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Bộ môn kế toán doanh nghi pệ  
Khoa kế toán – tr ngườ  Đ iạ  h cọ  

Tây B cắ

Chào m ngừ  các b nạ  đ nế  v iớ  môn 
h cọ  Kế toán tài chính

Bộ môn KTDN  Khoa kế toán – Tr ngườ  ĐH Tây B cắ

Chúc các đ ngồ  chí và các b nạ  
s cứ  khoẻ, h cọ  t pậ  t tố !
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TàiTài  li uệli uệ   tìmtìm  đ cọđ cọ

1-1-GiáoGiáo  trìnhtrình  KTTCKTTC--Đ iạĐ iạ   h cọh cọ   KinhKinh  tếtế  Qu cốQu cố   DânDân
2-2-BàiBài  t pật pậ   KTTCKTTC- - Đ iạĐ iạ   h cọh cọ   KinhKinh  tếtế  Qu cốQu cố   DânDân
3-3-KếKế  toántoán  DoanhDoanh  nghi pệnghi pệ   theotheo  Lu tậLu tậ   KếKế  toántoán
4-4-ChếChế  độđộ  ch ngứch ngứ   từtừ  vàvà  sổsổ  kếkế  toántoán
5-5-HệHệ  th ngốth ngố   chu nẩchu nẩ   m cựm cự   kếkế  toántoán  Vi tệVi tệ   NamNam
6-6-CácCác  vănvăn  b nảb nả , , chếchế  độđộ  tàitài  chínhchính, , kếkế  toántoán  kháckhác::
  ++CácCác  Quy tếQuy tế   đ nhịđ nhị , , NghịNghị  đ nhịđ nhị   c aủc aủ   ChínhChính  ph …ủph …ủ
  ++CácCác  thôngthông  tưtư  h ngướh ngướ   d nẫd nẫ   th cựth cự   hi nệhi nệ   chu nẩchu nẩ   m cựm cự , , s aửs aử   

đ iổđ iổ   chếchế  độđộ  kếkế  toántoán  c aủc aủ   BộBộ  TàiTài  chínhchính
  ++……
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môn Kế toán tài chính

H cọH cọ   ph nầph nầ  1: 75  1: 75 ti tếti tế

 Ch ngươCh ngươ  1:  1: KếKế  toántoán  tàitài  s nảs nả   cốcố  
đ nhịđ nhị

 Ch ngươCh ngươ  2:  2: KếKế  toántoán  nguyênnguyên  v tậv tậ   
li uệli uệ , , côngcông  cụcụ  d ngụd ngụ   cụcụ

 Ch ngươCh ngươ  3:  3: KếKế  toántoán  ti nềti nề   l ngươl ngươ   
vàvà  caccac

 Ch ngươCh ngươ  4:  4: KếKế  toántoán  ti nềti nề   l ngươl ngươ   
vàvà  cáccác  kho nảkho nả   tríchtrích  theotheo  l ngươl ngươ ..

 Ch ngươCh ngươ  5:  5: KếKế  toántoán  chichi  phíphí  s nảs nả   
xu tấxu tấ   vàvà  tínhtính  giágiá  thànhthành  s nảs nả   
ph mẩph mẩ

H cọ  ph nầ  2: 75 ti tế
 Ch ngươ  6: Kế toán v nố  b ngằ  

ti nề , ti nề  vay và các nghi pệ  vụ 
thanh toán

 Ch ngươ  7: Kế toán b tấ  đ ngộ  
s nả  đ uầ  tư, đ uầ  tư tài chính và 
các nghi pệ  vụ dự phòng.

 Ch ngươ  8: Kế toán th ngươ  m iạ , 
xu tấ  nh pậ  kh uẩ  và kinh doanh 
các d chị  vụ khác.

 Ch ngươ  9: Kế toán xây d ngự  cơ 
b nả  

 Ch ngươ  10: Báo cáo tài chính  Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB
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Ch ngươCh ngươ  1:  1: TổTổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  kếkế  toántoán  tàitài  chínhchính  

trongtrong  doanhdoanh  nghi pệnghi pệ   

Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB

Biên so nạ : Nguy nễ  Thị H ngồ  Nhung
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N iộN iộ   dungdung  nghiênnghiên  c uức uứ

1.1 1.1 VaiVai  tròtrò, , nhi mệnhi mệ     vụvụ  KTTCKTTC  trongtrong  DNDN

1.2 1.2 Nh ngữNh ngữ   kháikhái  ni mệni mệ   vàvà  nguyênnguyên  t cắt cắ   KTTCKTTC

1.3 1.3 N iộN iộ   dungdung  vàvà  yêuyêu  c uầc uầ   cơcơ  b nảb nả   đ iốđ iố   v iớv iớ   KTTCKTTC

1.4 1.4 TổTổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  KTTCKTTC  trongtrong  DNDN

1.5 1.5 TổTổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  KTTCKTTC  trongtrong  đi uềđi uề   ki nệki nệ   ápáp  
d ngụd ngụ   máymáy  vivi  tínhtính

 Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB
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1.1 1.1 VaiVai  tròtrò, , nhi mệnhi mệ   vụvụ  KTTCKTTC  trongtrong  
doanhdoanh  nghi pệnghi pệ

 KháiKhái  ni mệni mệ --Đ iốĐ iố   t ngượt ngượ
 VaiVai  tròtrò
 CácCác  yêuyêu  c uầc uầ   cơcơ  b nảb nả   đ iốđ iố   v iớv iớ   KTTCKTTC
 Nhi mệNhi mệ   vụvụ  kếkế  toántoán

 Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB
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  KháiKhái  ni mệni mệ
 TrongTrong   cu nốcu nố   “từ“từ   đi nểđi nể   thu tậthu tậ   ngữngữ   kếkế   toán”toán”   c aủc aủ   PGSPGS..TSTS

Đ ngặĐ ngặ   VănVăn  ThanhThanh  chocho   r ngằr ngằ : : “Kế“Kế   toántoán  làlà  quyquy  trìnhtrình  ghighi   chépchép, , 
đánhđánh  giágiá, , chuy nểchuy nể   đ iổđ iổ   vàvà  thôngthông  tintin  vềvề  cáccác  sốsố  li uệli uệ   tàitài  chính”chính”..

