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TÓM TẮT 
Nghiên cứu sử dụng các thuật toán rừng ngẫu nhiên dựa trên lý thuyết tam 

giác gian lận, để xem xét ảnh hưởng của các yếu tố đến gian lận báo cáo tài chính 
của các doanh nghiệp ở Việt Nam,sử dụng bộ dữ liệu bảng với 2235 quan sát 
trong giai đoạn 2014 - 2020. Nghiên cứu xem xét các mức chênh lệch lợi nhuận 
trước và sau kiểm toán trên 5%. Kết quả dự báo theo thuật toán rừng ngẫu nhiên 
đạt ở mức 91%. Đồng thời nghiên cứu đã xác định yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là 
sự ổn định tài chính của doanh nghiệp. Nghiên cứu này có giá trị khi ứng dụng 
trong việc đánh giá tình trạng gian lận báo tài chính của doanh nghiệp khả năng 
dự báo với độ chính xác cao. 

Từ khóa: Gian lận; báo cáo tài chính; học máy; tam giác gian lận; rừng ngẫu 
nhiên. 

ABSTRACT 
Research using random forest algorithms based on fraudulent triangle 

theory, to examine the influence of factors on fraudulent financial statements of 
enterprises in Vietnam, using a dataset Table data with 2235 observations for the 
period 2014 - 2020. The study considers the difference in profit before and after 
the audit over 5%. Forecast results according to random forest algorithm reach 
91%. At the same time, the study has determined that the most influential factor 
is the financial stability of enterprises. This study is valuable when it comes to 
assessing the financial reporting fraud situation of enterprises with the ability to 
predict with high accuracy. 

Keywords: Fraud; financial report; machine learning; fraud triangle; random 
forest. 
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1. GIỚI THIỆU  

Gian lận báo cáo tài chính (BCTC) trên thế giới ngày 
càng gia tăng và trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với các 
doanh nghiệp, chính phủ, và các nhà đầu tư. Đặc biệt là tại 
các quốc gia có thị trường vốn gian lận BCTC đã đe dọa đến 
niềm tin của công chúng vào thông tin trên thị trường. Tại 
Hoa Kỳ, hằng năm thiệt hại do gian lận BCTC gây ra ước 

tính vào khoảng 572 tỉ USD (ACFE, 2008). Các doanh nghiệp 
trung bình hằng năm bị thất thoát khoảng 5 - 6% doanh 
thu do gian lận BCTC. Trường hợp điển hình, một trong 
những vụ gian lận báo cáo lớn nhất lịch sử - gian lận BCTC 
ở công ty Enron năm 2000 đã gây thiệt hại 80 tỉ USD trên 
thị trường vốn hóa cho những cá nhân, tổ chức đầu tư vào 
công ty này. Tại Việt Nam, những gian lận BCTC gần đây 
của công ty gỗ Trường Thành, công ty thủy sản Hùng 
Vương, và một loạt các công ty niêm yết trên sàn chứng 
khoán đã bị phát hiện đã gây ra tâm lý nghi ngờ cho nhà 
đầu tư, ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường vốn. Trong 
bối cảnh hiện nay, quá trình sử dụng thông tin đăng tải 
trên BCTC ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong 
quản lý và đầu tư. Với tâm lí hạn chế rủi ro, các nhà đầu tư 
muốn biết rõ về dòng tiền mà mình đầu tư sẽ được sử dụng 
có hiệu quả không. Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây, 
hiện tượng chênh lệch kết quả giữa các BCTC trước và sau 
kiểm toán đã tạo ra những tâm lí nghi ngại. Nhân tố này có 
tác động tiêu cực đến việc ra quyết định của các nhà đầu 
tư. Điều này có thể dẫn đến việc hạn chế dòng tiền lưu 
thông không hiệu quả, gây ra nhiều hệ lụy cho cả nền kinh 
tế nếu không có những biện pháp cải thiện tình trạng này. 
Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã ban hành chuẩn mực kiểm 
toán số 240 (VSA 240) quy định về trách nghiệm của kiểm 
toán viên liên quan đến gian lận BCTC, yêu cầu kiểm toán 
viên phải đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu trên BCTC dựa 
vào các yếu tố Động cơ/Áp lực, cơ hội và thái độ hoặc khả 
năng hợp lí hóa. Mặc dù vậy, các chuẩn mực này trong quá 
trình áp dụng vào thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Các 
nhân tố này phụ thuộc lớn vào quyết định suy xét của kiểm 
toán viên. Đứng về góc độ của nhà đầu tư, chuẩn mực này 
chưa thực sự hữu ích trong quá trình ra quyết định. Thực 
tiễn này đòi hỏi một nghiên cứu thực tiễn đưa ra một mô 
hình có thể dễ dàng tiếp cận và áp dụng hơn đối với các 
phán đoán về mức độ gian lận BCTC. Câu hỏi đặt ra là 
những nhân tố nào có tầm quan trọng nhất trong dự báo 
khả năng gian lận BCTC? và việc ứng dụng các thuật toán 
học trong dự báo có khả thi không? Do đó mục tiêu nghiên 
cứu là vận dụng thuật toán rừng ngẫu nhiên vào việc xem 
xét các biến số tài chính và phi tài chính tiếp cận theo lý 
thuyết tam giác gian lận ảnh hưởng đến khả năng gian lận 
BCTC. Trong nhiều mô hình dự báo, nghiên cứu này chọn 
rừng ngẫu nhiên vì đây là một công nghệ tiên tiến, đang 
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được ứng dụng rộng rãi trên thế giới song còn mới mẻ tại 
Việt Nam. 

