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TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng, nhận diện những sai sót, hạn chế tồn tại trong công tác kế toán tại các hợp
tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, như “bài học” cho các hợp
tác xã khác trong và ngoài tỉnh. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để phân tích số liệu từ mẫu khảo sát 58
hợp tác xã trên địa bàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Đội ngũ kế toán hợp tác xã chủ yếu còn kiêm nhiệm, tỉ lệ
chưa qua đào tạo vẫn còn cao; (ii) Kế toán chưa cập nhật hoặc áp dụng chưa đầy đủ, đúng mẫu các quy định hiện
hành về báo cáo tài chính; (iii) Một số nghiệp vụ kế toán không được ghi nhận, hoặc trình bày chưa đúng một số chỉ
tiêu trên báo cáo tài chính; (iv) Công tác kiểm tra, kiểm soát hợp tác xã còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả.
Trong thời gian tới về phía hợp tác xã và các đơn vị hỗ trợ cần tập trung vào nâng cao năng lực điều hành bằng tăng
cường tập huấn, đào tạo về công tác kế toán, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, quản lý
tài chính, kiểm soát nội bộ và ưu tiên các đối tượng chuyên môn trong các hợp tác xã.
Từ khóa: Công tác kế toán, hợp tác xã nông nghiệp, An Giang.

Accounting Situation in Agricultural Cooperatives in An Giang Province
ABSTRACT
The study described the current status of accounting activities in agricultural cooperatives and identified errors
and shortcomings existing in the accounting activities of those cooperatives, thereby proposed remedial solutions as
"lessons" for other cooperatives inside and outside the province. The survey was conducted on 58 agricultural
cooperatives in An Giang province. The research results showed that (i) the cooperatives’ accountants were mainly
part-time, the rate of untrained was still high; (ii) accounting documents has not updated or applied incompletely and
in accordance with the current regulations on financial report; (iii) some accounting operations were not recorded,
information was omitted or some items were incorrectly presented in the financial report; (iv) the inspection and
control of cooperatives was still formal and ineffective. In order to overcome these shortcomings, cooperatives and
supporters need to focus on improving management capacity and strengthening training more on accounting
activities, development of business and production plans, market access, knowledge and practice of financial
management, internal control, and prioritization of specialized people in the cooperatives.
Keywords: Accounting activities, agricultural cooperatives, An Giang.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
HČp tác xã (HTX) là mût thành tø không
thể thiếu trong chuúi sân xuçt, nâng cao giá trð
gia tëng thýc đèy phát triển kinh tế bền vąng;
phát triển cûng đ÷ng bâo đâm an sinh xã hûi
(UNDP, 2012). Thông qua HTX, các hû nông
dân, doanh nghiệp nhó có thể hČp tác, liên kết
läi vĉi nhau nhìm tëng săc mänh để đøi phó vĉi

