
1. Giới thiệu
Kế toán chủ yếu là một quá

trình truyền đạt thông tin kinh tế.
Quá trình này bao gồm: Nhận thức
về các hoạt động quan trọng của
doanh nghiệp (DN), biểu tượng hóa
các hoạt động đã nhận thức để hiểu
các mối quan hệ của nó, phân tích
các hoạt động để tóm tắt, tổ chức
và đặt trong mối tương quan, cuối
cùng là trình bày những phân tích
đó cho các đối tượng quan tâm. Sự
nhận thức và biểu tượng hóa là quá
trình đo lường kế toán, bước phân
tích và trình bày là quá trình công
bố thông tin kế toán. Các DN tiết lộ
thông tin kế toán dưới dạng các báo
cáo kế toán (BCKT). Khái niệm về
BCKT trong DN được các nhà
khoa học tiếp cận từ các quan điểm
và góc nhìn khác nhau.

Carnegie, Jones, Norris Wingg
Williams (1999) xuất phát từ quan
điểm “Kế toán là một ngôn ngữ

của kinh doanh”, một ngôn ngữ
quốc tế mà có điểm khác biệt so
với ngôn ngữ khác là sử dụng
phương pháp đo lường tiền tệ.
Cũng giống như ngôn ngữ khác,
kế toán có các công cụ, quy ước,
thủ tục và nguyên tắc. BCKT
chính là một công cụ của kế toán.
Bằng việc sử dụng , kế toán viên
có thể tóm tắt hàng triệu giao dịch
và sự kiện trên một bản báo cáo
ngắn gọn cung cấp cho những
người sử dụng thông tin. Vì vậy,
tác giả cho rằng BCKT là đầu ra
của kế toán và là công cụ cơ bản
truyền đạt thông tin tài chính và
phi tài chính về tình hình tài chính
cũng như kết quả hoạt động kinh
doanh và dự đoán các hoạt động
trong tương lai cho người sử dụng
thông tin để họ có thể đưa ra các
quyết định”.

Granovskii (1963) xuất phát từ
quan điểm quản lý nền kinh tế cho
rằng, BCKT là hệ thống các chỉ số
báo cáo tình trạng tài sản kinh tế,
nguồn lực và kết quả hoạt động
của DN, tổ chức trong giai đoạn
đánh giá; các báo cáo này được
tổng hợp từ dữ liệu kế toán. BCKT
là một trong những điều kiện cần
thiết cho việc quản lý kế hoạch
cho nền kinh tế.

Xuất phát từ việc nghiên cứu
tính hữu ích của công nghệ trong kế
toán, nhóm nghiên cứu Mariana
Man và cộng sự (2012) cho rằng,
BCKT là công cụ đánh giá và theo
dõi tình hình tài chính trong các
DN. BCKT đại diện cho một hệ
thống kế toán quản lý và phù hợp
với cấu trúc của từng DN và là kết
quả thể hiện trách nhiệm của nhà
quản lý. 

Như vậy, BCKT bao gồm các
thông tin tài chính và phi tài chính
cung cấp cho người sử dụng thông
tin về tình hình tài chính, kết quả
hoạt động sản xuất - kinh doanh
cũng như những dự báo về tình
hình tài chính trong tương lai và
mang các đặc điểm sau:

+ Loại thông tin cung cấp: Các
thông tin dưới dạng thông tin tài
chính và phi tài chính;

+ Phương pháp đo lường giá trị
của thông tin: Có thể định lượng
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được bằng thước đo tiền tệ hoặc có
thể không định lượng được;

+ BCKT là kết quả của công
việc xử lý, thu thập và đánh giá,
tổng hợp các thông tin kế toán từ
các giao dịch và sự kiện;

+ Kỳ báo cáo: báo cáo được
soạn thảo định kỳ hoặc thường
xuyên theo nhu cầu của người sử
dụng thông tin;

+ Mục đích của BCKT: Cung
cấp thông tin cho người sử dụng ra
các quyết định kinh tế;

+ Biểu mẫu và nội dung báo
cáo: BCKT có rất nhiều biểu mẫu
khác nhau và cung cấp thông tin
khác nhau, có thể bắt buộc hoặc
không bắt buộc tùy thuộc vào loại
báo cáo.

