MỤC LỤC
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN ....... 1
1.1. Bản chất của kế toán ............................................................. 1
1.1.1. Định nghĩa kế toán........................................................... 3
1.1.2. Vai trò của kế toán ........................................................... 4
1.1.3. Chức năng của kế toán .................................................... 5
1.1.4. Yêu cầu đối với thông tin của kế toán ............................ 6
1.2. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán và
phân loại kế toán ................................................................. 8
1.2.1. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán .............................. 8
1.2.2. Phân loại kế toán ............................................................ 10
1.3. Đối tượng của kế toán và phương trình kế toán ............ 12
1.3.1. Đối tượng của kế toán ................................................... 12
1.3.2. Phương trình kế toán ..................................................... 17
1.4. Các phương pháp kế toán và quy trình kế toán ............. 23
1.4.1. Lập chứng từ kế toán và Kiểm kê................................. 23
1.4.2. Tính giá........................................................................... 24
1.4.3. Tài khoản và Ghi sổ kép................................................ 24
1.4.4. Hệ thống báo cáo tài chính ............................................ 25
1.4.5. Quy trình kế toán ........................................................... 26
1.5. Các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản ..................... 27
1.5.1. Các giả định và nguyên tắc kế toán được thừa nhận ... 28
1.5.2. Các giả định ................................................................... 29
1.5.3. Các nguyên tắc kế toán.................................................. 31
1.6. Môi trường kế toán ............................................................. 35
1.6.1. Môi trường pháp lý ........................................................ 36
1.6.2. Tổ chức nghề nghiệp ..................................................... 39
1.6.3. Môi trường tin học ......................................................... 43
v

1.6.4. Đạo đức nghề nghiệp ..................................................... 44
1.6.5. Kế toán trong môi trường kinh doanh hiện đại ............ 47
1.7. Các loại hình doanh nghiệp ............................................... 48
1.7.1. Doanh nghiệp tư nhân ................................................... 48
1.7.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên .............. 48
1.7.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên .. 49
1.7.4. Công ty cổ phần ............................................................. 50
1.7.5. Công ty hợp danh........................................................... 51
Chương 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ....................................... 55
2.1. Khái quát về báo cáo tài chính .......................................... 55
2.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính.......................................... 55
2.1.2. Mục đích của báo cáo tài chính .................................... 56
2.2. Bảng cân đối kế toán ........................................................... 58
2.2.1. Khái niệm và ý nghĩa..................................................... 58
2.2.2. Kết cấu bảng cân đối kế toán ........................................ 58
2.2.3. Tính cân đối của bảng cân đối kế toán ......................... 64
2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh............................ 71
2.3.1. Khái niệm và ý nghĩa..................................................... 71
2.3.2. Các yếu tố của báo cáo kết quả kinh doanh ................. 72
2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ................................................. 75
2.4.1. Bản chất và ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ .... 75
2.4.2. Nội dung và kết cấu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ ... 76
2.5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính ................................... 79
Chương 3: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP .......................... 83
3.1. Tài khoản kế toán ................................................................ 83
3.1.1. Khái niệm tài khoản kế toán ......................................... 83
3.1.2. Kết cấu của tài khoản kế toán ....................................... 85
3.1.3. Cách ghi chép vào tài khoản ......................................... 88
vi

3.2. Ghi sổ kép ............................................................................. 98
3.2.1. Khái niệm ....................................................................... 98
3.2.2. Nguyên tắc ghi sổ kép ................................................. 100
3.2.3. Định khoản kế toán ...................................................... 101
3.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết ............................... 104
3.3.1. Khái niệm ..................................................................... 104
3.3.2. Mối quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán
chi tiết .......................................................................... 107
3.4. Kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi chép kế toán.................. 116
3.4.1. Bảng cân đối tài khoản ................................................ 116
3.4.2. Bảng tổng hợp chi tiết ................................................. 122
3.5. Mối quan hệ giữa tài khoản và báo cáo tài chính ........ 125
3.6. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp .................... 134
3.6.1. Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp .... 134
3.6.2. Ký hiệu tài khoản ......................................................... 135
Chương 4: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN .... 141
4.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc tính giá .......................... 141
4.1.1. Khái niệm ..................................................................... 141
4.1.2. Ý nghĩa ......................................................................... 142
4.2. Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến
phương pháp tính giá ........................................................ 143
4.2.1. Nguyên tắc giá phí (giá gốc) ....................................... 143
4.2.2. Giả định hoạt động liên tục ......................................... 144
4.2.3. Nguyên tắc khách quan ............................................... 144
4.2.4. Nguyên tắc thận trọng ................................................. 145
4.2.5. Nguyên tắc phù hợp..................................................... 145
4.2.6. Nguyên tắc nhất quán .................................................. 146
4.2.7. Ảnh hưởng của mức giá chung thay đổi .................... 146
4.2.8. Một số yêu cầu khác .................................................... 147
vii

4.3. Phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán
chủ yếu................................................................................. 148
4.3.1. Tính giá tài sản cố định ............................................... 148
4.3.2. Tính giá hàng tồn kho. ................................................. 151
Chương 5: CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ
KIỂM KÊ ............................................................. 166
5.1. Chứng từ kế toán ............................................................... 166
5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa................................................... 166
5.1.2. Phân loại chứng từ ....................................................... 169
5.1.3. Yêu cầu của chứng từ .................................................. 173
5.1.4. Trình tự lập và xử lý chứng từ kế toán ....................... 174
5.2. Kiểm kê ............................................................................... 186
5.2.1. Khái niệm và ý nghĩa kiểm kê .................................... 186
5.2.2. Phạm vi tiến hành kiểm kê .......................................... 188
5.2.3.Thời hạn tiến hành kiểm kê.......................................... 188
5.2.4. Phương thức tiến hành kiểm kê .................................. 188
5.2.5. Vai trò của kế toán khi tiến hành kiểm kê .................. 189
5.3. Sổ kế toán ............................................................................ 190
5.3.1. Khái niệm và ý nghĩa sổ kế toán................................. 190
5.3.2. Phân loại sổ kế toán ..................................................... 191
5.3.3. Kỹ thuật ghi sổ, sửa chữa sổ kế toán .......................... 196
Chương 6: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ
CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP
SẢN XUẤT......................................................... 209
6.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng ............................................ 210
6.1.1. Khái niệm, đặc điểm thuế GTGT .............................. 210
6.1.2. Tài khoản sử dụng ....................................................... 212
6.1.3. Phương pháp ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế
chủ yếu ........................................................................ 213
viii

6.2. Kế toán các yếu tố chi phí cơ bản của quá trình
sản xuất ............................................................................. 215
6.2.1. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ - dụng cụ ........... 215
6.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương ................................................................... 219
6.2.3. Kế toán tài sản cố định ................................................ 225
6.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm ............................................................... 234
6.3.1. Nội dung và nguyên tắc ghi nhận ............................... 234
6.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất................................. 236
6.4. Kế toán quá trình bán hàng và xác định kết
quả hoạt động kinh doanh ............................................. 243
6.4.1. Nội dung và nguyên tắc ghi nhận ............................... 243
6.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán và doanh thu bán hàng ..... 243
6.4.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý
doanh nghiệp .............................................................. 247
6.4.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................... 252
PHỤ LỤC ................................................................................... 261
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................... 271

ix