nhąng khò khën và thách thăc, hän chế nhąng
rþi ro xây ra cþa cć chế thð trāĈng (Bû Kế hoäch
và Đæu tā, 2020). Theo thøng kê, cuøi nëm 2019,
câ nāĉc có khoâng 24.448 HTX, chiếm 62,2%
tùng sø HTX nông nghiệp (Đào Thế Anh & Lê
Thành Ý, 2020), doanh thu bình quân cþa mût
HTX đät 3,37 tď đ÷ng/nëm, lãi bình quån là 248
triệu đ÷ng/nëm, thu nhêp bình quân cþa mût
lao đûng là 44 triệu đ÷ng/ngāĈi. Tuy nhiên, sø
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lāČng các HTX hoät đûng có hiệu quâ đāČc đánh
giá chāa nhiều, trong đò, nhiều nghiên cău đã
chî ra nhąng khò khën, bçt cêp liên quan tĉi
công tác kế toán, quân lý tài chính täi các HTX
nhā: thành viên HTX chāa đòng hoðc đòng chāa
đþ vøn điều lệ theo quy đðnh, không rõ ràng về
tài sân, thiếu vøn hoät đûng, hay việc phân phøi
lČi nhuên chāa hČp lý (Mai Anh Bâo, 2015), các
khò khën trong tù chăc công tác kế toán (Đoàn
Thð Hân, 2020).
An Giang là mût trong nhąng tînh có dân sø
đöng nhçt Vùng kinh tế trõng điểm đ÷ng bìng
sông CĄu Long, 32,86% cć cçu kinh tế cþa tînh
tĂ nông, lâm nghiệp và thuď sân. Hiện tînh có
diện tích tr÷ng lúa lĉn nhçt khu vĆc phía Nam,
vĉi các mô hình HTX nông nghiệp, dðch vĀ nông
nghiệp và đa lïnh vĆc, thĈi gian hoät đûng trung
bình cþa HTX đến khoâng 15 nëm. Toàn tînh,
nëm 2019, cò 198 HTX hoät đûng trong 6 lïnh
vĆc, trong đò HTX nöng nghiệp chiếm nhiều
nhçt, 69,7%, tāćng ăng 138 HTX (Hänh Châu,
2019). Nëm 2020 An Giang thành lêp mĉi 83
HTX nông nghiệp, 1 liên hiệp HTX trong lïnh
vĆc tr÷ng trõt. Tuy nhiên, phæn lĉn tù chăc HTX
có quy mô nhó, phát triển khöng đ÷ng đều và có
nhąng khò khën tāćng tĆ nhā các HTX trong câ
nāĉc (Báo Nông nghiệp, 2020). Đðc biệt công tác
quân trð, điều hành HTX theo Luêt HTX nëm
2012 còn nhiều vāĉng míc, sĆ liên kết, hČp tác
giąa các tù chăc HTX vĉi nhau và vĉi các loäi
hình kinh tế khác còn yếu, tøc đû tëng trāĊng
còn thçp so vĉi các khu vĆc kinh tế khác, tî lệ
đòng gòp vào GRDP cþa tînh chāa đáp ăng yêu
cæu. Trong đò, nùi lên là công tác quân lý tài
chính và kế toán täi các HTX nông nghiệp trên
đða bàn tînh đang đāČc đánh giá là mût trong
nhąng nguyên nhân kìm hãm sĆ phát triển, tiếp
cên các ngu÷n hú trČ cþa HTX.
MĀc tiêu cþa nghiên cău này nhìm phân
tích thĆc träng công tác kế toán tài chính täi các
HTX nông nghiệp Ċ tînh An Giang, tĂ đò chî ra
các sai sòt điển hình là bài hõc cho các HTX
nông nghiệp khác góp phæn hoàn thiện hćn
nëng lĆc quân lý tài chính nói chung, công tác
kế toán tài chính nói riêng cho loäi hình tù chăc
này. Kết quâ nghiên cău sẽ là täi liệu tham
khâo hąu ích phĀc vĀ công tác kiểm tra, kiểm
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soát, kiểm toán trong HTX và cho các nghiên
cău tiếp theo.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Chọn điểm nghiên cứu
Nghiên cău thĆc hiện khâo sát các HTX
nông nghiệp Ċ 6 huyện, thành phø (Long Xuyên,
An Phú, Thoäi Sćn, Phý Tån, ChČ Mĉi và Tân
Chåu) trên đða bàn tînh An Giang và chõn ngéu
nhiên HTX trên danh sách tham vçn về các
HTX nông nghiệp còn hoät đûng do Liên minh
HTX tînh An Giang cung cçp. Tùng sø méu
phóng vçn là 58 HTX nông nghiệp đāČc chia
làm ba nhóm dĆa vào ngành nghề hoät đûng cþa
HTX, trong đò nhòm 1 là các HTX chuyên về
dðch vĀ bćm tāĉi (thþy lČi), nhóm 2 là các HTX
có câ hoät đûng sân xuçt, chế biến; nhóm 3 là
nhóm các HTX tùng hČp kinh doanh tĂ 2 nhóm
ngành nghề trĊ lên g÷m câ bćm tāĉi, làm đçt,
tín dĀng nûi bû, cung ăng vêt tā nöng nghiệp...
(Bâng 1).
2.2. Thu thập dữ liệu
Dą liệu sć cçp: Thông qua phóng vçn đäi
diện HTX nông nghiệp Ċ tînh An Giang trên cć
sĊ bâng hói đāČc thiết kế sïn, trong đò têp
trung vào các dą liệu về tù chăc công tác kế
toán, thĆc träng kiểm tra, kiểm soát tài chính
kế toán, tình hình tài sân, tài chính, vøn, kết
quâ hoät đûng, phân phøi lČi nhuên cþa HTX,
thĈi gian thĆc hiện tháng 11/2019, đāČc tài trČ
bĊi DGRV trong dĆ án khâo sát hoät đûng cþa
HTX Ċ Việt Nam.
Dą liệu thă cçp: G÷m các báo cáo tùng hČp
về tình hình hoät đûng cþa các HTX nông
nghiệp tĂ Liên minh HTX tînh và tĂ các HTX;
các BCTC cþa các HTX này tĂ 2016-2018. Trong
58 HTX nông nghiệp đāČc phóng vçn, chî có 44
HTX (75,9%) đã cung cçp đæy đþ các BCTC và
các thöng tin såu hćn về công tác kế toán cþa
HTX. Vì vêy, trong khuôn khù cþa nghiên cău
này, chýng töi đánh giá cöng tác tài chính kế
toán trên cć sĊ rà soát, đánh giá các BCTC nëm
2016, 2017, 2018 đāČc cung cçp bĊi 44 HTX
nông nghiệp Ċ tînh An Giang.
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Bâng 1. Số lượng các hợp tác xã khâo sát phân theo nhóm ngành
Loại hình HTX

Số mẫu (HTX)

Tỉ lệ (%)

Dịch vụ tưới tiêu

21

36,2

Sản xuất - chế biến

6

10,3

Đa lĩnh vực

31

53,4

Tổng số mẫu

58

42,03%*

Ghi chú: *: Tỉ lệ % so với tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