 TrongTrong   cu nốcu nố   “Kế“Kế   toántoán  -  - cơcơ   sởsở   c aủc aủ   cáccác   quy tếquy tế   đ nhịđ nhị   kinhkinh
doanh”doanh”   c aủc aủ   cáccác   táctác   giảgiả   WalterWalter..BB..MeisgMeisg, , RobertRobert   FF..MeigsMeigs, , thìthì
“Kế“Kế  toántoán  làlà  nghệnghệ  thu tậthu tậ   đođo  l ngườl ngườ , , ph nảph nả   ánhánh, , truy nềtruy nề   đ tạđ tạ   vàvà
gi iảgi iả   thíchthích  ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   tàitài  chínhchính  kếkế  toán”toán”..

 TheoTheo   RonaldRonald. . JJ. . ThackerThacker   trìnhtrình   bàybày   trongtrong   cu nốcu nố   “Nguyên“Nguyên   lýlý
kếkế   toántoán   M ”ỹM ”ỹ   thìthì: : “Kế“Kế   toántoán   làlà   m tộm tộ   ph ngươph ngươ   pháppháp   cungcung   c pấc pấ
thôngthông  tintin  c nầc nầ   thi tếthi tế   chocho  qu nảqu nả   lýlý  cócó  hi uệhi uệ   quảquả   vàvà  đểđể  đánhđánh  giágiá
ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   c aủc aủ   m iọm iọ   tổtổ  ch c”ứch c”ứ ..

 Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB
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 TheoTheo   cáccác   nhànhà   khoakhoa   h cọh cọ   Đ iạĐ iạ   h cọh cọ   KinhKinh   tếtế   qu cốqu cố   dândân, , chocho
r ngằr ngằ : : kếkế   toántoán   làlà   khoakhoa   h cọh cọ   thuthu   nh nậnh nậ , , xửxử   lýlý   vàvà   cungcung   c pấc pấ
toàntoàn  bộbộ  thôngthông    tintin  vềvề    tàitài  s nảs nả   vàvà  sựsự  v nậv nậ   đ ngộđ ngộ   c aủc aủ   tàitài  s nảs nả
((hayhay   toàntoàn   bộbộ   thôngthông   tintin   vềvề   tàitài   s nảs nả   vàvà   cáccác   ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   kinhkinh
tếtế   tàitài   chínhchính) ) trongtrong   cáccác   đ nơđ nơ   vịvị   nh mằnh mằ   ki mểki mể   tratra  toàntoàn  bộbộ   tàitài
s nảs nả   vàvà  cáccác  ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   kinhkinh  tếtế  tàitài  chínhchính  c aủc aủ   đ nơđ nơ   vịvị  đóđó..

 TheoTheo  Lu tậLu tậ   kếkế  toántoán  Vi tệVi tệ   NamNam: : KếKế  toántoán  làlà  côngcông  vi cệvi cệ   thuthu  
th pậth pậ , , xửxử  lýlý, , ki mểki mể   tratra, , phânphân  tíchtích  vàvà  cungcung  c pấc pấ   thôngthông  tintin  
kinhkinh  tếtế, , tàitài  chínhchính  d iướd iướ   hìnhhình  th cứth cứ   giágiá  trịtrị, , hi nệhi nệ   v tậv tậ   vàvà  th iờth iờ   
giangian  laolao  đ ngộđ ngộ ..

Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB
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KếKế   toántoán   ởở   đ nơđ nơ   vịvị   kếkế   toántoán   g mồg mồ : : kếkế   toántoán   tàitài   chínhchính
vàvà  kếkế  toántoán  qu nảqu nả   trịtrị..

 KếKế   toántoán   tàitài   chínhchính   làlà   vi cệvi cệ   thuthu   th pậth pậ , , xửxử   lýlý, , phânphân   tíchtích   vàvà
cungcung  c pấc pấ   thôngthông  tintin  kinhkinh  tếtế, , tàitài  chínhchính  b ngằb ngằ   cáccác  báobáo  cáocáo  tàitài
chínhchính   chocho   m iọm iọ   đ iốđ iố     t ngượt ngượ   cócó   nhunhu   c uầc uầ   sửsử   d ngụd ngụ   thôngthông   tintin
c aủc aủ   đ nơđ nơ   vịvị   kếkế   toántoán, , chủchủ   y uếy uế   làlà   cáccác   đ iốđ iố   t ngượt ngượ   bênbên  ngoàIngoàI
DoanhDoanh  nghi pệnghi pệ ..

 KếKế   toántoán   qu nảqu nả   trịtrị   làlà   vi cệvi cệ   thuthu   th pậth pậ , , xửxử   lýlý, , phânphân   tíchtích   vàvà
cungcung   c pấc pấ   thôngthông   tintin   kinhkinh   tếtế, , tàitài   chínhchính   theotheo   yêuyêu   c uầc uầ   qu nảqu nả
trịtrị   vàvà   quy tếquy tế   đ nhịđ nhị   kinhkinh   tếtế   tàitài   chínhchính   trongtrong   n iộn iộ   bộbộ   đ nơđ nơ   vịvị
kếkế  toántoán..

 KhiKhi   th cựth cự   hi nệhi nệ   côngcông   vi cệvi cệ   kếkế   toántoán   tàitài   chínhchính   vàvà   kếkế   toántoán
qu nảqu nả   trịtrị, , đ nơđ nơ   vịvị   kếkế   toántoán   ph iảph iả   th cựth cự   hi nệhi nệ   kếkế   toántoán   t ngổt ngổ
h pợh pợ   vàvà   kếkế   toántoán   chichi   ti tếti tế   nh ngưnh ngư   khôngkhông   cócó   nghĩanghĩa   kếkế   toántoán
t ngổt ngổ   h pợh pợ   làlà  KTTCKTTC, , kếkế  toántoán  chichi  ti tếti tế   làlà  KTQTKTQT..

 Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB
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  VaiVai  tròtrò  c aủc aủ   kếkế  toántoán  trongtrong  côngcông  táctác  
qu nảqu nả   lýlý

 ThứThứ   nh tấnh tấ , , kếkế   toántoán   cungcung   c pấc pấ   thôngthông   tintin   kinhkinh   tếtế   tàitài   chínhchính
c aủc aủ   đ nơđ nơ   vịvị  kếkế  toántoán  chocho  cáccác  đ iốđ iố   t ngượt ngượ   sửsử  d ngụd ngụ   thôngthông  tintin..

 ThứThứ  haihai, , thôngthông  quaqua  quáquá  trìnhtrình  thuthu  th pậth pậ , , xửxử  lýlý, , phânphân  tíchtích  vàvà
cungcung   c pấc pấ   thôngthông   tintin   c aủc aủ   kếkế   toántoán   làlà   cơcơ   sởsở   ki mểki mể   tratra   giámgiám
sátsát   tìnhtình   hìnhhình   tàitài   chínhchính   cũngcũng   nhưnhư   tìnhtình   hìnhhình   ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   s nảs nả
xu tấxu tấ   kinhkinh   doanhdoanh   c aủc aủ   doanhdoanh   nghi pệnghi pệ , , ki mểki mể   tratra   vi cệvi cệ   ch pấch pấ
hànhhành  cáccác  chínhchính  sáchsách, , chếchế  độđộ  vềvề  qu nảqu nả   lýlý  kinhkinh  tếtế  tàitài  chínhchính. . 
TàiTài   li uệli uệ , , sốsố   li uệli uệ   kếkế   toántoán   làlà   cơcơ   sởsở   đểđể   xemxem   xétxét, , xửxử   lýlý   vivi
ph mạph mạ   pháppháp  lu tậlu tậ ..

 Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB
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Đ iốĐ iố   t ngượt ngượ   KếKế  toántoán  tàitài  chínhchính

TàiTài  s nảs nả   vàvà  sựsự  v nậv nậ   đ ngộđ ngộ   c aủc aủ   tàitài  s nảs nả   trongtrong  quáquá  
trìnhtrình  ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   s nảs nả   xu tấxu tấ   kinhkinh  doanhdoanh  c aủc aủ   
DNDN::

..V nốV nố

..Ngu nồNgu nồ   v nốv nố

..QuáQuá  trìnhtrình  s nảs nả   xu tấxu tấ   kinhkinh  doanhdoanh
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  CácCác  yêuyêu  c uầc uầ   cơcơ  b nảb nả   đ iốđ iố   v iớv iớ   kếkế  toántoán
tàitài  chínhchính  

 TrungTrung  th cựth cự
 KháchKhách  quanquan
 Đ yầĐ yầ   đủđủ
 K pịK pị   th iờth iờ
 DễDễ  hi uểhi uể
 CóCó  thểthể  soso  sánhsánh  đ cượđ cượ

 Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB
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  Nhi mệNhi mệ   vụvụ  kếkế  toántoán
 ThuThu   th pậth pậ , , xửxử   lýlý   thôngthông   tintin, , sốsố   li uệli uệ   kếkế   toántoán   theotheo   đ iốđ iố   t ngượt ngượ

vàvà   n iộn iộ   dungdung   côngcông   vi cệvi cệ   kếkế   toántoán, , theotheo   chu nẩchu nẩ   m cựm cự   vàvà   chếchế   độđộ
kếkế  toántoán..

 Ki mểKi mể   tratra, , giámgiám   sátsát   cáccác   kho nảkho nả   thuthu, , chichi   tàitài   chínhchính, , cáccác   nghĩanghĩa
vụvụ  thuthu  n pộn pộ , , thanhthanh  toántoán  nợnợ; ; ki mểki mể   tratra  vi cệvi cệ   qu nảqu nả   lýlý, , sửsử  d ngụd ngụ
tàitài   s nảs nả   vàvà   ngu nồngu nồ   hìnhhình   thànhthành   tàitài   s nảs nả ; ; phátphát   hi nệhi nệ   vàvà   ngănngăn
ng aừng aừ   cáccác  hànhhành  vivi  vivi  ph mạph mạ   pháppháp  lu tậlu tậ   vềvề  kếkế  toántoán..

 PhânPhân   tíchtích   thôngthông  tintin, , sốsố   li uệli uệ   kếkế   toántoán  thamtham  m uưm uư   đềđề   xu tấxu tấ   cáccác
gi iảgi iả   pháppháp   ph cụph cụ   vụvụ   yêuyêu   c uầc uầ   qu nảqu nả   trịtrị   vàvà   rara   quy tếquy tế   đ nhịđ nhị   kinhkinh
tếtế, , tàitài  chínhchính  c aủc aủ   đ nơđ nơ   vịvị  kếkế  toántoán..

 CungCung  c pấc pấ   thôngthông  tintin, , sốsố  li uệli uệ   kếkế  toántoán  theotheo  quyquy  đ nhịđ nhị   c aủc aủ   pháppháp
lu tậlu tậ ..

Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - ĐHTB
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1.2 1.2 CácCác  kháikhái  ni mệni mệ   vàvà  nguyênnguyên  t cắt cắ   kếkế
toántoán  tàitài  chínhchính

 KháiKhái  ni mệni mệ
 NguyênNguyên  t cắt cắ   cơcơ  b nảb nả

 Bộ môn KTDN  Khoa kế toán  ĐHTB
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§V tiÒn 
tÖ KT vµ Th íc ®o GT

Kú kÕ to¸n

Tµi s¶n

DT & 
TN kh¸c

Chi phÝ

Nî ph¶i tr¶

NVCSH

§¬n vÞ 
kÕ to¸n

khai ni mệ   
co b nả

cỏccỏc  khẫikhẫi  niệmniệm  coco  bảnbản

Bộ m nợ  KTDN  Khoa kế to nẫ    htbư
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 TàiTài   s nảs nả   làlà   ngu nồngu nồ   l cựl cự   dodo   doanhdoanh   nghi pệnghi pệ   ki mểki mể   soátsoát   vàvà
cócó  thểthể  thuthu  đ cượđ cượ   l iợl iợ   íchích  kinhkinh  tếtế  trongtrong  t ngươt ngươ   lailai..