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

2.1. Nghiên cứu về sử dụng các thước đo tài chính  
Các thước đo tài chính là những chỉ tiêu đánh giá có thể 

được trình bày bằng đơn vị tiền tệ hoặc là những hệ số tài 
chính được tính toán từ những chỉ tiêu tiền tệ. Những chỉ 
tiêu tài chính mà người sử dụng thông tin khá quan tâm có 
thể kể đến như tổng tài sản, doanh thu, lợi nhuận, khoản 
phải thu, dòng tiền.  

M.D Beneish [10] đã tiến hành phân tích 363 mẫu được 
thu thập và thu được 49 doanh nghiệp vi phạm. Ngoài ra, 
ông còn thu thập thêm 15 doanh nghiệp có hệ thống kế 
toán bị nghi ngờ bởi thông tin truyền thông trong khoảng 
thời gian từ 1987 đến 1993, cùng với việc sử dụng mô hình 
điều chỉnh các khoản dồn tích của Jones [24] đã giúp cho 
M.D Beneish [10] đưa ra kết luận tốc độ tăng trưởng doanh 
số bán hàng, đòn cân nợ và tổng ước tính kế toán trên tổng 
tài sản là khả hữu ích trong việc phát hiện các doanh nghiệp 
vi phạm và cả cho những doanh nghiệp đang tích cực lợi 
dụng các khoản trích trước cho việc điều chỉnh thu nhập.  M. 
D Beneish [11] đã cho thấy rằng những chỉ số tài chính có giá 
trị cao càng có khả năng lợi nhuận đang bị thổi phồng. Cụ 
thể là những tỷ số tài chính có liên quan đến tỷ lệ khoản phải 
thu trên doanh thu, lợi nhuận biên, chất lượng tài sản, tăng 
trưởng doanh thu và các khoản trích trước.  

Persons [37] đã thực hiện phân tích hồi quy logit giữa 
hai nhóm mẫu nghiên cứu được thu thập gồm 103 doanh 
nghiệp có gian lận kết hợp với 103 doanh nghiệp không có 
gian lận. Persons đã chọn lựa 10 biến trong đó có 8 biến là 
các chỉ số tài chính được đưa vào để phát triển hai mô hình 
logistics gồm mô hình cho năm gian lận và năm trước năm 
gian lận nhằm tăng độ tin cậy cho kết quả dự báo. Tương 
tự như nhận định của Persons [37], nghiên cứu của [17] 
cũng cho rằng những doanh nghiệp nào có đòn bẩy tài 
chính càng cao, cùng với những khoản bảo đảm cho nợ vay 
thì động cơ thực hiện hành vi gian lận càng cao. Ngoài ra, 
khả năng tự tài trợ vốn của doanh nghiệp chi phối nhiều 
đến nhu cầu huy động vốn từ bên ngoài, một doanh 
nghiệp càng có khả năng tự tài trợ vốn một cách tự chủ thì 
khả năng thực hiện hành vi gian lận càng thấp. 