2.3. Phân tích, so sánh
Việc phån tích, đánh giá đāČc tiến hành
dĆa trên đøi chiếu biểu méu, chî tiêu trên các
BCTC vĉi méu biểu, chî tiêu theo quy đðnh hiện
hành, nhìm đánh giá sĆ đæy đþ, phù hČp và
nhçt quán cþa báo cáo. Các khoân mĀc trong
tĂng báo cáo và giąa các báo cáo vĉi nhau đāČc
rà soát, kiểm tra sĆ khĉp đýng. Sai phäm trong
nguyên tíc kế toán cÿng đāČc rà soát. TĂ đò,
nhóm nghiên cău tiến hành phân tích và đánh
giá nhąng ânh hāĊng cþa hän chế để đề xuçt
biện pháp khíc phĀc.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Tình hình cơ bân của các HTX điều tra
Các HTX Ċ An Giang thành lêp chþ yếu
giai đoän trāĉc nëm 2013, trāĉc thĈi điểm luêt
HTX nëm 2012 cò hiệu lĆc (chiếm đến 77,6%),
đåy là nhąng HTX chuyển đùi tĂ mô hình kiểu
cÿ sang, chþ yếu kinh doanh trong lïch vĆc
dðch vĀ nông nghiệp. Ngành nghề hoät đûng
cþa các HTX khá đa däng, xoay quanh lïnh vĆc
nông nghiệp tĂ cung ăng dðch vĀ đæu vào, bćm
tiêu, làm đçt, tín dĀng nûi bû đến hú trČ tiêu
thĀ sân phèm đæu ra (vĉi các HTX nông
nghiệp), sân xuçt, chế biến. Trung bình múi
HTX hoät đûng tĂ 2 nhóm ngành nghề trĊ lên,
cá biệt có HTX hoät đûng 11 ngành nghề. Tuy
nhiên, tî lệ HTX chî cung cçp dðch vĀ tāĉi tiêu
cÿng khá nhiều (36,2%), trong khi sø lāČng
HTX có hoät đûng chế biến hiện vén còn khá
khiêm tøn (3,4%).
Sø lāČng thành viên cþa các HTX nông
nghiệp trên đða bàn tînh khá đöng, trung bình
99 thành viên/HTX (Bâng 2), có nhąng HTX
cung ăng dðch vĀ nông nghiệp sø lāČng thành

viên lên đến hćn 470, hõ đ÷ng thĈi cÿng là
khách hàng sĄ dĀng dðch vĀ cþa HTX. Chî có
mût sø HTX mĉi thành lêp giai đoän 2017-2019
sø lāČng thành viên ít.
Đûi ngÿ trong ban lãnh đäo HTX g÷m hûi
đ÷ng quân trð, ban giám đøc đû tuùi trung bình
đều trên 50, có nhąng ngāĈi đến 64 tuùi vén làm
quân lý, mðc dù kinh nghiệm quân lý có thể
xem là tøt, nhāng khâ nëng tiếp cên thð trāĈng,
thích ăng vĉi các thay đùi về kĐ thuêt, công
nghệ sẽ hän chế hćn nhąng ngāĈi trẻ. Mðt khác,
nhąng ngāĈi đāČc xem là “cò kinh nghiệm”
thāĈng khò thay đùi “tā duy quân lĎ” và “ngäi
thay đùi, đùi mĉi” hćn nhąng ngāĈi trẻ. Đåy
cÿng là mût hän chế lĉn Ċ các HTX nông nghiệp
chuyển đùi (tĂ mö hình cÿ sang) trên đða bàn
tînh An Giang. Ngoài ra, cò đến 39,7% sø HTX
có chþ tðch hûi đ÷ng quân trð kiêm nhiệm giám
đøc HTX, điều này cÿng dén đến nhąng bçt cêp
trong kiểm soát, quân lý tài chính täi HTX.
3.2. Đánh giá thực trạng công tác kế toán,
tài chính tại các hợp tác xã nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh An Giang
3.2.1. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán
Tù chăc bû máy kế toán là việc phân công
cho các cá nhân phĀ trách các công việc khác
nhau trong bû phên kế toán nhìm đâm bâo việc
thu thêp, xĄ lý, ghi chép, báo cáo, phân tích và
cung cçp các thông tin kế toán mût cách đæy đþ,
kðp thĈi, chính xác cho đćn vð và các đøi tāČng có
liên quan. Chçt lāČng, trình đû và việc phân
cöng ngāĈi phĀ trách công tác kế toán sẽ quyết
đðnh đến chçt lāČng công tác kế toán cþa múi
đćn vð (Nguyễn Vën Hña, 2020). Täi An Giang,
hæu hết các HTX nông nghiệp trên đða bàn đều
cò phån cöng ngāĈi phĀ trách công tác kế toán,
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tî lệ HTX khöng cò ngāĈi phĀ trách công tác kế
toán chiếm 12,1%. Trung bình múi HTX có mût
ngāĈi phĀ trách công tác kế toán, tuy nhiên đäi
đa sø là kiêm nhiệm các vð trí khác nhā thþ quĐ,
bán hàng, kho... hay kế toán cho đćn vð khác, tî
lệ HTX cò ngāĈi chuyên trách công tác kế toán,
không kiêm nhiệm các nhiệm vĀ khác chî chiếm
dāĉi 10%. Việc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vĀ,
thêm chí câ nhąng công việc khác ngoài công

việc cþa HTX dén đến khâ nëng sai sòt trong
quá trình thĆc hiện công tác kế toán täi HTX
cÿng sẽ cao hćn.
NgāĈi phĀ trách công tác kế toán trong các
HTX nông nghiệp Ċ An Giang đāČc đào täo
chuyên môn về kế toán trong đò cò câ đäi hõc,
cao đîng, trung cçp và các khóa têp huçn ngín
hän chiếm tî lệ gæn 57%, tî lệ chāa qua đào täo
vén còn khá cao.