 DoanhDoanh  thuthu  vàvà  thuthu  nh pậnh pậ   kháckhác: : làlà  t ngổt ngổ   giágiá  trịtrị  cáccác  l iợl iợ   íchích
kinhkinh  tếtế  doanhdoanh  nghi pệnghi pệ   thuthu  đ cượđ cượ   trongtrong  kỳkỳ  kếkế  toántoán, , phátphát
sinhsinh   từtừ   cáccác   ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   s nảs nả   xu tấxu tấ   kinhkinh   doanhdoanh   thôngthông
th ngườth ngườ   vàvà   cáccác   ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   kháckhác   c aủc aủ   doanhdoanh   nghi pệnghi pệ , , 
gópgóp   ph nầph nầ   làmlàm   tăngtăng   v nốv nố   chủchủ   sởsở     h uữh uữ , , khôngkhông   baobao   g mồg mồ
kho nảkho nả   gópgóp  v nốv nố   c aủc aủ   cổcổ  đôngđông  ho cặho cặ   chủchủ  sởsở  h uữh uữ . . 

DoanhDoanh   thuthu   vàvà   thuthu   nh pậnh pậ   kháckhác   đ cượđ cượ   ghighi   nh nậnh nậ   khikhi   thuthu
đ cượđ cượ   l iợl iợ   íchích   kinhkinh   tếtế   trongtrong   t ngươt ngươ   lailai   cócó   liênliên   quanquan   t iớt iớ
sựsự   giagia   tăngtăng   vềvề   tàitài   s nảs nả   ho cặho cặ   gi mảgi mả   b tớb tớ   nợnợ   ph iảph iả   trảtrả   vàvà
giágiá   trịtrị   tăngtăng   đóđó   ph iảph iả   xácxác   đ nhịđ nhị   đ cượđ cượ   m tộm tộ   cáchcách   đángđáng   tintin
c yậc yậ ..
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 ChiChi   phíphí   làlà   t ngổt ngổ   giágiá   trịtrị   cáccác   kho nảkho nả   làmlàm   gi mảgi mả   l iợl iợ   íchích
trongtrong   kỳkỳ   kếkế   toántoán   d iướd iướ   hìnhhình   th cứth cứ   cáccác   kho nảkho nả   ti nềti nề   chichi
rara, ,  cáccác   kho nảkho nả   kh uấkh uấ   trừtrừ   tàitài   s nảs nả   ho cặho cặ   phátphát   sinhsinh   cáccác
kho nảkho nả   nợnợ   d nẫd nẫ   đ nếđ nế   làmlàm   gi mảgi mả   v nốv nố   chủchủ   sởsở   h uữh uữ , , khôngkhông
baobao   g mồg mồ   kho nảkho nả   phânphân   ph iốph iố      chocho   cổcổ      đôngđông   ho cặho cặ   chủchủ
sởsở  h uữh uữ ..

ChiChi   phíphí   s nảs nả   xu tấxu tấ , ,  kinhkinh   doanhdoanh   vàvà   chichi   phíphí   kháckhác   đ cượđ cượ
ghighi  nh nậnh nậ   trongtrong  kỳkỳ  khikhi  cáccác  kho nảkho nả   chichi  phíphí  nàynày  làmlàm  gi mảgi mả
  b tớb tớ   l iợl iợ   íchích   kinhkinh   tếtế   trongtrong   t ngươt ngươ   lailai   cócó   liênliên   quanquan   t iớt iớ   
vi cệvi cệ   gi mảgi mả   b tớb tớ   tàitài   s nảs nả   ho cặho cặ   tăngtăng   nợnợ   ph iảph iả   trảtrả   vàvà   chichi
phíphí  nàynày  ph iảph iả   xácxác  đ nhịđ nhị   m tộm tộ   cáchcách  đángđáng  tintin  c yậc yậ ..
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CácCác  nguyênnguyên  tắctắc  cơcơ  bảnbản

ThËn 
träng

Träng 
yÕu

NhÊt 
qu¸n Phï hîp

Gi¸ gèc

H/®éngH/®éng
  liªn tôcliªn tôc

C¬ sëC¬ së
dån tÝchdån tÝch

C¸c nguyªn
T¾c kÕ to¸n
Tµi chÝnh 
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1.3 1.3 N iộN iộ   dungdung  c aủc aủ   côngcông  táctác  kếkế  toántoán  
trongtrong  doanhdoanh  nghi pệnghi pệ

TheoTheo   lu tậlu tậ   kếkế   toántoán   Vi tệVi tệ   NamNam, ,  đ iốđ iố   t ngượt ngượ   kếkế
toántoán  thu cộthu cộ   ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   kinhkinh  doanhdoanh, , g mồg mồ ::
• TàiTài  s nảs nả   cốcố  đ nhịđ nhị , , tàitài  s nảs nả   l uưl uư   đ ngộđ ngộ ;;
• NợNợ  ph iảph iả   trảtrả  vàvà  ngu nồngu nồ   v nốv nố   chủchủ  sởsở  h uữh uữ ;;
• CácCác  kho nảkho nả   doanhdoanh  thuthu, , chichi  phíphí, , thuthu  nh pậnh pậ   vàvà  chichi  phíphí

kháckhác;;
• ThuếThuế  vàvà  cáccác  kho nảkho nả   thuthu  n pộn pộ   ngânngân  sáchsách  NhàNhà  N cướN cướ ;;
• K tếK tế   quảquả   vàvà   phânphân   chiachia   k tếk tế   quảquả   ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   kinhkinh

doanhdoanh;;
• CácCác  tàitài  s nảs nả   kháckhác  cócó  liênliên  quanquan  đ nếđ nế   đ nơđ nơ   vịvị  kếkế  toántoán..
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 N iộN iộ   dungdung  cơcơ  b nảb nả   kếkế  toántoán  tàitài  chínhchính::
• KếKế   toántoán   cáccác   kho nảkho nả   v nốv nố   b ngằb ngằ   ti nềti nề , , cáccác   kho nảkho nả   đ uầđ uầ

tưtư   tàitài   chínhchính   ng nắng nắ   h nạh nạ , ,  cáccác   kho nảkho nả   ph iảph iả   thuthu, ,  cáccác
kho nảkho nả    ngứngứ   vàvà  trảtrả  tr cướtr cướ ;;