Phân loại đóng một vai trò cơ
bản và là hoạt động đầu tiên cần
được thực hiện trong khoa học nói
chung và khoa học kế toán nói
riêng. Phân loại BCKT trong DN là
việc sử dụng các tiêu thức phân loại
khác nhau để sắp xếp BCKT trong
DN theo từng loại hay từng nhóm.
Việc phân loại phải tương ứng với
yêu cầu của môi trường và hoàn
cảnh cụ thể của phạm vi trong DN,
trong từng quốc gia, trong khu vực
và trên thế giới.

2. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nghiên cứu này,

tác giả sử dụng phương pháp
nghiên cứu định tính bao gồm thu
thập, phân tích và tổng hợp thông
tin từ các tài liệu và thảo luận với
chuyên gia. 

* Thu thập, phân tích và tổng
hợp thông tin từ các tài liệu là tiến
hành thu thập, tra khảo các tài liệu
như các ấn phẩm giáo trình, sách
chuyên khảo, luận án, bài báo khoa
học trong và ngoài nước đã công bố
có liên quan đến chủ đề nghiên
cứu. Tác giả đã truy cập tài nguyên
điện tử một số tạp chí kế toán hàng
đầu và một số nghiên cứu đã hoàn
thành bởi các giáo sư và sinh viên

tại nhiều trường đại học trên thế
giới, ngoài ra còn thu thập các tài
liệu được lưu trữ tại Thư viện Quốc
gia Việt Nam. Việc nghiên cứu tài
liệu giúp tác giả đạt được các mục
đích hệ thống hóa được các quan
điểm, tiêu thức phân loại BCKT
trong DN.

* Thảo luận với chuyên gia là
các cuộc trao đổi, thảo luận với các
giảng viên kế toán giảng dạy ở
trường đại học có trình độ tiến sĩ
trở lên và các kế toán trưởng trong
các DN và các kiểm toán viên độc
lập. Giảng viên kế toán là những
người có nền tảng lý thuyết vững
chắc trong lĩnh vực kế toán và là
những nhà khoa học nghiên cứu
sâu về kế toán, vì vậy những ý kiến
của các chuyên gia này có ý nghĩa
bổ sung về mặt học thuật. Những
đóng góp ý kiến của kế toán trưởng
và kiểm toán viên mang tính thực
tiễn từ góc độ của người làm kế
toán và kiểm toán. Trước buổi thảo
luận, người tham gia được gửi
email về mục đích và nội dung của
cuộc thảo luận cũng như kết quả
nghiên cứu tài liệu của tác giả.
Những người được hỏi được yêu
cầu cho biết quan điểm về phân
loại BCKT trong DN và đưa ra ý
kiến nhận xét đánh giá về kết quả
nghiên cứu tài liệu về phân loại
BCKT trong DN của tác giả. Cuộc
thảo luận được ghi âm và được tác
giả phân tích và tóm tắt, từ đó
chỉnh sửa kết quả nghiên cứu tài
liệu của mình. 

3. Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu tài liệu sau

khi được chỉnh sửa có sự đóng góp
ý kiến chuyên gia, các tiêu thức sử
dụng trong phân loại BCKT trong
DN bao gồm: Mục đích cung cấp
thông tin, phạm vi đối tượng sử
dụng, mục đích của nhà quản trị về
lợi ích có thể đạt được từ người sử
dụng thông tin, nguyên tắc kế toán,
thời gian và kỳ hạn báo cáo.

Phân loại theo mục đích cung
cấp thông tin

Đây là tiêu thức phân loại được
nhiều nhà nghiên cứu ủng hộ. Theo
tiêu thức phân loại này thì phân loại
BCKT trong DN có các quan điểm
như sau:

Thứ nhất, BCKT bao gồm báo
cáo tài chính (BCTC), BCKT quản
trị và báo cáo thuế.

Quan điểm này xuất phát chủ
yếu từ các quốc gia như Anh, Mỹ,
Hà Lan mà mối liên hệ giữa thuế và
kế toán là ít, việc lập BCTC và báo
cáo thuế là tách rời. 