Lou & Wang [32] đã dựa vào những nghiên cứu trước 
đây để tìm ra những biến có liên quan đến hành vi gian lận 
đại diện cho áp lực, cơ hội và thái độ và cùng với việc thực 
hiện phương pháp hồi quy logit giúp ông kết luận đòn bẩy 
tài chính có mối quan hệ có ý nghĩa với khả năng BCTC có 
gian lận. Một số nghiên cứu khác cũng có kết quả tương 
đồng các công ty niêm yết có đòn bẩy tài chính càng lớn thì 
khả năng sai sót BCTC của công ty càng cao [11, 16, 22, 44, 
45, 47].  

2.2. Nghiên cứu về sử dụng các thước đo phi tài chính  
Thước đo phi tài chính là những thông tin không được 

trình bày bằng đơn vị tiền tệ hay được tính toán bằng đơn 
vị tiền tệ. Ưu điểm nổi bật của thước đo phi tài chính là khả 

năng lý giải các vấn đề không được trình bày trên BCTC như 
thông tin về lợi thế cạnh tranh, thị phần… Các thước đo phi 
tài chính còn có khả năng phản ánh một cách chính xác, 
khách quan mọi mặt của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng rất 
đa dạng về phương pháp tính toán, đo lường và đặc biệt có 
thể dự báo kết quả tài chính trong tương lai tốt hơn so với 
những thước đo tài chính. Chính vì vậy đã có rất nhiều 
những nghiên cứu về chủ đề gian lận trước đây chỉ ra rằng 
không chỉ các thông tin tài chính, mà cả những thông tin 
phi tài chính cũng góp phần dự báo BCTC có gian lận một 
cách hiệu quả. Có thể kể đến như nghiên cứu của M. S. 
Beasley [7], Dechow et al. [17], Peasnell, Pope, Young [34]. 

Những nghiên cứu này đã xây dựng các mô hình để 
phát hiện hành vi gian lận BCTC dựa trên việc xem xét các 
nhân tố trong nội bộ quản trị doanh nghiệp như cấu trúc 
chủ sỡ hữu, đặc điểm Ban giám đốc. Nghiên cứu của M. S. 
Beasley [7] từ mô hình hồi quy logit phát hiện rằng tỷ lệ 
gian lận BCTC thường thấp đối với các doanh nghiệp có 
thành viên bên ngoài chiếm tỷ lệ phần trăm cao hơn đáng 
kể trong hội đồng quản trị. Nhận định về mức độc lập của 
thành viên Hội đồng quản trị có ảnh hưởng đến khả năng 
BCTC có gian lận cũng đã được chứng minh ở nghiên cứu 
của Dechow et al [7] và nhận thấy rằng một trong những 
động cơ quan trọng cho hành vi gian lận BCTC là muốn thu 
hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài với chi phí thấp và giảm 
áp lực về tài chính. Nghiên cứu tập trung ở ba khía cạnh 
của hành vi gian lận là lựa chọn phương pháp kế toán, tổng 
các khoản kế toán dồn tích và ước lượng khoản kế toán dồn 
tích không hợp lý. Khi quy mô của HĐQT quá nhỏ hoặc quá 
lớn đều có thể làm cho HĐQT hoạt động kém hiệu quả. 
Lipton & Lorsch [30], Jensen [24] cho rằng quy mô HĐQT có 
ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của việc giám sát. HĐQT càng 
lớn, sự giám sát càng kém hiệu quả, một hội đồng lí tưởng 
chỉ nên gồm từ 8 đến 9 thành viên. Các nghiên cứu của  
Yermack [46], Abbott et al. [1] đã chỉ ra quy mô HĐQT nhỏ 
sẽ hiệu quả hơn bởi vì giữa các thành viên có thể giao tiếp 
tốt hơn, dễ dàng tham gia vào giám sát DN tốt hơn. 

Mark S Beasley [7] cho rằng nhà đầu tư thường xem việc 
hiện diện của các thành viên không điều hành trong HĐQT 
như là một tín hiệu quản trị tốt. Theo [17, 27] HĐQT càng 
"độc lập" thì DN càng ít khả năng thực hiện hành vi chi phối 
lợi nhuận. Gul & Leung [20] kết luận thành viên HĐQT 
không điều hành cóảnh hưởng tích cực đến chất lượng 
BCTC vì 3 lí do: Họ kiểm soát người quản lí và giảm chi phí 
đại diện; Họ xây dựng mạng lưới các mối quan hệ với các 
đối tác bên ngoài của DN; sự hiện diện của họ truyền đạt 
một tín hiệu của sự minh bạch tài chính. Perry & Peyer [36] 
cho rằng thành viên HĐQT không điều hành có thể nâng 
cao giá trị DN vì để nâng cao danh tiếng, họ sẽ tăng cường 
giám sát và phát hiện các hành vi gian lận nhiều hơn. 