• KếKế  toántoán  v tậv tậ   tưtư, , hànghàng  hoáhoá;;
• KếKế  toántoán  TSCĐTSCĐ  vàvà  cáccác  kho nảkho nả   đ uầđ uầ   tưtư  dàidài  h nạh nạ ;;
• KếKế   toántoán   ti nềti nề   l ngươl ngươ  ( (ti nềti nề   côngcông) ) vàvà   cáccác   kho nảkho nả   tríchtrích

theotheo  ti nềti nề   l ngươl ngươ ;;
• KếKế  toántoán  chichi  phíphí  s nảs nả   xu tấxu tấ   vàvà  giágiá  thànhthành  s nảs nả   ph mẩph mẩ ;;
• KếKế   toántoán   doanhdoanh   thuthu, ,  thuthu   nh pậnh pậ   kháckhác, ,  chichi   phíphí, ,  xácxác

đ nhịđ nhị   k tếk tế   quảquả  vàvà  phânphân  ph iốph iố   k tếk tế   quảquả  kinhkinh  doanhdoanh;;
• KếKế  toántoán  cáccác  kho nảkho nả   nợnợ  ph iảph iả   trảtrả  vàvà  ngu nồngu nồ   v nốv nố   CSHCSH;;
• L pậL pậ   BáoBáo  cáocáo  tàitài  chínhchính ( (thôngthông  tintin  tàitài  chínhchính  b tắb tắ   bu cộbu cộ

ph iảph iả   cungcung  c pấc pấ   côngcông  khaikhai).).
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1.4 1.4 TổTổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  kếkế  toántoán  tàitài  
chínhchính  trongtrong  doanhdoanh  nghi pệnghi pệ

 NguyênNguyên  t cắt cắ   tổtổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  kếkế  toántoán  tàitài  chínhchính  
trongtrong  doanhdoanh  nghi pệnghi pệ

 N iộN iộ   dungdung  tổtổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  KTTCKTTC  trongtrong  doanhdoanh  
nghi pệnghi pệ
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  NguyênNguyên  t cắt cắ   tổtổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  kếkế
toántoán  tàitài  chínhchính  trongtrong  doanhdoanh  nghi pệnghi pệ

 Ph iảPh iả   tuântuân   thủthủ   nh ngữnh ngữ   quyquy   đ nhịđ nhị   trongtrong   đi uềđi uề   lệlệ   tổtổ   ch cứch cứ
kếkế   toántoán   NhàNhà   N cướN cướ , , Lu tậLu tậ   kếkế   toántoán, , phùphù   h pợh pợ   v iớv iớ   yêuyêu   c uầc uầ
qu nảqu nả   lýlý  vĩvĩ  mômô  c aủc aủ   NhàNhà  N cướN cướ ..

 Ph iảPh iả   tuântuân   thủthủ   cáccác   chu nẩchu nẩ   m cựm cự   kếkế   toántoán, ,  chếchế   độđộ   sáchsách, , 
chếchế  độđộ  thểthể  lệlệ  vềvề  tàitài  chínhchính, , kếkế  toán…toán…

 Ph iảPh iả   phùphù   h pợh pợ   v iớv iớ   đ cặđ cặ   đi mểđi mể   HĐSXKDHĐSXKD, ,  đ cặđ cặ   đi mểđi mể   tổtổ
ch cứch cứ   qu nảqu nả   lýlý, , quyquy  mômô  vàvà  đ aịđ aị   bànbàn  ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   c aủc aủ   DNDN..

 Ph iảPh iả   phùphù   h pợh pợ   v iớv iớ   yêuyêu   c uầc uầ   vàvà   trìnhtrình   độđộ   nghi pệnghi pệ   vụvụ
chuyênchuyên   mônmôn   c aủc aủ   đ iộđ iộ   ngũngũ   cáncán   bộbộ   qu nảqu nả   lýlý, ,  cáncán   bộbộ   KTKT
trongtrong  DNDN..

 Ph iảPh iả   đ mảđ mả   b oảb oả   ti tếti tế   ki mệki mệ   vàvà  hi uệhi uệ   quảquả
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  N iộN iộ   dungdung  tổtổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  KTTCKTTC  
doanhdoanh  nghi pệnghi pệ

N iộ  dung tổ ch cứ  công tác KTTC doanh nghi pệ  :

• TổTổ  ch cứch cứ   bộbộ  máymáy  kếkế  toántoán
• TổTổ  ch cứch cứ   hệhệ  th ngốth ngố   ch ngứch ngứ   từtừ  kếkế  toántoán

• TổTổ  ch cứch cứ   v nậv nậ   d ngụd ngụ   hệhệ  th ngốth ngố   tàitài  kho nảkho nả   kếkế  toántoán
• TổTổ  ch cứch cứ   v nậv nậ   d ngụd ngụ   hìnhhình  th cứth cứ   kếkế  toántoán
• TổTổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  ki mểki mể   tratra  kếkế  toántoán
• TổTổ  ch cứch cứ   phânphân  tíchtích  BáoBáo  cáocáo  kếkế  toántoán
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TổTổ  ch cứch cứ   bộbộ  máymáy  kếkế  toántoán

Hi nệ  nay  các  doanh  nghi pệ  có  thể  tổ  ch cứ
công tác kế toán theo nh ngữ  hình th cứ  sau:

• Lo iạLo iạ   hìnhhình  tổtổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  kếkế  toántoán  t pật pậ   trungtrung
• Lo iạLo iạ   hìnhhình  tổtổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  kếkế  toántoán  phânphân  tántán

• Lo iạLo iạ   hìnhhình   tổtổ   ch cứch cứ   côngcông   táctác   kếkế   toántoán   v aừv aừ   t pật pậ   trungtrung
v aừv aừ   phânphân  tántán..
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  TổTổ  ch cứch cứ   hệhệ  th ngốth ngố   ch ngứch ngứ   từtừ  kếkế  toántoán....??....??
  TổTổ  ch cứch cứ   v nậv nậ   d ngụd ngụ   HTTKHTTK  kếkế  toántoán  th ngốth ngố   
nh tấnh tấ ..