Bâng 2. Tình hình cơ bân của các hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang (2019)
Tiêu chí

Trung bình

Lớn nhất

Nhỏ nhất

15,9

30

2

Lúc mới thành lập (người)

72,1

482

7

Hiện nay (người)

99,4

471

7

Số năm thành lập (năm)
Số thành viên HTX

Ban lãnh đạo/bộ máy quản lý (người)
Hội đồng quản trị
Số lượng (người)

3,9

8

1

Độ tuổi (tuổi)

51,1

60

40

Ban giám đốc
Số lượng (người)

2,4

6

1

Độ tuổi (tuổi)

50,1

60

30

Ban kiểm soát
Số lượng (người)

1,9

3

1

Độ tuổi (tuổi)

52,9

72

33

9

29

3

8.259.7

117,2

Tổng số cán bộ trong bộ máy vận hành (người)
Tổng tài sản, vốn bình quân/HTX (triệu đồng - năm 2018)
Tổng doanh thu bình quân/ HTX (triệu đồng - năm 2018)

1.714,4

1.928,9

Bâng 3. Tổ chức bộ máy kế toán tại các hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang (2019)
Nội dung

Số lượng

Tỉ lệ (%)

HTX có phân công người phụ trách công tác kế toán (HTX)

51

87,9

Kiêm nhiệm (HTX)

46

90,2

Chuyên trách (HTX)

5

9,8

7

12,1

Tổ chức công tác kế toán

Thuê ngoài (HTX)
Người làm công tác kế toán
Số người phụ trách kế toán trung bình/HTX (người)
Độ tuổi trung bình (tuổi)

1
40,8

Trình độ của kế toán ở HTX (HTX)

92

Đại học

17

29,3

Ngắn hạn

16

27,6

Không qua đào tạo, không rõ thông tin

25

43,1
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Nhìn chung, tù chăc bû máy kế toán trong
các HTX nông nghiệp trên đða bàn tînh An
Giang đã đāČc coi trõng, hæu hết các HTX có
ngāĈi phĀ trách công tác kế toán, có tù chăc hệ
thøng sù sách, chăng tĂ, báo cáo.

träng chung về công tác kế toán trong HTX
nông nghiệp trên câ nāĉc hiện nay.
Về vận dụng nguyên tắc kế toán: 11,4% sø
HTX nông nghiệp áp dĀng nguyên tíc tiền mðt
trong ghi nhên doanh thu thay vì nguyên tíc cć
sĊ d÷n tích. Hæu hết sai phäm này xây ra Ċ các
HTX có cung ăng dðch vĀ nông nghiệp, theo đò
kế toán sẽ cën că vào thĈi điểm thu đāČc tiền tĂ
việc bán hàng, cung cçp dðch vĀ để ghi nhên
doanh thu trong kì. TĂ đò cÿng dén đến ghi
nhên chi phí chāa phü hČp vĉi doanh thu và
ngāČc läi. Nhąng ghi nhên này đều trĆc tiếp
hoðc gián tiếp ânh hāĊng đến các chî tiêu trên
báo cáo tài chính.

3.2.2. Tình hình cập nhật và vận dụng các
quy định hiện hành về kế toán
Theo quy đðnh hiện hành, các HTX hiện nay
áp dĀng chế đû kế toán HTX theo thöng tā sø
24/2017/TT-BTC, hoðc thöng tā 133/2016/TTBTC. Tuy nhiên, theo kết quâ khâo sát thĈi
điểm cuøi nëm 2019 cho thçy: cò đến 50% sø
HTX vén đang áp dĀng chế đû kế toán theo
thöng tā 24/2010 hoðc QĐ48/2006 đã hết hiệu
lĆc, để häch toán kế toán và trình bày BCTC.
Thêm chí, có HTX khi lêp BCTC áp dĀng đ÷ng
thĈi câ méu biểu theo thöng tā 24/2010 và
QĐ48/2006; 18,2% sø HTX lêp BCTC khöng đæy
đþ méu biểu bít buûc, các HTX này thāĈng chî
lêp báo cáo kết quâ hoät đûng kinh doanh (B02)
hoðc báo cáo tình hình tài chính (B01), không
lêp thuyết minh BCTC (B09) và bâng cån đøi tài
khoân. Phæn lĉn sai phäm này Ċ các HTX đa
lïnh vĆc và dðch vĀ tāĉi tiêu, đåy cÿng là nhòm
HTX có tî lệ nhân viên kế toán chāa qua đào täo
cao nhçt trong các nhòm đāČc khâo sát. Đåy
cÿng là sai sòt chung mà Nguyễn Thð Phāćng
Thâo & Nguyễn Thð Yến Nhi (2019) đã chî ra Ċ
các HTX nông nghiệp trên đða bàn tînh Quâng
Ngãi đang gðp phâi trong tù chăc công tác kế
toán, hay Ċ các HTX nông nghiệp Việt Nam nói
chung hiện nay (Đoàn Thð Hân, 2020). Nhìn về
mðt tích cĆc có thể thçy, 50% sø HTX nông
nghiệp trên đða bàn tînh đã áp dĀng đýng chế
đû kế toán, hćn 80% sø HTX lêp BCTC đæy đþ
méu biểu theo quy đðnh, đåy cò thể xem là điểm
tích cĆc trong tù chăc công tác kế toán Ċ các
HTX nông nghiệp trên đða bàn tînh so vĉi thĆc