Từ tổng quan nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 
gian lận BCTC theo thước đo tài chính và thước đo phi tài 
chính, chúng tôi sẽ xây dựng mô hình xem xét ảnh hưởng 
của các nhân tố này đến gian lận BCTC trên cơ sở áp dụng 
thuật toán rừng ngẫu nhiên, với kỳ vọng cho kết quả dự 
đoán với độ chính xác cao. 
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3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đo lường biến phụ thuộc 
Gian lận BCTC được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu tài 

chính cơ bản như lợi nhuận, doanh thu, chi phí, tài sản, nợ. 
Ở các nước phát triển, cơ quan có thẩm quyền/tổ chức liên 
quan công bố các công ty có gian lận BCTC. Tại Việt Nam, 
chưa có tổ chức nào công bố các doanh nghiệp một cách 
đầy đủ và toàn diện về các công ty vi phạm gian lận BCTC, 
do đó trong nghiên cứu này gian lận được xác định bằng tỷ 
lệ chênh lệch lợi nhuận sau thuế số tước và sau kiểm toán, 
sau đó tính theo giá trị tuyệt đối. Vận dụng nguyên tắc 
trọng yếu trong kiểm toán, mức trọng yếu là từ 5% đối với 
chỉ tiêu lợi nhuận, theo đó các chênh lệch lợi nhuận từ 5% 
trở lên được xem là có gian lận. Biến phụ thuộc là chênh 
lệch lợi nhuận sau thuế được tính toán như sau: 

Tỷ lệ chênh 
lệch lợi 
nhuận 

= 
Lợi nhuận sau kiểm toán - 
Lợi nhuận trước kiểm toán x 100 
Lợi nhuận sau kiểm toán 

Đo lường các biến độc lập 
Trên cơ sở lý thuyết tam giác gian lận, lý thuyết quản trị 

công ty và tổng quan các nghiên cứu như [2, 7, 11, 26, 37, 
42], chúng tôi xây dựng và thiết lập 60 thuộc tính của 6 
nhóm gồm: Sự ổn định tài chính; Dòng tiền trong doanh 
nghiệp; Áp lực từ bên thứ ba; Khả năng tạo doanh thu; Đặc 
điểm của ngành và các hoạt động của doanh nghiệp; Giám 
sát của HĐQT và ban kiểm soát và thái độ và các yếu tố 
khác. Các thuộc tính được mô tả tóm tắt ở Phụ lục 1.  

Thuật toán rừng ngẫu nhiên 
Random Forest (rừng ngẫu nhiên) là phương phân lớp 

thuộc tính được phát triển bởi Leo Breiman tại đại học 
California, Berkeley. Breiman cũng là đồng tác giả của 
phương pháp CART (Classification and Regression Trees) 
được đánh giá là một trong mười phương pháp khai phá dữ 
liệu. Trong random forest, việc cải thiện một cách đáng kể 

trong độ chính xác phân lớp là kết quả có được từ sự phát 
triển của một tập hợp các cây, mỗi cây trong tập hợp sẽ “bỏ 
phiếu” cho lớp phổ biến nhất. Để phát triển các tập hợp cây 
này thông thường các véc tơ ngẫu nhiên được tạo ra, các 
véc tơ này sẽ chi phối sự phát triển của mối cây trong các 
tập nói trên. Đối với cây thứ k trong tập các cây, một véc tơ 
ngẫu nhiên Vk được tạo ra, véc tơ này độc lập với các véc tơ 
được tạo ra trước đó V1, V2,…, Vk-1 nhưng sự phân bố của 
các véc tơ này là tương tự nhau. Một cây được phát triển 
dựa vào tập tập huấn và véc tơ Vk kết quả là được một 
phân lớp h(x, Vk) trong đó x là véc tơ đầu vào. Sau khi một 
số lượng lớn các cây được tạo ra các cây này “bỏ phiếu” cho 
lớp phổ biến nhất. 

Dữ liệu nghiên cứu 
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu được thu thập thị 

trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoa ̣n 2014 - 2020. 
Dữ liệu được thu thập từ các BCTC đã được kiê ̉m toán cu ̉a 
doanh nghiệp niêm yết sau khi loại bỏ các doanh nghiệp 
thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Sau khi 
xác định các chỉ tiêu, dữ liệu được sử dụng để thực hiện 
phân tích và dự báo là 2235 quan sát, được trình bày tại 
bảng 1 theo năm và theo ngành. Trên cơ sở dữ liệu nghiên 
cứu, tiếp theo để huấn luyện, lựa chọn và kiểm tra kết quả 
của mô hình chúng ta sẽ phân chia một cách ngẫu nhiên, 
không trùng lặp bộ dữ liệu thành các tập train /test.  