+ + TổTổ  ch cứch cứ   hệhệ  th ngốth ngố   ch ngứch ngứ   từtừ  kếkế  toántoán..
+ + TổTổ  ch cứch cứ   v nậv nậ   d ngụd ngụ   hệhệ  th ngốth ngố   tàitài  kho nảkho nả   kếkế  toántoán  th ngốth ngố   nh tấnh tấ ..

• Tài kho nả  kế toán dùng để phân lo iạ  hệ th ngố  hoá các nghi pệ  vụ
kinh  tế,  tài  chính  theo  n iộ  dung  kinh  tế.  Hệ  th ngố  tài  kho nả  kế
toán là b ngả  kê các tài kho nả  kế toán dùng cho đ nơ  vị kế toán.

• Hệ  th ngố  tài  kho nả  kế  toán  th ngố  nh tấ  áp  d ngụ  cho  các  doanh
nghi pệ  đ cượ  ban hành chính th cứ  theo quy tế  đ nhị  số 1141TC/QĐ/
CĐKT ngày 1/11/1995 c aủ  Bộ tr ngưở  Bộ tài chính, chính th cứ  áp
d ngụ  ngày  1/1/1996 và  các  QĐ, Thông  Tư  s aử  đ iổ , bổ  sung  như
QĐ 167/2000/CĐKTBTC ngày 25/10/2000, Thông tư 89, Thông tư
105, thông tư 23…

• Tài kho nả  trong b ngả  chia làm 9 lo iạ , trong đó các tài kho nả  1, 2, 
3, 4  là  các  tài  kho nả  có  số  dư  g iọ  là  “tài  kho nả  th c”ự , còn  có  tài
kho nả  lo iạ  5, 6, 7, 8, 9 không có số dư g iọ  là “tài kho nả  t mạ  th i”ờ .

Trang 22-C1
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TổTổ  ch cứch cứ   l aựl aự   ch nọch nọ , , v nậv nậ   d ngụd ngụ   hìnhhình  th cứth cứ   KTKT
phùphù  h pợh pợ   v iớv iớ   đ cặđ cặ   đi mểđi mể   ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   c aủc aủ   DNDN

CácCác  hìnhhình  th cứth cứ   sổsổ  kếkế  toántoán  quyquy  đ nhịđ nhị   ápáp  d ngụd ngụ  : :
• Hình th cứ  sổ kế toán nh tậ  ký chung;
• Hình th cứ  sổ kế toán nh tậ  ký sổ cái;
• Hình th cứ  sổ kế toán ch ngứ  từ ghi sổ;
• Hình th cứ  sổ kế toán nh tậ  ký ch ngứ  từ.
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HìnhHình  th cứth cứ   sổsổ  kếkế  toántoán  NKCNKC
Chøng tõ gècChøng tõ gèc

NhËt ký       NhËt ký       
        ®Æc         ®Æc 

biÖtbiÖt

nhËt ký       nhËt ký       
        chung        chung

Sè, thÎ chi 
tiÕt

Sæ c¸iSæ c¸i

B¶ng c©n ®èi 
sè ph¸t sinh

B¸O C¸O
TµI CHÝNH

B¶ng tæng B¶ng tæng 
hîp chi tiÕthîp chi tiÕt
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HìnhHình  th cứth cứ     sổsổ  kếkế  toántoán  CTCT- - GSGS

Chøng tõ gècChøng tõ gèc

Sæ quüSæ quü B¶ng TH  
chøng tõ gèc

Sè thÎ kÕ to¸n 
chi tiÕt

Chøng tõ      Chøng tõ      
         ghi sæ         ghi sæ

Sæ c¸i

B¶ng c©n ®èi B¶ng c©n ®èi 
sè PSsè PS

B¶ng tæng hîp 
chi tiÕt

Sæ ®¨ng ký Sæ ®¨ng ký 
chøng tõ ghi sæchøng tõ ghi sæ

B¸o c¸o tµi 
chÝnh
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  HìnhHình  th cứth cứ   kếkế  toántoán  nh tậnh tậ   kýký  ch ngứch ngứ   từtừ

Nguyên t cắ  cơ b nả  c aủ  hình th cứ  kế toán NKCT là: 
• T pậ  h pợ  và hệ th ngố  hoá các nghi pệ  vụ kinh tế phát sinh theo bên 

có c aủ  các tài kho nả  k tế  h pợ  v iớ  vi cệ  phân tích các nghi pệ  vụ kinh 
tế đó theo các tài kho nả  đ iố   ngứ  nó.

• K tế  h pợ  ch tặ  chẽ vi cệ  ghi chép các nghi pệ  vụ kinh tế phát sinh 
theo trình tự th iờ  gian v iớ  hệ th ngố  hoá các nghi pệ  vụ theo n iộ  
dung kinh tế(theo tài kho nả ).

• K tế  h pợ  r ngộ  rãi vi cệ  h chạ  toán t ngổ  h pợ  v iớ  h chạ  toán chi ti tế  
trên cùng 1 sổ kế toán  và trong cùng m tộ  quá trình ghi chép.