Về hệ thøng chăng tĂ, sù kế toán, theo báo
cáo về đánh giá cöng tác kế toán Ċ các HTX nông
nghiệp cþa Liên minh HTX tînh An Giang nëm
2019, tình träng các phiếu thu, phiếu chi chāa
cò đæy đþ chą ký cþa các cá nhân có liên quan
vén còn t÷n täi. Kế toán HTX không mĊ các sù
theo quy đðnh nhā sù chi tiết theo dõi nČ phâi
thu, phâi trâ, sù quĐ tiền mðt, sù theo dõi hàng
t÷n kho, tài sân cø đðnh, doanh thu chi tiết theo
tĂng hoät đûng... TĂ đò khöng theo dôi đāČc chi
tiết tình hình công nČ, tài sân, doanh thu, chi
phí cþa HTX.
3.2.3. Tình hình ghi nhận và trình bày
thông tin trên các báo cáo tài chính
Kết quâ kiểm tra chi tiết BCTC cþa 44 HTX
nông nghiệp cho thçy, hćn 60% sø HTX häch
toán, ghi nhên các khoân mĀc trên BCTC đýng
quy đðnh, nûi dung phân ánh đýng bân chçt
nghiệp vĀ. Sø HTX lêp các chî tiêu trên BCTC
chāa đýng chiếm 36,4%, (Bâng 4), cĀ thể các sai
sót trên BCTC têp trung chþ yếu vào các khoân
mĀc tài sân, nČ phâi trâ, vøn chþ sĊ hąu, doanh
thu, chi phí trên B01, B02.

Bâng 4. Tổng hợp các sai sót chung trong áp dụng chế độ kế toán (2019)
Số hợp tác xã
Vấn đề

Trong đó

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

22

50,0

10

2

10

Số lượng biểu mẫu báo cáo không đầy đủ

8

18,2

2

1

5

Lập các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính chưa đúng

16

36,4

7

2

7

Áp dụng nguyên tắc tiền mặt trong ghi nhận doanh thu

5

11,4

1

0

4

Áp dụng mẫu biểu không phù hợp

Dịch vụ tưới tiêu Sản xuất - Chế biến
(N = 17)
(N = 4)

Đa lĩnh vực
(N = 23)
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Bâng 5. Tổng hợp các sai sót liên quan đến các khoân mục trên báo cáo tài chính (2019)
Số hợp tác xã
Vấn đề

Số lượng

Trong đó
Tỉ lệ
(%)

Dịch vụ tưới tiêu
(N = 17)

Sản xuất - Chế biến
(N = 4)

Đa lĩnh vực
(N = 23)

1

3

Sai sót chi tiết liên quan các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu
Tài sản cố định và hao mòn lũy kế

9

20,5

5

Nợ phải thu, phải trả

3

6,8

3

Các quỹ

7

15,9

2

2

3

Lợi nhuận chưa phân phối

7

15,9

3

2

2

Sai sót chi tiết liên quan các khoản mục doanh thu, chi phí, lợi nhuận
Doanh thu và các khoản giảm trừ

6

13,6

3

1

2

5

11,4

1

0

4

Giá vốn hàng bán

8

18,2

4

2

2

Lợi nhuận

12

27,3

5

3

4

Chi phí thuế thu nhập

6

13,6

0

0

6

Áp dụng nguyên tắc tiền mặt
trong ghi nhận doanh thu

(1) Sai sót chi tiết liên quan các khoân mĀc
tài sân, nČ phâi trâ, vøn chþ sĊ hąu:

(2) Sai sót chi tiết liên quan các khoân mĀc
doanh thu, chi phí, lČi nhuên

Theo kết quâ điều tra, các HTX ghi chép,
tính toán và trình bày sai các khoân mĀc TSCĐ,
hao mñn lÿy kế, công nČ, các quĐ và lČi nhuên,
cĀ thể: đøi vĉi khoân mĀc TSCĐ, cò đến 20,5%
các HTX trình bày sai, các lúi têp trung chþ yếu
Ċ việc HTX không trích khçu hao TSCĐ, trích
khçu hao sai, hay không ghi khçu hao..., Đøi vĉi
HTX tāĉi tiêu và đa lïnh vĆc khi rà soát thuyết
minh BCTC, có sø liệu ghi nhên về tëng, giâm
TSCĐ, nhāng HTX khöng tëng hoðc giâm trích
khçu hao tāćng ăng, đðc biệt vĉi các HTX tāĉi
tiêu. Bên cänh đò, nhiều HTX không phân loäi
nČ ngín hän, dài dän; trình bày sai khoân mĀc
nČ phâi trâ và nČ phâi thu - ghi âm khoân
khách hàng đðt trāĉc tiền và trâ trāĉc cho ngāĈi
bán trên B01. Liên quan đến quĐ và lČi nhuên
chāa phån phøi, các sai sót chþ yếu do chênh
lệch sø liệu giąa các báo cáo (B01, B02, B09 và
báo cáo tình hình tëng - giâm ngu÷n vøn) hoðc
HTX phân ánh lČi nhuên và quĐ trên B01 sai,
khi thĈi điểm lêp BCTC là 31/12 chāa cò quyết
đðnh phân phøi lãi, tuy nhiên trên B01 đã phån
phøi hết lČi nhuên, chuyển sang nČ phâi trâ
(quĐ khen thāĊng phúc lČi, phâi trâ thành
viên,...), cá biệt có HTX B01 không cân giąa
tùng tài sân và tùng ngu÷n vøn.