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
Theo kết quả hình 1, trong tổng số 2235 công ty được 

khảo sát, không có chênh lệch và chênh lệch lợi nhuận sau 
thuế dưới 1% chiếm tỷ lệ 59,69%, số doanh nghiệp có 
chênh lệch lợi nhuận sau thuế không trọng yếu từ 1% - 5% 
chiếm tỷ lệ 19,42%. Số doanh nghiệp có sự chênh lệch lợi 
nhuận sau thuế từ 5% đến 10% chiếm tỷ lệ 6,85%, số doanh 
nghiệp có chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ 10% đến 20% 
là 4,7% và đặc biệt số doanh nghiệp có chênh lệch lợi 
nhuận sau thuế từ 50% - 100% và trên 100% lần lượt là 
2,77% và 2,33%. 

Bảng 1. Thống kê mẫu nghiên cứu 

Năm 

Industry 

Tổng Bất động 
sản và Xây 

dựng 

Công 
nghệ 

Công 
nghiệp 

Dịch vụ Hàng 
tiêu dùng 

Năng 
lượng 

Nông 
nghiệp 

Nguyên vật 
liệu 

Y tế 

2014 105 10 40 32 27 29 36 28 11 318 

2015 109 10 42 33 28 29 37 28 11 327 

2016 111 10 42 33 28 30 36 29 11 330 

2017 112 10 42 31 27 30 36 29 11 328 

2018 107 10 42 30 25 30 36 28 11 319 

2019 111 10 42 30 27 30 37 29 11 327 

2020 96 9 39 29 24 26 26 27 10 286 

Tổng 751 69 289 218 186 204 244 198 76 2,235 

Tỷ lệ 33,6% 3,1% 12,9% 9,8% 8,3% 9,1% 10,9% 8,9% 3,4% 100% 
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Hình 1. Tổng hợp mức độ chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm 

toán 

Trong số 2235 quan sát, có 1428 quan sát quan sátcó 
chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán với tỷ 
lệ là 63,9%, trong đó chênh lệch giảm chiếm tỷ lệ 33,1% 
trong khi đó số công ty chênh lệch tăng chiếm tỷ lệ 30,8%. 
Như vậy các công ty có xu hướng chênh lệch lợi nhuận sau 
thuế trước và sau kiểm toán là giảm, nghĩa là lợi nhuận sau 
thuế sau khi thực hiện kiểm toán thấp hơn so với lợi nhuận 
sau thuế chưa được kiểm toán. Như vậy các công ty có xu 
hướng thổi phồng lợi nhuận nhiều hơn các công ty giấu 
bớt lợi nhuận. 

Bảng 2. Chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán theo xu hướng 

Năm 
Chênh lệch Tổng 

Giảm Không thay đổi Tăng 
 

2014 96 133 89 318 

2015 97 137 93 327 

2016 115 108 107 330 

2017 112 106 110 328 

2018 114 103 102 319 

2019 115 118 94 327 

2020 90 102 94 286 

Tổng 739 807 689 2,235 

Tỷ lệ 33,1% 36,1% 30,8% 100,0% 

Theo kết quả thống kê ở bảng 3, tỷ lệ số quan sát thuộc 
diện gian lận BCTC tương ứng với các ngưỡng trên 5%, là 
20,9% như vậy có sự mất cân bằng về dữ liệu giữa nhóm 
quan sát không gian lận và gian lận BCTC. Để xử lý dữ liệu 
mất cân bằng, chúng tôi sử dụng các kỹ thuật SMOTE 
(Synthetic Minority Over-sampling) trong quá trình phân 
tích và dự báo. 