• Sử d ngụ  các m uẫ  in s nẵ  các quan hệ đ iố   ngứ  tài kho nả , chỉ tiêu 
qu nả  lý kinh tế tài chính và l pậ  báo cáo tài chính.
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Chøng tõ gèc vµ 
c¸c b¶ng ph©n bæ

B¶ng kª NhËt ký       
chøng tõ

ThÎ, sæ kÕ 
to¸n chi tiÕt

Sæ 
c¸i

B¸o c¸o tµi 
chÝnh

B¶ng tæng 
hîp chi tiÕt
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-3 B ngả  
phânbổ

- Các m uẫ  sổ 
cái
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HìnhHình  th cứth cứ   kếkế  toántoán  nh tậnh tậ   kýký  sổsổ  cáicái

 Đ cặĐ cặ   tr ngưtr ngư   cơcơ   b nảb nả   c aủc aủ   hìnhhình   th cứth cứ   nàynày   làlà   cáccác
nghi pệnghi pệ   vụvụ   kinhkinh   tếtế   phátphát   sinhsinh   đ cượđ cượ   k tếk tế   h pợh pợ   ghighi
theotheo   thứthứ   tựtự   th iờth iờ   giangian   vàvà   theotheo   n iộn iộ   dungdung   kinhkinh   tếtế
((theotheo   tàitài   kho nảkho nả   kếkế   toántoán) ) trêntrên   cùngcùng  1  1 quy nểquy nể   sổsổ   kếkế
toántoán  t ngổt ngổ   h pợh pợ   duyduy  nh tấnh tấ   làlà  sổsổ  nh tậnh tậ   kýký    sổsổ  cáicái. . 

CănCăn   cứcứ   ghighi   vàovào   sổsổ   nh tậnh tậ   kýký     sổsổ   cáicái   làlà   cáccác   ch ngứch ngứ
từtừ  g cốg cố   ho cặho cặ   b ngảb ngả   t ngổt ngổ   h pợh pợ   ch ngứch ngứ   từtừ  g cốg cố ..
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  TổTổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  ki mểki mể   tratra  kếkế
toántoán

CôngCông   táctác   ki mểki mể   tratra   kếkế   toántoán   trongtrong   DNDN   đ cượđ cượ   ti nếti nế   
hànhhành  theotheo  nh ngữnh ngữ   n iộn iộ   dungdung  sausau::
• Ki mểKi mể   tratra   vi cệvi cệ   l pậl pậ   vàvà   luânluân   chuy nểchuy nể   cáccác   ch ngứch ngứ   từtừ   kếkế  

toántoán, , ki mểki mể   tratra   vi cệvi cệ   sửsử   d ngụd ngụ   tàitài   kho nảkho nả   vàvà   ghighi   chépchép  
trêntrên   cáccác   sổsổ   kếkế   toántoán   đ mảđ mả   b oảb oả   đúngđúng   quyquy   đ nhịđ nhị   c aủc aủ   
Lu tậLu tậ   kếkế   toántoán, ,  chếchế   độđộ   kếkế   toántoán, ,  chínhchính   sáchsách   chếchế   độđộ  
qu nảqu nả   lýlý  tàitài  chínhchính..

• Ki mểKi mể   tratra   hi nệhi nệ   v tậv tậ   thôngthông   quaqua   ki mểki mể   kêkê   tàitài   s nảs nả , , đ mảđ mả   
b oảb oả   chocho   sốsố   li uệli uệ   kếkế   toántoán   cungcung   c pấc pấ   phùphù   h pợh pợ   v iớv iớ   
th cựth cự   tr ngạtr ngạ   tàitài  s nảs nả   hi nệhi nệ   cócó  t iạt iạ   doanhdoanh  nghi pệnghi pệ ..
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 Đ iốĐ iố   chi uếchi uế   sốsố   li uệli uệ   gi aữgi aữ   cáccác   sổsổ   kếkế   toántoán, , đ iốđ iố   chi uếchi uế
sốsố   li uệli uệ   gi aữgi aữ   sổsổ   kếkế   toántoán   v iớv iớ   sốsố   li uệli uệ   c aủc aủ   cáccác   bộbộ
ph nậph nậ   cócó   liênliên   quanquan   trongtrong   hệhệ   th ngốth ngố   qu nảqu nả   lýlý   cuảcuả
doanhdoanh   nghi pệnghi pệ , ,  đ iốđ iố   chi uếchi uế   gi aữgi aữ   ch ngứch ngứ   từtừ   kếkế   toántoán
v iớv iớ   sổsổ  kếkế  toántoán  vàvà  ng cượng cượ   l iạl iạ   n uến uế   c nầc nầ , , 

 Đ iốĐ iố   chi uếchi uế   v iớv iớ   sốsố  li uệli uệ   c aủc aủ   cáccác  đ nơđ nơ   vịvị  cócó  liênliên  quanquan
((nhưnhư   đ iốđ iố   chi uếchi uế   v iớv iớ   ngânngân   hànghàng, ,  đ iốđ iố   chi uếchi uế   v iớv iớ
kháchkhách  hànghàng, , nhànhà  cungcung  c pấc pấ ...)...)

 Ki mểKi mể   tratra, , đánhđánh   giágiá   vi cệvi cệ   th cựth cự   hi nệhi nệ   tráchtrách   nhi mệnhi mệ   vàvà
sựsự   ph iốph iố   h pợh pợ   côngcông   vi cệvi cệ   gi aữgi aữ   cáccác   thànhthành   viênviên   trongtrong
bộbộ  máymáy  kếkế  toántoán  c aủc aủ   doanhdoanh  nghi pệnghi pệ ..
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TổTổ  ch cứch cứ   l pậl pậ   vàvà  phânphân  tíchtích  báobáo  cáocáo  kếkế  
toántoán

Hệ  th ngố  báo  cáo kế  toán  c aủ  doanh nghi pệ  g mồ  hệ
th ngố  BCTC và báo cáo kế toán qu nả  trị.
Theo lu tậ  kế toán và quy tế  đ nhị  số 167/2000/QĐBTC ngày
25/10//2000 c aủ  Bộ tr ngưở  Bộ tài chính, báo cáo tài chính
quy  đ nhị  cho  các  doanh  nghi pệ  bao  g mồ  4 bi uể  m uẫ  báo
cáo :
1.  B ngả  cân đ iố  kế toán  (M uẫ  số B01  DN)
2.  Báo cáo k tế  quả ho tạ  đ ngộ  kinh doanh (M uẫ  số B02  DN)
3.  Báo cáo L uư  chuy nể  ti nề  tệ (M uẫ  số B03  DN)
4.  Thuy tế  minh báo cáo tài chính  (M uẫ  số B09  DN)