Đøi vĉi các khoân mĀc trên báo cáo kết quâ
hoät đûng kinh doanh: sai phäm chþ yếu liên
quan đến khoân mĀc doanh thu, giá vøn, lČi
nhuên và chi phí thuế. Có 11,4% sø HTX áp
dĀng sai nguyên tíc kế toán (áp dĀng nguyên
tíc tiền mðt) trong ghi nhên doanh thu
(Bâng 5), các HTX này ghi doanh thu kč này cho
sø tiền nČ thu đāČc tĂ kč trāĉc, điều này dén
đến doanh thu bð ghi nhên sai - không phù hČp
vĉi chi phí, kéo theo kết quâ hoät đûng cÿng sẽ
bð sai. Ngoài ra, có 13,64% sø HTX phân ánh sai
khoân mĀc doanh thu bán hàng và cung cçp
dðch vĀ và các khoân giâm trĂ doanh thu;
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Các sai phäm liên quan đến giá vøn là do
häch toán thiếu/không häch toán giá vøn hàng
bán cþa dðch vĀ bćm tāĉi, sø liệu giá vøn hàng
bán giąa B02 vĉi B09 và bâng cån đøi tài khoân
không khĉp nhau. Liên quan đến chî tiêu lČi
nhuên, 27,3% sø HTX đāČc đánh giá cò dçu hiệu
sai trong chî tiêu lČi nhuên (g÷m câ trāĉc thuế
và sau thuế) do tính toán nhæm lén, do chênh
lệch sø liệu vĉi bâng cån đøi sø phát sinh và
thuyết minh BCTC. Mût sø HTX cÿng đāČc
đánh giá cò dçu hiệu cþa việc phân ánh sai chî
tiêu chi phí thuế thu nhêp doanh nghiệp do
chāa tính thuế đøi vĉi lČi nhuên tĂ hoät đûng
tín dĀng, hoðc đã tính mà khöng ghi nhên vào

Vũ Thị Hải, Phí Thị Diễm Hồng, Nguyễn Văn Phương

báo cáo; hoðc có HTX tính câ thuế thu nhêp
doanh nghiệp đøi vĉi hoät đûng bćm tāĉi - dðch
vĀ đāČc miễn thuế.
3.2.4. Công tác kiểm tra, kiểm soát trong
hợp tác xã
Tî lệ các HTX lêp méu biểu, báo cáo phĀc
vĀ cho công tác quân trð, quân lý HTX nói
chung, quân lý tài chính nói riêng là tāćng đøi
cao, nhāng nûi dung cÿng nhā chçt lāČng cþa
các báo cáo cÿng cñn nhiều vçn đề. Mût sø HTX
còn cho rìng việc lêp báo cáo để nûp theo yêu
cæu bít buûc cþa các cć quan chăc nëng, bân
thân HTX không sĄ dĀng hoðc không hiểu rõ về
các báo cáo. Vĉi hệ thøng BCTC, mðc dù tî lệ
HTX trâ lĈi có lêp là khá cao, nhāng sø lāČng
HTX cung cçp BCTC cho nhóm khâo sát mĉi
chiếm gæn 76%, trong sø đò, tî lệ sai sót khá
nhiều (Bâng 4, 5).
Phæn lĉn các HTX trâ lĈi có xây dĆng quy
chế quân lý tài chính HTX và có giám sát công
tác kế toán cþa HTX, vĉi chþ thể thĆc hiện phæn
lĉn là do ban kiểm soát (Bâng 6). Tuy nhiên,
ban kiểm soát không có quy chế kiểm soát về
công tác tài chính kế toán, không có báo cáo
kiểm soát kế toán (Liên minh HTX An Giang,
2019). Ngoài ra, ban kiểm soát khöng đāČc đào
täo/không có chuyên môn về công tác kế toán tài
chính, do vêy việc kiểm tra kiểm soát cÿng mĉi
mang tính chçt hình thăc, không phát hiện đāČc
kðp thĈi các sai sót.
3.3. Đánh giá những tồn tại và đề xuất giâi
pháp vận dụng chế độ kế toán, ghi chép sổ
sách và lập báo cáo tài chính trong các hợp
tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang
3.3.1. Vấn đề nhân sự phụ trách công tác
kế toán
Sø lāČng kế toán chuyên trách täi các HTX