Bảng 3. Tổng hợp các ngưỡng gian lận 

Ngưỡng gian lận 
Không gian lận Gian lận 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Chênh lệch trên 5% 1768 79,1% 467 20,9% 

Kết quả bảng 4, dựa trên thuật toán Random Forest là 
thuật toán thuộc lớp mô hình kết hợp (ensemble model). 
Kết quả của thuật toán cho thấy độ chính xác của theo các 
thước đoPrecision, Recall, F1-score đều trên 90%. Cụ thể tại 
ngưỡng gian lận lợi nhuận trên 5%, mức độ dự báo 
Precision là 90%, Recall là 92% và F1-score là 91%, mức độ 

dự báo tổng quát là 91%. Trong 60 chỉ số được đưa vào mô 
hình dự báo, kết quả nghiên cứu có sự thống nhất cao về 
tầm quan trọng ảnh hưởng của các thuộc tính đến khả 
năng dự báo gian lận BCTC. Tại phụ lục 2, có 3 chỉ số có ảnh 
hưởng lớn nhất đến gian lận BCTC lần lượt là Lợi nhuận sau 
thuế trên tổng tàisản (X10), Lợi nhuận trước thuế trên tổng 
tài sản (X2), Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (X7), 
(Phụ lục 2). Kết quả quả nghiên cứu này tương đồng và độ 
dự báo chính xác hơn so với nghiên cứu của [11, 13, 19, 23]. 
Kết quả nghiên cứu này phù hợp, đồng thuận với các 
nghiên cứu của [13, 23, 28, 42], khi cho rằng 3 yếu tố động 
cơ, cơ hội và thái độ có mối quan hệ với hành vi gian lận 
BCTC. 

Bảng 4. Kết quả dự báo chính xác theo ngưỡng gian lận dựa trên thuật toán 
Random Forest 

Chênh lệch lợi nhuận Precision Recall F1-score 

Trên 
5% 

Không gian lận (No Fraud) 0.92 0.9 0.91 

Gian lận (Fraud) 0.9 0.92 0.91 

Trung bình (weighted avg) 0.91 0.91 0.91 

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Với mẫu dữ liệu bao gồm 2235 quan sát trong giai đoạn 

2014 - 2020, kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình được xây 
dựng dựa trên hai yếu tố Động cơ (sự ổn định về tài chính): 
Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (X10), Lợi nhuận trước 
thuế trên tổng tài sản (X2), Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ 
sở hữu (X7) là 3 thuộc tính có ảnh hưởng lớn nhất. Mô hình 
này có khả năng dự báo chính xác trên 91% khi sử dụng 
thuật toán rừng ngẫu nhiên. Kết quả nghiên cứu đã giúp 
trả lời cho câu hỏi nghiên cứu những nhân tố quan trọng 
có ảnh hưởng đến gian lận BCTC đã được xác định với khả 
năng dự đoán chính xác cao. Trên cơ sở kết quả nghiên 
cứu, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị: 

- Sự bất ổn tài chính của doanh nghiệp, dẫn đến áp lực 
từ bên ngoài, hay nói cách khác là sự kỳ vọng của bên thứ 
ba dẫn đến gian lận BCTC. Do đó, để hạn chế cũng như 
ngăn chặn hành vi này, doanh nghiệp cần gia tăng hiệu 
quả giám sát, xây dựng cơ chế lương thưởng, thù lao cho 
ban lãnh đạo một cách hợp lý. Thêm vào đó, cần chú ý đến 
các chỉ tiêu này qua các năm và từ đó so với số bình quân 
của ngành. 

- Sự tác động quả HĐQT và ban kiểm soát với hành vi 
gian lận BCTC, điều này là phù hợp với thực tế, vì những 
người có trình độ học vấn càng cao sẽ phát hiện ra được 
những bất ổn trên BCTC và từ đó họ sẽ đưa ra những biện 
pháp khắc phục phù hợp trong việc ngăn chặn gian lận 
BCTC.  

- Tăng cường tính giám sát bằng cách ban hành các văn 
bản nhằm nâng cao vai trò, phân định rõ trách nhiệm của 
ủy ban chứng khoán Việt Nam, sở giao dịch chứng khoán 
trong quá trình giám sát hoạt động công bố thông tin của 
doanh nghiệp niêm yết. Có như vậy các doanh nghiệp 
niêm yết mới có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện một 
cách nghiêm túc. 
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- Nâng cao chất lượng nhân lực kế toán, các chênh lệch 
lợi nhuận sau thuế trên một phần là gian lận mà người lập 
BCTC cố ý tạo nên, cũng có một phần không nhỏ là từ những 
nguyên nhân chủ quan như trình độ nghiệp vụ của người 
làm kế toán còn yếu kém, thiếu tính trung thực khách quan, 
cũng như khả năng quan sát, phân tích tổng hợp.  