Về cơ bản BCTC cung cấp
thông tin tài chính và phi tài chính
chủ yếu cho người sử dụng bên
ngoài đơn vị (chủ nợ, người cho
vay, nhà đầu tư,...) về khả năng của
lợi ích cũng như rủi ro về tài chính
trong tương lai. Các báo cáo này
tuân theo các chuẩn mực và quy
định của nhà nước và quốc tế.
BCKT quản trị thường được sử
dụng bởi các nhà quản lý của DN
để kiểm soát nội bộ và không được
phát hành rộng rãi ra bên ngoài,
đồng thời không chịu sự điều chỉnh
qui định nhà nước. Đối với BCKT
thuế, người sử dụng chính lại là cơ
quan quản lý thuế để xem xét trách
nhiệm về thuế của DN. Việc trình
bày các báo cáo này do cơ quan
thuế hoặc luật pháp về thuế quy
định, thông thường các quy định
này có những điểm khác biệt so với
các chuẩn mực kế toán điều chỉnh
BCTC. Ví dụ, BCTC được lập trên
nguyên tắc cơ sở dồn tích trong khi
đó, BCKT thuế được lập trên cơ sở
kế toán tiền mặt. 

Quan điểm thứ hai, BCKT bao
gồm BCTC và BCKT quản trị

Quan điểm này xuất phát chủ
yếu từ các quốc gia liên minh châu
Âu, Nhật, Úc, Việt Nam,... các
quốc gia này cơ quan quản lý thuế
sử dụng thông tin trong BCTC để
xác định thu nhập chịu thuế, có thể
có điều chỉnh. Vì vậy, BCKT thuế
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là không tồn tại. Theo trường phái
này, một số nhà khoa học chia nhỏ
BCKT thành bốn loại: BCTC,
BCKT quản trị, báo cáo chi phí và
báo cáo trách nhiệm xã hội.

+ BCTC: Mục đích của báo
cáo này là phản ánh sự hình thành
và vận động của tài sản, nguồn
vốn, quá trình và kết quả kinh
doanh trong một DN nhằm cung
cấp thông tin chủ yếu cho các cá
nhân, tổ chức bên ngoài DN kiểm
tra, đánh giá, tình hình tài chính
của DN.

+ BCKT quản trị: Mục đích của
báo cáo này là hỗ trợ bất kỳ thông
tin nào mà ban giám đốc có thể cần
khi quyết định và đánh giá tác
động của quyết định và hành động
của mình.

+ BCKT chi phí: Mục đích của
báo cáo này là cung cấp thông tin
chuyên sâu về chi phí bao gồm việc
xác định chi phí, kiểm soát chi phí,
phân tích chi phí và dự toán chi phí
cho kỳ kế hoạch. Đây là một hệ
thống báo cáo nội bộ, nhằm hỗ trợ
các nhà quản trị về quy hoạch và ra
quyết định quản lý. Những DN chú
trọng vào thông tin định giá, đánh
giá, kế toán chi phí thường là một
bộ phận của kế toán tài chính, đối
với những DN đề cao thông tin
định hướng ra quyết định quản trị
chi phí, kế toán chi phí là một bộ
phận của kế toán quản trị. Báo cáo
này thuộc về BCKT quản trị vừa
phục vụ mục đích cung cấp thông
tin cho nhà quản trị DN, vừa cung
cấp thông tin cho kế toán tài chính
lập BCTC.

+ BCKT trách nhiệm xã hội:
Trong thời đại ngày càng phát triển
nhận thức về công nghệ, kinh tế,
văn hoá và xã hội, kế toán không
chỉ phải thực hiện chức năng quản
lý của chủ sở hữu DN mà còn thực
hiện được chức năng xã hội của
mình. Mục đích của BCKT trách
nhiệm xã hội là cung cấp thông tin
về cách thức hoạt động kinh doanh

ảnh hưởng đến nhân viên, khách
hàng, cộng đồng và môi trường tự
nhiên, từ đó cho phép người sử
dụng thông tin ra phán quyết và
quyết định. Báo cáo trách nhiệm
thường trình bày về một số hoặc tất
cả các vấn đề sau:

- Thống kê về sức khoẻ của
nhân viên và tai nạn nghề nghiệp.

- Tỷ lệ phát tán khối lượng chất
thải nguy hại phát sinh ra môi trường.

- Sử dụng các nguồn tài nguyên
khan hiếm như nước hoặc gỗ.

- Thông tin về các hoạt động
phúc lợi trong DN, chẳng hạn như
môi trường lao động, giáo dục, các
nỗ lực từ thiện, nhân quyền,...

- Mối liên hệ giữa mức lương
điều hành và tiêu chí bền vững.