còn hän chế; tî lệ kiêm nhiệm cao, trong khi đò,
tî lệ chāa qua đào täo chuyên môn trên 40%.
Đåy cò thể xem là nguyên nhân dén đến sai
phäm trong công tác kế toán Ċ các HTX nông
nghiệp hiện nay. Bên cänh đò, bû phên kiểm
tra, kiểm soát công tác kế toán tài chính cþa
HTX chuyên môn yếu, chāa phát hiện đāČc và
chāa phát hiện kðp thĈi sai phäm. Vĉi hän chế
này, trong ngín hän, việc têp huçn nâng cao
trình đû nghiệp vĀ cho ngāĈi phĀ trách kế toán,
kiểm tra kiểm soát công tác kế toán Ċ các HTX
thông qua các lĉp ngín hän, là cæn thiết. Ngoài
ra, việc nâng cao nhên thăc cho ban quân lý
HTX về tæm quan trõng cþa thông tin trên
BCTC, sẽ góp phæn nâng cao hiệu quâ công tác
kế toán täi HTX.
3.3.2. Bất cập và giải pháp cho công tác
kế toán
Việc vên dĀng chế đû kế toán chāa phü hČp,
áp dĀng sai nguyên tíc kế toán, không thøng
nhçt về méu biểu, sø liệu, sai về khoân mĀc, về
giá, thêm chí bâng cån đøi kế toán không cân...
cho thçy sĆ thiếu sót về tính đýng kč, tính
trung thĆc, hČp lý cþa các khoân mĀc trên
BCTC cþa HTX nông nghiệp Ċ tînh An Giang
(Bâng 7). Điều này dén đến các thông tin tài
chính và kết quâ hoät đûng kinh doanh cþa
HTX không còn trung thĆc, ânh hāĊng trĆc tiếp
đến lČi ích cþa các bên liên quan. Việc ra các
quyết đðnh trong quá trình SXKD cþa HTX; việc
ra quyết đðnh cþa các bên liên quan (nhā các tù
chăc hú trČ, cć quan quân lĎ nhà nāĉc...) khi
dĆa vào các sø liệu trên BCTC này cÿng sẽ
khöng đýng. Để khíc phĀc nhąng t÷n täi trên,
bài viết đề xuçt các giâi pháp hoàn thiện tāćng
ăng cho tĂng vçn đề phát hiện đāČc nhā trình
bày trên bâng 7.

Bâng 6. Số lượng các hợp tác xã khâo sát có lập các mẫu biểu báo cáo (2019)
Nội dung

Số lượng

Tỉ lệ (%)

Lập báo cáo tài chính

54

93,1

Cung cấp báo cáo tài chính

44

75,86

Xây dựng quy chế quản lý tài chính hợp tác xã

54

93,1

Giám sát công tác kế toán tài chính

47

81,03
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Bâng 7. Ảnh hưởng của các sai sót và giâi pháp
Vấn đề phát hiện

Ảnh hưởng

Đề xuất giải pháp
Các sai sót chung

Áp dụng mẫu biểu
không phù hợp

Mẫu biểu, báo cáo không thống nhất;
thông tin về tình hình tài chính khó so
sánh, đánh giá

Áp dụng chế độ kế toán theo TT24/2017 hoặc TT133/2016
của Bộ Tài chính.

Số lượng biểu mẫu
báo cáo không đầy đủ

Việc cung cấp thông tin về tình hình tài
chính, kết quả kinh doanh của HTX cho
các bên sẽ bị hạn chế

Lập đủ BCTC bắt buộc được ban hành bởi TT24/2017
hoặc TT133/2016 gồm B01, B02, B09 và bảng cân đối tài
khoản; lập các báo cáo khác theo yêu cầu quản lý của ban
lãnh đạo HTX.

Áp dụng nguyên tắc
tiền mặt trong ghi
nhận doanh thu

Doanh thu sai theo hướng ghi không kịp
thời của kì này hoặc ghi nhận của kì
trước, lợi nhuận sai, chi phí thuế (nếu
có) bị sai

Ghi nhận doanh thu kịp thời, đúng kì khi đã chuyển giao
phần lớn rủi ro/quyền sở hữu hàng hóa cho người mua
hoặc hoàn thành cung ứng dịch vụ; không căn cứ vào thời
điểm thu tiền.

Sai sót chi tiết liên quan các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu
TSCĐ và Hao mòn lũy
kế

Nguyên giá sai; hao mòn lũy kế sai; chi
phí khấu hao sai; giá thành/giá vốn sai;
kết quả kinh doanh sai

Mở sổ theo dõi chi tiết TSCĐ; kiểm kê định kỳ; Áp dụng
phương pháp trích khấu hao nhất quán; Trích đúng, đủ
khấu hao trong kỳ;

Nợ phải thu, phải trả

Tình hình tài sản và nghĩa vụ phải trả
của HTX sai

Mở sổ theo dõi chi tiết công nợ theo đối tượng và thời hạn
nợ; khi lập BCTC đánh giá tuổi nợ để đưa đúng vào nợ
ngắn hạn, nợ dài hạn. Khách hàng đặt trước (dư có TK
131) phản ánh bên nợ phải trả (B01) ở mục “người mua
trả tiền trước”; Dư nợ TK 331 phản ánh bên phần tài sản
(B01) ở mục “Trả trước cho người bán”.

Các quỹ

Nợ phải trả và các quỹ bị sai; tổng nợ
phải trả sai

Thời điểm lập BCTC (31/12) chưa họp đại hội cổ đông để
ra quyết định phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ thì sẽ
không ghi nhận nghiệp vụ này vào BCTC của năm đó.

LN chưa phân phối

Lợi nhuận sai; nguồn vốn bị sai

Phản ánh đúng lợi nhuận ở thời điểm 31/12 khi chưa có
quyết định phân phối lãi.

Sai sót chi tiết liên quan các khoản mục doanh thu, chi phí, lợi nhuận
Doanh thu và các
khoản giảm trừ

Doanh thu sai, lợi nhuận sai, chi phí
thuế thu nhập (nếu có) sai

Ghi nhận doanh thu đầy đủ, đúng kì, đúng tài khoản, chi
tiết theo từng nhóm hoạt động của HTX.

