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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC 

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN 

Môn: Kế toán tài chính 

 

Chương 1 

 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ ĐẦU TƯ  NGẮN HẠN 

  

1.1 Kế toán vốn bằng tiền 

1.1.1Kế toán tiền tại quỹ 

1.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 

1.1.3 Kế toán tiền đang chuyển 

1.2 Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn 

1.2.1 Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn 

1.2.2 Kế toán đầu tư ngắn hạn khác 

1.2.3 Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 

 

Chương 2 

 KẾ TOÁN  CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC 

 

2.1 Kế toán các khoản nợ phải thu 

2.1.1 Kế toán phải thu của khách hàng 

2.1.2 Kế toán thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 

2.1.3 Kế toán phải thu nội bộ 

2.1.4 Kế toán thế chấp, ký cược, ký quỹ 

        2.2.5 Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi  

2.2 Kế toán các khoản ứng trước 

2.2.1 Kế toán tạm ứng 

2.2.2 Kế toán chi phí trả trước 

 

Chương 3: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 

 

3.1 Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm, phân loại, đánh giá nguyên vật liệu, công 

cụ dụng cụ 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



 2 

3.2 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

3.2.1 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp  kê khai 

thường xuyên 

3.2.2 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê 

định kỳ 

3.2.3. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 

3.2.4. Kế toán đánh giá lại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

 

Chương 4 

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN 

 

4.1 Khái niệm, đặc điểm, tiêu chuẩn ghi nhận, phân loại, đánh giá tài sản cố 

định  

4.2 Kế toán tăng giảm tài sản cố định 

4.2.1 Kế toán tăng tài sản cố định 

4.2.2 Kế toán giảm tài sản cố định 

4.3 Kế toán tài sản cố định đi thuê và cho thuê 

4.3.1 Kế toán tài sản cố định đi thuê 

4.3.2 Kế toán tài sản cố định cho thuê 

4.4 Kế toán khấu hao tài sản cố định 

4.4.1 Chế độ tài chính về khấu hao tài sản cố định 

4.4.2 Phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định 

4.5  Kế toán sửa chữa tài sản cố định 

4.5.1 Kế toán sửa chữa thường xuyên tài sản cố định  

4.5.2 Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định 

4.5.3 Kế toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định 

4.6 Kế toán đánh giá lại tài sản cố định 

4.6.1 Các trường hợp đánh giá lại tài sản cố định 

4.6.2 Kế toán đánh giá lại tài sản cố định 

4.7 Kế toán đầu tư dài hạn 

4.7.1 Kế toán đầu tư vào công ty con 

4.7.2 Kế toán góp vốn liên doanh 

4.7.3 Kế toán đầu tư vào công ty liên kết 

4.7.4 Kế toán đầu tư dài hạn khác 

4.7.5 Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư đài hạn 
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Chương 5 

 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 

TRÍCH THEO LƯƠNG 

5.1. Các hình thức tiền lương, các quỹ bảo hiểm 

5.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 

5.2.1 Kế toán tiền lương. 

5.2.2. Kế toán các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) 

5.2.3. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản  xuất 

Chương 6 

 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT  

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  

 

6.1. Một số khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

       6.1.1 Một số khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 

       6.1.2  Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

6.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

6.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 

6.2.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

6.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất  

        6.3.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường 

xuyên. 

        6.3.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 

6.4 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 

 6.5. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 

6.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 

6.5.2 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 

Chương 7 

 KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

VÀ CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ 

7.1 Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 

7.2 Kế toán các khoản nợ phải trả 

          7.2.1 Kế toán các khoản nợ ngắn hạn 

 7.2.2 Kế toán các khoản nợ dài hạn  
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Chương 8 

 KẾ TOÁN  THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, XÁC ĐỊNH 

 KẾT QUẢ VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG DOANH NGHIỆP  

8.1 Các khái niệm về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả và 

phân phối thu nhập 

8.2 Kế toán Thành phẩm  

8.2.1 Đánh giá thành phẩm 

8.2.2 Kế toán thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm 

kê định kỳ. 

8.3 Kế toán tiêu thụ thành phẩm 

8.3.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 

8.3.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

8.4 Kế toán chi phí, doanh thu hoạt động tài chính và hoạt động khác 

8.4.1 Kế toán chi phí, doanh thu hoạt động tài chính 

8.4.2 Kế toán chi phí, thu nhập khác 

8.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 

8.5.1 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng 

8.5.2 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 

8.5.3 Kế toán phân phối lợi nhuận 

Chương 9 

 BÁO CÁO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG 

 DOANH NGHIỆP 

9.1 Khái niệm, ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu của báo cáo kế toán tài chính 

9.2 Hệ thống báo cáo kế toán tài chính, trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo 

cáo kế toán tài chính 

9.3 Phương pháp lập báo cáo kế toán tài chính 

9.3.1 Bảng cân đối kế toán (Mẫu Số B01-DN ) 

9.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu Số B02-DN) 

9.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu Số B03-DN) 

9.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính ( Mẫu Số B09-DN) 

 

 