BCKT trách nhiệm xã hội cung
cấp thông tin cho các đối tượng bên
trong cũng như bên ngoài DN về
chi phí và lợi ích xã hội, cả về số
lượng và chất lượng. Vì vậy, báo
cáo này là một phần của BCTC.
Phần lớn, tại các quốc gia trên thế
giới BCKT trách nhiệm không bắt
buộc đối với các DN. Các tập đoàn
lớn trên thế giới hiện nay đều có xu
thế công bố BCKT tích hợp, tích
hợp giữa BCTC và BCKT trách
nhiệm xã hội. BCKT tích hợp là
báo cáo trình bày và giải thích các
thông tin tài chính và phi tài chính
một cách toàn diện về chiến lược,
quản trị điều hành, hiệu suất, kết
quả, tình hình và cũng như triển
vọng trong tương lai trong bối cảnh
với môi trường bên ngoài, để có thể
tạo ra giá trị trong ngắn hạn, trung
hạn và dài hạn. 

Phân loại theo phạm vi đối
tượng sử dụng

Theo cách phân loại này, BCKT
bao gồm BCKT cho mục đích tổng
quát và BCKT phục vụ cho một đối
tượng cụ thể.

- BCKT cho mục đích tổng
quát: Là BCKT cung cấp thông tin
đáp ứng nhu cầu của đại đa số đối
tượng sử dụng thông tin, chủ yếu là

nhà quản trị, chủ nợ, chủ đầu tư,
các bên cho vay,… Báo cáo này
không được lập để phục vụ riêng
cho một đối tượng sử dụng thông
tin cụ thể nào đó. Vì đáp ứng số
đông công chúng nên các báo cáo
này thường là các BCTC được lập
theo các chuẩn mực kế toán (Chuẩn
mực Kế toán quốc tế IFRS, Chuẩn
mực Kế toán quốc gia) hoặc
nguyên tắc kế toán được chấp nhận
chung (GAAP).

- BCKT phục vụ cho một đối
tượng cụ thể: Là báo cáo được lập
ra để đáp ứng nhu cầu thông tin cho
một đối tượng cụ thể. Ví dụ, BCKT
quản trị được lập để phục vụ cho các
nhà quản trị DN, báo cáo, BCTC
được lập để phục vụ nhu cầu thông
tin của ngân hàng (người cho vay)...
Các báo cáo này thường không cần
tuân thủ các quy định chung về lập
và trình bày báo cáo, mà trình bày
những thông tin cần thiết theo nhu
cầu của người sử dụng. 

Phân loại theo mục đích của
nhà quản trị về lợi ích có thể đạt
được từ người sử dụng thông tin

Phân loại theo mục đích của nhà
quản trị về lợi ích có thể đạt được
từ người sử dụng thông tin gồm có:
BCKT bảo thủ (conservasism ac-
coungting reports) và BCKT sáng
tạo (creative accounting reports),
BCKT trung lập. Thông thường,
các nhà đầu tư muốn được nhìn
nhận tình hình tài chính của DN
theo quan điểm bảo thủ để giảm
thiểu rủi ro đầu tư của mình, ban
quản trị DN muốn được nhìn nhận
là có những lựa chọn tích cực để
nâng cao thu nhập của DN. Các cơ
quan tài chính - từ một quan điểm
hoàn toàn khác - thích những lựa
chọn trung lập phản ánh thực tế
hiện tại của DN.

- BCKT bảo thủ: Theo Bliss
(1924), kế toán bảo thủ được định
nghĩa theo thuật ngữ “không ước
đoán trước lợi nhuận, nhưng dự
đoán mọi tổn thất”. Nghĩa là,
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BCKT được lập trên quan điểm ghi
nhận tất cả các khoản chi phí và
khoản nợ càng sớm càng tốt, ngay
cả khi không có sự chắc chắn về kết
quả, trong khi đó doanh thu và tài
sản chỉ ghi nhận DN đảm bảo được
nhận. Như vậy, theo quan điểm này
thì trên BCKT, tài sản và doanh thu
được trình bày với giá trị thấp hơn,
ngược lại chi phí và các khoản nợ
được ghi nhận cao hơn.