Giá vốn hàng bán

Sai giá vốn hàng bán (thiếu hoặc thừa)
dẫn đến lợi nhuận sai; kết quả kinh
doanh sai; báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh bị sai

Phản ánh đầy đủ giá vốn hàng bán của các hoạt động/
dịch vụ mà HTX cung ứng; chi tiết theo từng sản phẩm,
dịch vụ.

Lợi nhuận; chi phí
thuế thu nhập

Lợi nhuận sai dẫn đến chi phí thuế thu
nhập (nếu có) bị sai; khoản mục lợi
nhuận sau thuế trên B01 sai; tổng nguồn
vốn sai

Đảm bảo số liệu lợi nhuận tính toán đúng và khớp
đúng/phù hợp giữa các báo cáo (B01, B02, B09 và bảng
cân đối số phát sinh) vào thời điểm khóa sổ lập báo cáo
(31/12).

Sai sót chi tiết liên quan đến hạch toán
Phản ánh không đúng
tình hình gửi tiền ngân
hàng

Giảm tiền gửi ngân hàng; làm tăng nợ
phải thu khác

Ghi đúng: Tăng tiền gửi ngân hàng/giảm tiền mặt.

Phản ánh không đúng
lãi tiền gửi ngân hàng

Sai doanh thu hoạt động tài chính và
tiền gửi ngân hàng từ đó dẫn đến sai lợi
nhuận; sai thuế phải nộp

Ghi đúng: Tăng tiền gửi ngân hàng hoặc tiền mặt/ tăng
doanh thu tài chính.

Hạch toán sai nghiệp
vụ dịch vụ thuê máy
làm đất cho thành viên

Sai giá thành; giá vốn; doanh thu từ
cung cấp dịch vụ

Ghi đúng: Tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang/tăng
phải trả (thuê máy).

Hạch toán sai chi phí
sản xuất, giá vốn hàng
bán của sản phẩm
gạo.

Làm giảm hàng tồn kho; tăng giá vốn
hàng bán và chi phí trong kỳ; làm giảm
lợi nhuận dẫn đến sai kết quả kinh
doanh trong kỳ; giảm thuế phải nộp
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Điều chỉnh lại: Tăng tiền gửi ngân hàng/giảm nợ phải thu.

Tăng giá vốn/Giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
Tăng phải thu/ tăng doanh thu (cung cấp dịch vụ làm đất).
Ghi đúng: Tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang/giảm
các vật tư xuất dùng...; tăng hàng tồn kho/giảm chi phí sản
xuất kinh doanh dở dang.

Vũ Thị Hải, Phí Thị Diễm Hồng, Nguyễn Văn Phương

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Thông tin về tình hình tài chính, kết quâ
hoät đûng kinh doanh đāČc phân ánh trên
BCTC luôn có vai trò quan trõng trong việc đāa
ra các quyết đðnh kðp thĈi trong hoät đûng
SXKD cþa HTX (Lòpez & cs., 2011). Trāĉc hết
nó liên quan trĆc tiếp đến việc thĆc hiện nghïa
vĀ cþa HTX vĉi nhà nāĉc (nûp thuế, báo cáo) và
phân chia lČi nhuên cho thành viên, phân phøi
các quĐ. Cao hćn, nò sẽ là công cĀ cung cçp các
thöng tin để nhà quân trð quân lý tài chính hiệu
quâ hćn. Việc minh bäch hóa thông tin sẽ täo sĆ
tin tāĊng cþa thành viên vào hoät đûng cþa
HTX tĂ đò täo sĆ gín kết trong thành viên. Kết
quâ nghiên cău cho thçy kế toán Ċ HTX nông
nghiệp trên đða bân tînh An Giang vén còn
nhiều hän chế, sai sòt nhā: áp dĀng chế đû kế
toán không phù hČp, sai nguyên tíc kế toán,
thiếu chăng tĂ và sù chi tiết, tính toán và trình
bày sai thông tin trên BCTC.
Để khíc phĀc nhąng t÷n täi này, cæn têp
trung vào mût sø nûi dung sau: (i) Têp huçn,
đào täo cho ban lãnh đäo HTX, ban kiểm soát để
nång cao nëng lĆc điều hành và nhên thăc về
tæm quan trõng cþa thông tin kế toán - tài chính
cho việc ra quyết đðnh; (ii) Các nûi dung têp
huçn, đào täo cæn têp trung nâng cao về xây
dĆng phāćng án SXKD, tiếp cên thð trāĈng,
kiến thăc và thĆc hành quân lý tài chính, kiểm
soát nûi bû, kế toán; (iii) Đøi tāČng têp huçn āu
tiên: Ban kiểm soát, Kế toán HTX và Ban quân
lĎ HTX; (iv) ThāĈng xuyên hoðc đðnh kč thĆc
hiện đánh giá hiệu quâ hoät đûng cþa các HTX
và phân loäi các HTX tĂ đò cò các chính sách hú
trČ phù hČp vĉi tĂng nhóm, tĂng đøi tāČng
nhìm phát huy nëng lĆc nûi täi cþa HTX, tháo
gċ đýng khò khën cho HTX.
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