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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG – HỆ CHÍNH QUY  

TÊN HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH – P.4   
Mã số học phần: 211 168  

I. Thông tin chung về học phần: 
1. Tổng số tín chỉ: 2(1,1,2)-30 tiết 
2. Mục tiêu học phần: 
 Kiến thức:  

o Nhận biết được hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, ý nghĩ, tác 
dụng của mỗi báo cáo. 

o Nhận biết mối quan hệ của các chỉ tiêu được trình bày trên mỗi báo cáo và 
giữa các báo cáo tài chính để kiểm tra và cung cấp thông tin quản lý  

o Đọc và hiểu một số thông tin tổng quát về tình hình tài chính, kết quả kinh 
doanh của doanh nghiệp trình bày trên báo cáo tài chính. 

 Kỹ năng: 
o Lập được các khoản mục của 3 báo cáo chủ yếu trong hệ thống báo cáo tài 

chính hiện hành. 
o Biết kiểm tra, đối chiếu thông tin, mối quan hệ giữa các khoản mục trên 2 

báo cáo Bảng cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả kinh doanh.  
o Tính toán được các chỉ số tài chính chủ yếu để đánh giá khái quát tình hình 

tài chính của doanh nghiệp  
 Thái độ, chuyên cần: 

o Rèn luyện đạo đức kế toán viên: bảo mật, trung thực, đáng tin cậy 
o Rèn luyện tác phong kế toán viên: tỉ mỉ, cẩn trọng, chính xác 
 

3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:   

Môn học trình bày hệ thống báo cáo tài chính và kỹ thuật lập từng loại báo cáo tài chính theo 
chế độ hiện hành, kỹ thuật đọc và hiểu một cách tổng quát các thông tin về tình hình tài chính, 
tình hình kết quả kinh doanh trong kỳ hoạt động của một Doanh nghiệp.  

4. Môn học trước: Kế toán Tài chính – 1, 2, 3   
5. Nhiệm vụ của sinh viên, học sinh: 

o Lên lớp nghe giảng 
o Thực hành bài tập 
o Chuẩn bị biểu mẫu, sổ sách cần thiết 

6. Tài liệu học tập:  

o Giáo trình Kế toán Tài chính – Tập thể giảng viên Khoa Kế toán-Kiểm toán 
- ĐH Kinh tế TPHCM – NXB ĐH Kinh tế  – 2015 

o Kế toán tài chính – Phan Đức Dũng – NXB Thống kê – 2014 
o Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 1, 2 – Bộ Tài Chính – NXB Tài chính 

– 2015 

o Bài giảng của giảng viên phụ trách  

 

 
7. Trang thiết bị giảng dạy:  

o Máy chiếu (projector) 



o Bảng viết bút lông 
 

II. Phương thức đánh giá tiếp thu học phần: 
1. Thang điểm: A, B, C, D, F (4, 3, 2, 1, 0) đối với hệ cao đẳng; 0 đến 10 đối với hệ 

trung cấp chuyên nghiệp. 
2. Điểm đánh giá bộ phận chiếm trọng số   50%, gồm: 

o Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, 
thực hiện các bài tập cá nhân):  20% 

o Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:  30% 
3. Điểm thi kết thúc học phần chiếm trọng số 50%: hình thức thi viết. 
 

III. Hình thức tổ chức giảng dạy – học tập: 
1. Phân bố tiết học theo hình thức giảng dạy – học tập: 

o Giảng dạy lý thuyết trên giảng đường: 1 tín chỉ 
o Thực hành bài tập trên lớp:  1 tín chỉ 
o Tự học 

2. Phân bố nội dung chương trình học phần: 
 

Thứ 
tự 

Tên phần, chương, bài 
Tổng 

số  
tiết 

Số tiết 
Lý 

thuyết 
Bài 
tập 

1 Chương I: Tổng quan về Báo cáo tài chính  
1. Những vấn đề chung về báo cáo tài chính:  

1.1. Khái niệm, đặc điểm: 
1.1.1. Khái niệm 
1.1.2. Đặc điểm  

1.2. Tác dụng 
1.3. Hệ thống báo cáo tài chính  
1.4. Thông tin chung trên báo cáo tài chính  

2. Nguyên tắc lập và trình bày 
2.1.Nguyên tắc hoạt động liên tục 
2.2.Nguyên tắc cơ sở dồn tích 
2.3.Nguyên tắc nhất quán 
2.4.Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp 
2.5.Nguyên tắc bù trừ 
2.6.Nguyên tắc có thể so sánh 

3. Trách nhiệm lập và gửi 
3.1.Trách nhiệm lập 
3.2.Thời hạn nộp 
3.3.Nơi nhận 

3 3 0 

2 Chương II:  Báo cáo Kết quả kinh doanh  
1. Vấn đề chung 

1.1.Khái niệm, ý nghĩa 
1.2.Nguyên tắc kết cấu 
1.2.1. Về hình thức 
1.2.2. Về nội dung 

2. Lập và phân tích báo cáo  
2.1.Phương pháp lập 
2.2.Phân tích một số chỉ tiêu 

7 3 4 

3 Chương III:  Bảng cân đối kế toán  
1. Vấn đề chung 

1.1.Khái niệm, đặc điểm 
1.2.Ý nghĩa 
1.3.Nguyên tắc kết cấu 

15 6 9 



1.3.1. Về hình thức 
1.3.2. Về nội dung 

1.4.Yêu cầu trước khi lập 
2. Lập và phân tích báo cáo  

2.1.Phương pháp lập 
2.1.1. Nguyên tắc chung 
2.1.2. Các trường hợp đặc biệt 

2.2.Phân tích một số chỉ tiêu 
2.2.1. Riêng trên Bảng cân đối kế toán  
2.2.2. Kết hợp với báo cáo Kết quả kinh 

doanh  
4 Chương IV:  Báo cáo Lưu chuyển tiền 

1. Vấn đề chung 
1.1.Khái niệm, đặc điểm 
1.2.Ý nghĩa 
1.3.Nguyên tắc kết cấu 

1.3.1. Về hình thức 
1.3.2. Về nội dung 

2. Phương pháp lập báo cáo  
2.1.Căn cứ lập 
2.2.Yêu cầu sổ kế toán  
2.3.Phương pháp lập trực tiếp  
2.4.Phương pháp lập gián tiếp 

5 3 2 

Cộng 30 15 15 
 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  10   tháng  9    năm 2016 
         
 TRƯỞNG KHOA               HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 
 
 
 