- BCKT sáng tạo: Theo Naser
(1993), BCKT sáng tạo được lập
thông qua quá trình thao túng số
liệu kế toán bằng cách tận dụng sơ
hở trong chuẩn mực hoặc nguyên
tắc kế toán nhằm tạo ra kết quả kế
toán theo mong muốn của người
lập, mà không trên quan điểm
khách quan và nhất quán. Như vậy,
BCKT sáng tạo được lập trên cơ sở
sử dụng các dự báo lạc quan hoặc
lợi dụng các quy định chưa rõ ràng
trong các quy định, chuẩn mực kế
toán để tạo ra những BCTC đẹp
hơn thực tế. BCKT sáng tạo thường
có xu hướng làm tăng lợi nhuận,
hoặc điều chỉnh lợi nhuận ổn định
qua các năm, ghi nhận doanh thu và
tài sản một cách lạc quan khi chưa
có cơ sở chắc chắn. Đồng thời, các
khoản nợ và chi phí có thể trì hoãn
việc ghi nhận hoặc không được
thuyết minh đầy đủ.

- BCKT trung lập: Thông tin
được trình bày trên BCKT không
được thiên lệch, phản ánh các
thông tin một cách trung thực
khách quan. Các chuẩn mực kế
toán quốc gia, quốc tế cũng như
nguyên tắc kế toán được chấp nhận
chung đều được xây dựng trên tinh
thần các BCTC phản ánh trung lập
các tình hình tài chính cũng như kết
quả hoạt động của DN.

Phân loại theo nguyên tắc kế
toán

Phân loại BCKT theo nguyên
tắc kế toán bao gồm: BCKT trên cơ
sở dồn tích và BCKT trên cơ sở
tiền mặt.

- BCKT trên cơ sở dồn tích là
BCKT được lập trên cơ sở mọi sự
kiện, giao dịch kinh tế liên quan
đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn
chủ sở hữu, danh thu và chi phí
được ghi nhận tại thời điểm phát
sinh, không quan tâm đến thời
điểm thực tế thu hoặc chi tiền các
sự kiện, giao dịch đó.

- BCKT trên cơ sở tiền mặt là
báo báo kế toán được lập trên cơ sở
chỉ ghi nhận các giao dịch, sự kiện
kinh tế khi các giao dịch, sự kiện
này phát sinh bằng tiền.

Phân loại theo thời gian và kỳ
hạn báo cáo

Trên tiêu chí phân loại theo thời
hạn và kỳ hạn, BCKT gồm có báo
cáo định kỳ và báo cáo bất thường. 

- BCKT định kỳ là các báo cáo
được lập theo kế hoạch định trước,
các báo cáo này được thực hiện cho
một kỳ nhất định có thể theo tháng,
quý hoặc năm tài chính. Trong
BCKT định kỳ gồm có báo cáo sơ
bộ và báo cáo thường niên. BCKT
sơ bộ (BCKT giữa niên độ) là
BCKT của bất kỳ giai đoạn nào
ngắn hơn một năm tài chính. Mục
đích của báo cáo này là cập nhật
thông tin kế toán kịp thời cho người
sử dụng thông tin. BCKT thường
niên là báo cáo cho một khoảng
thời gian trọn vẹn trong một năm
tài chính. Báo cáo thường niên
không có tính kịp thời bằng báo cáo
sơ bộ, tuy nhiên báo cáo này có độ
tin cậy cao hơn.

- BCKT bất thường (BCKT đặc
biệt): Là các BCKT được lập
không theo kế hoạch định trước,
mà được lập theo yêu cầu đặc biệt
của người sử dụng thông tin, trong
trường hợp báo cáo định kỳ không
cung cấp đầy đủ thông tin để giải
quyết các tình huống trong quản lý
và kinh doanh. 

4. Kết luận
Phân loại là một hoạt động cơ

bản trong nhiều ngành khoa học và
trong công việc hàng ngày của
nhiều lĩnh vực. Nghiên cứu phân
loại BCKT trong DN giúp có cái
nhìn đầy đủ và sâu sắc về BCKT
trong DN theo các tiêu thức, khía
cạnh khác nhau. Tuy nhiên, việc
phân loại BCKT phụ thuộc vào đặc
điểm hoàn cạnh cụ thể của từng
DN, từng quốc gia và khu vực, do
vậy việc phân loại này có thể thay
đổi theo các hoàn cảnh cụ thể đó. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở để
xây dựng hệ thống BCKT phù hợp
trong DN và các biện pháp, nhằm
cải thiện chất lượng thông tin cung
cấp trên BCKT trong DN. Bên
cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng
là nền tảng lý thuyết cho các nhà
khoa học và người học làm cơ sở
cho các nghiên cứu sâu hơn.
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