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MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG VỀ KẾ TOÁN   

1. Tổng quan về kế toán 

1.1.  Kế toán và vai trò của kế toán 

1.2. Kế toán tài chính và kế toán quản trị 

1.3. Các yêu cầu đối với thông tin kế toán 

1.4. Môi trường kế toán 

1.5. Phương trình kế toán và các Báo cáo tài chính cơ bản 

1.6. Ghi nhận các giao dịch kinh tế 

1.7. Kế toán dồn tích và bút toán điều chỉnh 

1.8. Chu trình kế toán và các bước trong chu trình kế toán 

2. Kế toán hoạt động mua – bán hàng  

2.1. Khái quát về hoạt động mua bán hàng 

2.2. Các phương pháp kế toán HTK  

2.3. Kế toán mua hàng. 

2.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 

3. Kế toán các tài sản trong doanh nghiệp 

3.1. Kế toán các khoản tài sản ngắn hạn 

3.1.1. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu 

3.1.2. Kế toán hàng tồn kho 

3.1.3. Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn 

3.2. Kế toán các khoản tài sản dài hạn 

3.2.1 Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư 

3.2.2 Kế toán các khoản đầu tư dài hạn 

3.2.3 Kế toán thuê tài sản 

4. Kế toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 

4.1.  Kế toán nợ phải trả 

4.1.1 Kế toán nợ phải trả ngắn và dài hạn 

4.1.2 Kế toán trái phiếu phát hành 

4.1.3 Kế toán dự phòng phải trả 

4.2. Kế toán vốn chủ sở hữu 

5. Kế toán hoạt động sản xuất 

5.1. Khái quát về hoạt động sản xuất và tổ chức hệ thống kế toán chi phí và giá thành 

5.2. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 

6. Báo cáo tài chính doanh nghiệp 

6.1 Tổng quan về BCTC trong DN 

6.2 Lập và trình bày BCTC 

6.2.1. Bảng cân đối kế toán 

6.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh 

6.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

6.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính 


