hiện nay chưa được đánh giá cao ở
khía cạnh Giá trị dự đoán (3,33
điểm) và Giá trị xác nhận (3,54
điểm). BCTC vẫn chưa cung cấp
đầy đủ những cơ hội và rủi ro, để
các đối tượng sử dụng ra quyết định
và tiên đoán các kết quả tương lai
của DN. Bên cạnh đó, BCTC cũng
phản ánh chưa thật xác đáng toàn
bộ quá trình hoạt động sản xuất -
kinh doanh của DN và cũng chưa
chú trọng đến việc trình bày tài sản
và nợ phải trả theo giá trị hợp lý.

Thành phần Trình bày trung
thực được đánh giá ở mức độ thấp
nhất trong các thành phần trên, với
số điểm bình quân là 3,31 điểm và
thực sự là một kết quả đáng để suy
ngẫm. Sở dĩ thành phần này có giá
trị thấp là bởi vì khía cạnh Trung
lập của CLTT BCTC trong các DN
Việt Nam hiện nay được đánh giá
ở mức thấp, với số điểm là 2,41/5.

Kết quả khảo sát cho thấy, việc lập
BCTC trong các DN còn chịu
nhiều sự tác động của việc khai báo
thuế, của định hướng từ phía nhà
quản trị và sự độc lập của người
làm công tác kế toán trong các DN
tại Việt Nam hiện nay là vấn đề cần
phải được xem xét.

Dựa trên thực trạng của CLTT
BCTC trong các SME tại Việt
Nam, tác giả đưa ra các gợi ý sau
để gia tăng CLTT BCTC:

Với mục tiêu nhằm đạt được
thuận lợi cho mục đích khai báo
thuế mà các DN đã bỏ qua giá trị
Trình bày trung thực của BCTC.
Bên cạnh đó, định hướng của nhà
quản trị cũng tác động lớn đến công
tác lập và trình bày BCTC. Vì vậy,
một trong những giải pháp giúp gia
tăng CLTT BCTC là cần phải nâng
cao trình độ của người làm công tác
kế toán. Kế toán trong các DN cần
phải phân biệt rõ ràng quy định của
thuế và kế toán; cần am hiểu chuẩn
mực và quy định của kế toán để
vận dụng hợp lý vào thực tế công
tác kế toán tại DN. Bên cạnh đó,
nhà quản lý cũng cần nhận thức
được vai trò của CLTT BCTC.

Các tiêu chí thuộc tính CLTT là
một trong những nội dung luôn
nhận được sự quan tâm và được
quy định cụ thể trong khuôn mẫu
kế toán bởi các tổ chức nghề
nghiệp (FASB, IASB) và điều này
rất quan trọng trong việc hướng

đến mục tiêu xử lý và trình bày
BCTC đảm bảo chất lượng. Vì vậy,
chúng tôi kiến nghị Chuẩn mực
chung của kế toán Việt Nam (VAS
01) cần có mục riêng trình bày rõ
những quy định này, tạo điều kiện
để các DN, tổ chức có căn cứ nền
tảng hướng đến việc đảm bảo
CLTT BCTC.

“Nghiên cứu được tài trợ bởi
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong
khuôn khổ Đề tài mã số C2018-
34-07”.
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