MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ..............................................................................iii
MỤC LỤC...................................................................................... v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................... x
CHƢƠNG 1:

KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN
ỨNG TRƢỚC ................................................... 1
1. Giới thiệu các văn bản pháp quy có liên quan ..................... 1
1.1. Chuẩn mực kế toán VAS 10 “Ảnh hưởng của
việc thay đổi tỷ giá hối đoái”.............................................. 1
1.2. Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính ................................................................. 1
2. Kế toán tiền................................................................................ 5
2.1. Những vấn đề chung về tiền và các khoản tương
đương tiền ............................................................................ 5
2.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ...................................................... 7
2.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng .............................................. 22
2.4. Kế toán tiền đang chuyển ................................................. 28
2.5. Kế toán ngoại tệ và các nghiệp vụ có liên quan.............. 32
2.6. Trình bày thông tin khoản mu ̣c tiền và các khoản
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