 
Phụ lục 1. Các thuộc tính trong mô hình nghiên cứu 

Ký 
hiệu 

Tên biến Đo lường 

 Biến phụ thuộc  

 Gian lận 

Gian lận = 1: Chênh lệch lợi 
nhuận lớn hơn 5%; 10%; 20%; 
50% 

Ngược lại = 0 

 Biến độc lập  

 Động cơ/Áp lực  

I Sự ổn định tài chính  

X1 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh trên doanh thu thuần 

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh t/Doanh thu thuần t 

X2 
Lợi nhuận trước thuế trên tổng tài 
sản 

Lợi nhuận trước thuế t/Tổng tài 
sản t 

X3 Lợi nhuận gộp trên tài sản cố định Lợi nhuận gộp t/Tài sản cố định t 

X4 Lợi nhuận sau thuế trên giá vốn 
hàng bán 

Lợi nhuận sau thuế t/Giá vốn 
hàng bán t 

X5 Lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần Lợi nhuận gộp t/Doanh thu thuần t 

X6 Lợi nhuận gộp trên tổng tài sản Lợi nhuận gộp t/Tổng tài sản t 

X7 Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở 
hữu 

Lợi nhuận sau thuế t/Vốn chủ sở 
hữu t 

X8 Giá vốn hàng bán trên lợi nhuận gộp Giá vốn hàng bán t/Lợi nhuận gộp t 

X9 Lợi nhuận gộp trên giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp t/Giá vốn hàng bán t 

X10 Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản Lợi nhuận sau thuế t/Tổng tài sản t 

X11 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh trên lợi nhuận gộp 

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh t/Lợi nhuận gộp t 

X12 
Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 
thuần 

Lợi nhuận sau thuế t/Doanh thu 
thuần t 

II Dòng tiền trong doanh nghiệp  

X13 Tổng biến dồn tích trên tổng tài sản (Lợi nhuận sau thuế t- Dòng tiền 
thuần từ hd sxkd t)/Tổng tài sản t 

X14 Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh trên giá vốn hàng 
bán 

Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh t/Giá vốn hàng 
bán t 

X15 Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh trên doanh thu 
thuần 

Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh t/doanh thu 
thuần t 

X16 Lợi nhuận sau thuế trên dòng tiền 
thuần từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh 

Lợi nhuận sau thuế t/Dòng tiền 
thuần từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh t 

X17 Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh trên tổng tài sản 

Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh t/Tổng tài sản t 

X18 Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh trên lợi nhuận sau 
thuế 

Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh t/Lợi nhuận sau 
thuế t 

 Áp lực từ bên thứ ba  

X19 Vốn lưu động trên tổng tài sản (Tài sản ngắn hạn t – Nợ ngắn 
hạn t)/Tổng tài sản t 

X20 Tiền và tương đương tiền trên 
nợngắn hạn 

Tiền và tương đương tiền t/Nợ 
ngắn hạn t 

X21 Tiền và tương đương tiền trên tài 
sản ngắn hạn 

Tiền và tương đương tiền t/Tài 
sản ngắn hạn t 

X22 Tiền và tương đương tiền trêntổng 
tài sản 

Tiền và tương đương tiền t / tổng 
tài sản t 

X23 Tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn t/Nợ ngắn hạn t 

X24 Nợ ngắn hạn trên tổng nợ Nợ ngắn hạn t/Tổng nợ t 

X25 Vốn chủ sở hữu trên tổng nợ Vốn chủ sở hữu t/Tổng nợ t 

X26 Tài sản ngắn hạn trên tổng nợ Tài sản ngắn hạn t/Tổng nợ t 

X27 Đòn cân nợ Tổng nợ t/ Tổng tài sản t 

X28 Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh trên tổng nợ 

Dòng tiền thuần từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh t/Tổng nợ t 

X29 Vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản Vốn chủ sở hữu t/Tổng tài sản t 

X30 Vốn chủ sở hữu trên tài sản dài hạn Vốn chủ sở hữu t/(Tổng tài sản t – 
Tài sản ngắn hạn t) 

X31 Hệ số thanh toán Nhanh (Tài sản ngắn hạn t – Hàng tồn 
kho t)/Nợ ngắn hạn t 

III Khả năng tạo doanh thu  

X32 Doanh thu thuần trên tài sản cố 
định 

Doanh thu thuần t/Tài sản cố định 
t 

X33 Doanh thu thuần trên tổng tài sản Doanh thu thuần t/Tổng tài sản t 

X34 Tài sản cố định trên tổng tài sản Tài sản cố định t/Tổng tài sản t 

X35 Tỷ lệ doanh thu thuần trên giá vốn 
hàng bán 

(Doanh thu thuần t/Giá vốn hàng 
bán t)/ (Doanh thu thuần t-1/Giá 
vốn hàng bán t-1) 

