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ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

KHOA KẾ TOÁN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI ĐẦU VÀO CAO HỌC  

NGÀNH: Kế toán 

MÔN THI: Kế toán tài chính 
 

1. Mục tiêu môn thi. 

• Đánh giá nhận thức, sự hiểu biết của người dự thi về kiến thức trong lĩnh vực kế 

toán; 

• Kiểm tra năng lực vận dụng các kiến thức kế toán để giải quyết các tình huống 

cụ thể phát sinh trong công việc kế toán thường nhật tại tổ chức, doanh nghiệp; 

• Đánh giá năng lực nghiên cứu của người dự thi trong việc học tập, nghiên cứu 

trong lĩnh vực kế toán ở cấp độ chuyên sâu và mở rộng trong một số lĩnh vực kế 

toán. 

2. Về kiến thức. 

Kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào 

tạo cử nhân Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh.  

Kế toán tài chính cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc 

và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng 

quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, là công cụ quản trị và nền tảng quan 

trọng cho việc tiếp cận/tiến hành những nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính, kinh tế và 

quản lý. 

Nội dung cơ bản của kế toán tài chính bao gồm việc trình bày và giải thích đối 

tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, tổng hợp 

và cung cấp thông tin và một số nội dung kế toán cơ bản trong doanh nghiệp. 

Môn thi nhằm kiểm tra người dự thi hiểu rõ những kiến thức cơ bản như sau: 

• Bản chất của kế toán, vai trò cung cấp thông tin của kế toán và các yêu cầu 

đối với thông tin kế toán; 

• Phân biệt được kế toán tài chính và kế toán quản trị; 

• Hiểu được các giả thiết và các nguyên tắc kế toán; 

• Nắm được đối tượng phản ánh của kế toán và đặc trưng của nó; 

• Hiểu khái quát về các phương pháp kế toán; 

• Hiểu khái quát hệ thống báo cáo kế toán tài chính; 

• Hiểu được kế toán là một nghề nghiệp với những trách nhiệm về đạo đức. 
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3. Tài liệu học tập: 

- Giáo trình: 

• Lê Thị Mỹ Hạnh (Chủ biên) và tập thể tác giả (2018). Nguyên lý kế toán, 

Lưu hành nội bộ. 

• Lê Thị Mỹ Hạnh (Chủ biên) và tập thể tác giả (2018). Kế toán tài chính 1, 

Lưu hành nội bộ. 

- Tài liệu tham khảo: 

• Võ Văn Nhị và nhóm tác giả (2015). Nguyên lý kế toán, NXB Thống kê. 

• Quốc hội. Luật Kế toán số 88/QH13, 2015. 

• 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam 

• Bộ Tài chính (2014). Thông tư 200/2014/TT – BTC. 

4. Nội dung ôn tập 

NỘI DUNG 1. 

BẢN CHẤT – ĐỐI TƯỢNG & CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN 

• Bản chất và đối tượng của kế toán 

• Các nguyên tắc cơ bản và các yêu cầu/giả định của kế toán 

NỘI DUNG 2. 

HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ 

TRÌNH BÀY THÔNG TIN TÀI CHÍNH. 

• Tổng quan về Báo cáo tài chính 

• Bảng cân đối kế toán 

- Tầm quan trọng của bảng cân đối kế toán 

- Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán 

• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

- Tầm quan trọng của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

- Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Tính hữu ích của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Tầm quan trọng của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

- Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

• Thuyết minh báo cáo tài chính 

- Tầm quan trọng của thuyết minh BCTC 
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- Nguyên tắc trình bày thuyết minh BCTC 

• Các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính 

NỘI DUNG 3. 

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO 

1. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho 

• Giá hàng nhập kho  

• Giá hàng xuất kho 

• Giá hàng tồn kho cuối kỳ 

• Ảnh hưởng của thay đổi phương pháp xác định giá hàng tồn kho đến thông tin 

cung cấp trong BCTC 

2. Trình bày thông tin hàng tồn kho trên báo cáo tài chính 

NỘI DUNG 4. 

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH & VÔ HÌNH 

1. Định nghĩa, tiêu chuẩn ghi nhận 

2. Xác định giá của TSCĐ hữu hình 

• Giá ban đầu 

• Giá sau khi ghi nhận ban đầu (nâng cấp, cải tạo vốn hoá, giá trị còn lại) 

3. Sự biến động của TSCĐ hữu hình 

• Tăng TSCĐHH 

• Khấu hao TSCĐ hữu hình 

• Sửa chữa, nâng cấp cải tạo TSCĐ hữu hình 

• Bán, thanh lý TSCĐ hữu hình 

4. Định nghĩa, tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình 

5. Xác định giá của TSCĐ vô hình 

• Mua 

• Hình thành từ nội bộ của doanh nghiệp  

6. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính 

NỘI DUNG 5 

KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA 

1. Kế toán Mua hàng hóa 

2- Kế toán Bán hàng hóa 

3. Ảnh hưởng của thay đổi phương pháp xác định giá hàng tồn kho đến thông tin cung 

cấp trong BCTC 
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4. Trình bày thông tin hàng tồn kho trên báo cáo tài chính 

NỘI DUNG 6 

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

1. Kế toán chi phí sản xuất 

2. Kế toán tính giá thành sản phẩm 

3. Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính 

NỘI DUNG 7 

KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 

1. Kế toán nợ phải trả 

- Bản chất của nợ phải trả và yêu cầu quản lý nợ phải trả 

- Kế toán nợ thanh toán (nguyên tắc chung) 

- Kế toán phát hành trái phiếu 

-  Dự phòng phải trả  

2. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 

- Bản chất và các thành phần của vốn chủ sở hữu 

- Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu, bao gồm phát hành cổ phần 

NỘI DUNG 8 

KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN 

1. Định nghĩa doanh thu và thu nhập 

2. Hiểu và vận dụng các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, 

bao gồm cả doanh thu hợp đồng xây dựng 

3. Nguyên tắc phản ánh trên tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

4. Nội dung, nguyên tắc ghi nhận và phản ánh trên tài khoản doanh thu tài chính 

5. Kế toán chi phí xác định lợi nhuận 

-  Định nghĩa và phân loại chi phí xác định lợi nhuận 

- Nguyên tắc phản ánh trên tài khoản các chi phí xác định lợi nhuận 

6. Xác định lợi nhuận 

- Đo lường lợi nhuận (công thức, thời điểm xác định, mức độ chi tiết hay tổng 

hợp) 

- Phản ánh trên tài khoản kết chuyển doanh thu, chi phí và lợi nhuận 

7. Trình bày thông tin doanh thu, chi phí và lợi nhuận trên báo cáo tài chính 

 


