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Tóm tắt:

Báo cáo tài chính là công cụ được nhà quản lý sử dụng để truyền tải thông 
tin tài chính của doanh nghiệp đến các nhà đầu tư và các bên có liên quan. 
Thông tin kế toán rất hữu ích cho các đối tượng sử dụng khi nó phản ánh 

trung thực thực trạng kinh doanh và kết quả hoạt động của doanh nghiệp một cách phù 
hợp và đáng tin cậy. Nhà quản lý được cho phép linh hoạt trong việc vận dụng chính sách 
và các phương pháp kế toán. Như vậy nhà quản lý sẽ sự lựa chọn các phương pháp kế 
toán phục vụ cho mục đích của họ nên đã có những rủi ro, sai sót, gian lận. 

  Tác giả thực hiện khảo sát thu thập thông tin tài chính được công bố của các doanh 
nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN và xác định các nhân tố về đặc điểm 
quản trị doanh nghiệp và mô hình kiểm định với một số nhân tố thông qua việc đo lường 
các biến liên quan bằng các thang đo tương ứng. Từ đó vận dụng phương pháp nghiên 
cứu định lượng để xác định sự của các nhân tố tác động đến việc vận dụng chính sách 
kế toán trình bày trên báo cáo tài chính. 
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Abstract:
Financial reporting is a tool used by managers to convey corporate financial 

information to investors and stakeholders. Accounting information is very useful for 
users when it reflects honestly the business status and performance of the business in 
a suitable and reliable way. Managers are allowed flexibility in applying accounting 
policies and methods. Thus managers will choose accounting methods for their purposes, 
so there are risks, errors and frauds.

  The author conducts surveys to collect published financial information of listed 
companies on the Vietnamese stock market and identifies factors of corporate governance 
characteristics and testing models with a number of employees. factors through the 
measurement of related variables by corresponding scales. Thereby applying quantitative 
research methods to determine the factors affecting the application of accounting policies 
presented in the financial statements.
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