X36 Tỷ lệ doanh thu thuần trên tổng chi 
phí cơ bản 

(Doanh thu thuần t/(Giá vốn hàng 
bán t + Chi bán hàng t + Chi phí 
quản lý doanh nghiệp t))/ (Doanh 
thu thuần t-1/(Giá vốn hàng bán 
t-1 + Chi bán hàng t -1+ Chi phí 
quản lý doanh nghiệp t-1)) 

X37 Tỷ lệ doanh thu thuần trên chi phí 
bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

(Doanh thu thuần t/(Chi bán hàng 
t + Chi phí quản lý doanh nghiệp 
t))/ (Doanh thu thuần t-1/(Chi 
bán hàng t -1+ Chi phí quản lý 
doanh nghiệp t-1)) 

IV Đặc điểm của ngành hay các hoạt động của doanh nghiệp 

X38 Hàng tồn kho trên tổng tài sản Hàng tồn kho t/Tổng tài sản t 

X39 Hàng tồn kho trên tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho t/Tài sản ngắn hạn t 
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X40 Hàng tồn kho trên giá vốn hàng 
bán 

Hàng tồn kho t/Giá vốn hàng bán 
t 

X41 Tỉ lệ nợ phải thu trên doanh thu (Phải thu khách hàng ngắn hạn t 
– Dự phòng nợ khó đòi t + Phải 
thu khách hàng dài hạn t – Dự 
phòng phải thu dài hạn t)/Doanh 
thu thuần t 

V Giám sát của HĐQT và ban kiểm soát 

X42 Sự kiêm nhiệm giữa chức danh chủ 
tịch hội đồng quản trị và giám đốc 
điều hành 

Biến định danh. CEO có giá trị là 1 
nếu chủ tịch hội đồng quản trị 
kiêm nhiệm giám đốc điều hành, 
ngược lại, biến có giá trị là 0 

X43 Số lượng thành viên HĐQT là cổ 
đông lớn 

Số lượng thành viên HĐQT nắm 
giữ cổ phần trên 5% 

X44 Quy mô của HĐQT Số lượng thành viên trong HĐQT 

X45 Tỷ lệ thành viên HĐQT có tham gia 
điều hành 

Số lương thành viên HĐQT thanh 
gia điều hành/Tổng số thành viên 
HĐQT 

X46 Tỷ lệ thành viên HĐQT là nữ Sổ thành viên HĐQT là nữ/Tổng số 
thành viên HĐQT 

X47 Số lần họp của HĐQT trong năm Số buổi họp HĐQT trong năm 

X48 Quy mô ban kiểm soát Số thành viên trong ban soát 

X49 Tỷ lệ nữ trong ban kiểm soát Số lượng thành viên nữ trong ban 
kiểm soát/Tổng số thành viên ban 
kiểm soát 

X50 Tỷ lệ thành viên trong ban kiểm soát 
có chuyên môn tài chính. 

Số lượng thành viên có chuyên 
môn tài chính/Tổng số thành viên 
ban kiểm soát 

X51 Số lần họp ban kiểm soát trong năm Số buổi họp ban kiểm soát trong 
năm 

VI Thái độ và các yếu tố khác  

X52 Kiểm toán viên thuộc nhóm Big 4 Biến định danh. BIG4 có giá trị là 
1 nếu được kiểm toán bởi công ty 
thuộc nhóm không phải là Big 4. 

X53 Báo cáo tài chính hợp nhất Biến định danh. Báo cáo tài chính 
hợp nhất là 1, còn lại là 0. 

X54 Quy mô doanh nghiệp Logarit (Tổng tải sản) 

X55 Thời gian niêm yết Số năn niêm yết 

X56 Tăng trưởng doanh thu (Doanh thu t – Doanh thu t-
1)/Doanh thu thuần t-1 

X57 Chỉ số Z Mô hình Z-score [4] 

X58 Chỉ số M-Score Mô hình M-score của M. D 
Beneish [11] 

X59 Sở hữu Nhà nước Tỷ lệ sở hữu nhà nước 

X60 Sở hữu nước ngoài Tỷ lể sở hữu nước ngoài 

 
 
 

Phụ lục 2. Tầm quan trọng của các thuộc tính 
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