Bộ môn KTDN  Khoa kế toán  ĐHTB



      3535

Bộ tài chính quy đ nhị  cụ thể về BCTC cho t ngừ  
lĩnh v cự  HĐ. N iộ  dung công khai BCTC c aủ  doanh 
nghi pệ  g mồ :

• TìnhTình  hìnhhình  tàitài  s nảs nả   vàvà  ngu nồngu nồ   hìnhhình  thànhthành  tàitài  s nảs nả
• K tếK tế   quảquả  ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   kinhkinh  doanhdoanh;;
• TríchTrích  l pậl pậ   vàvà  sửsử  d ngụd ngụ   cáccác  quỹquỹ;;
• ThuThu  nh pậnh pậ   c aủc aủ   ng iường iườ   laolao  đ ngộđ ngộ ..

•                                             Lu tậLu tậ   kếkế  toántoántrangtrang 12 12
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Vi cệVi cệ   côngcông  khaikhai  báobáo  cáocáo  tàitài  chínhchính  đ cượđ cượ   
th cựth cự   hi nệhi nệ   theotheo  cáccác  hìnhhình  th cứth cứ ::

 PhátPhát  hànhhành   nấnấ   ph mẩph mẩ ;;
 ThôngThông  báobáo  b ngằb ngằ   vănvăn  b nảb nả ;;
 NiêmNiêm  y tếy tế ;;
 CácCác  hìnhhình  th cứth cứ   kháckhác  theotheo  quyquy  đ nhịđ nhị   c aủc aủ   pháppháp  

lu tậlu tậ ..
BáoBáo  cáocáo  tàitài  chínhchính  nămnăm  c aủc aủ   doanhdoanh  nghi pệnghi pệ   

màmà  pháppháp  lu tậlu tậ   quyquy   đ nhịđ nhị   ph iảph iả   ki mểki mể   toántoán  thìthì  
ph iảph iả   ki mểki mể   toántoán  tr cướtr cướ   khikhi  g iửg iử   chocho  cơcơ  
quanquan  NhàNhà  N cướN cướ   cócó  th mẩth mẩ   quy nềquy nề   vàvà  tr cướtr cướ   khikhi  
côngcông  khaikhai..
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N iộN iộ   dungdung  phânphân  tíchtích  báobáo  cáocáo  kếkế  toántoán  
g mồg mồ ::
• PhânPhân  tíchtích  báobáo  cáocáo  tàitài  chínhchính  đểđể  đánhđánh  giágiá  

tìnhtình  hìnhhình  tàitài  chínhchính, , tìnhtình  hìnhhình  ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   
kinhkinh  doanhdoanh, , vàvà  tìnhtình  hìnhhình  bi nếbi nế   đ ngộđ ngộ   c aủc aủ   
m tộm tộ   sốsố  chỉchỉ  tiêutiêu  chủchủ  y uếy uế   kháckhác..

• PhânPhân  tíchtích  đánhđánh  giágiá, , l pậl pậ   báobáo  cáocáo  kếkế  toántoán  
qu nảqu nả   trịtrị  đểđể  đánhđánh  giágiá  tráchtrách  nhi mệnhi mệ   qu nảqu nả   lýlý  
t ngừt ngừ   c pấc pấ , , t ngừt ngừ   bộbộ  ph nậph nậ ; ; phânphân  tíchtích, , dựdự  
đoánđoán, , dựdự  báobáo  đểđể  tưtư  v nấv nấ   chocho  cáccác  nhànhà  qu nảqu nả   
trịtrị  rara  cáccác  quy tếquy tế   đ nhịđ nhị   kinhkinh  doanhdoanh  trongtrong  quáquá  
trìnhtrình  ho tạho tạ   đ ngộđ ngộ   ti pếti pế   theotheo  c aủc aủ   doanhdoanh  
nghi pệnghi pệ .. Bộ môn KTDN  Khoa kế toán  ĐHTB
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1.5 1.5 TổTổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  kếkế  toántoán  trongtrong  
đi uềđi uề   ki nệki nệ    ngứngứ   d ngụd ngụ   máymáy  vivi  tínhtính

 SựSự  c nầc nầ   thi tếthi tế   kháchkhách  quanquan  c aủc aủ   vi cệvi cệ   tintin  h cọh cọ   
hoáhoá  côngcông  táctác  kếkế  toántoán

 SoSo  sánhsánh  kếkế  toántoán  máymáy  v iớv iớ   kếkế  toántoán  thủthủ  côngcông
 NguyênNguyên  t cắt cắ   cơcơ  b nảb nả   khikhi  th cựth cự   hi nệhi nệ   tổtổ  ch cứch cứ   kếkế  

toántoán  trêntrên  máymáy  vivi  tínhtính
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 N iộN iộ   dungdung  tổtổ  ch cứch cứ   côngcông  táctác  kếkế  toántoán  trongtrong  
đi uềđi uề   ki nệki nệ    ngứngứ   d ngụd ngụ   tintin  h cọh cọ ..
Tổ ch cứ  mã hoá các đ iố  t ngượ  qu nả  lý
Tổ ch cứ  hệ th ngố  ch ngứ  từ kế toán
Tổ ch cứ  hệ th ngố  tài kho nả  kế toán
V nậ  d ngụ  hình th cứ  kế toán
Trình bày và cung c pấ  thông tin
Tổ ch cứ  bộ máy kế toán và qu nả  trị ng iườ  dùng
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Bộ môn kế toán doanh nghi pệ  
chúc các b nạ  s cứ  khoẻ, h nhạ  

phúc và thành đ tạ ! 
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