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I. Những vấn đề chung

11.Khái niệm:
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• Là sản phẩm cuối cùng 
của kế toán tài chính, 
cung cấp thông tin về 
tình hình tài chính, kết 
quả hoạt động kinh 
doanh và các luồng tiền 
của doanh nghiệp trong 
một thời kỳ nhất định

Khái 
niệm
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12.Tác dụng của báo cáo tài chính 
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Đối với doanh 
nghiệp 

• Đánh giá tình 
hình tài chính và 
hiệu quả hoạt 
động của doanh 
nghiệp 

Đối với cơ quan 
quản lý 

• Thông tin tài 
chính theo 
ngành, khu vực 
và toàn nền kinh 
tế 

Đối với đối 
tượng khác

• Đánh giá hoạt 
động của doanh 
nghiệp để có 
quyết định đầu 
tư đúng hướng

13.Hệ thống báo cáo tài chính 
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131.Hệ thống báo 
cáo tài chính theo 

thời gian

132.Hệ thống báo 
cáo tài chính theo 

tính chất hoạt động 

• Báo cáo tài chính năm
• Báo cáo tài chính giữa 

niên độ

• Báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp hoạt 
động liên tục

• Báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp hoạt 
động không liên tục

131.Hệ thống báo cáo tài chính theo thời gian 

Báo 
cáo 
tài 

chính 
năm

Bảng cân đối kế toán – B01-DN

Báo cáo Kết quả kinh doanh –
B02-DN

Báo cáo Lưu chuyển tiền – B03-
DN

Bản Thuyết minh Báo cáo tài 
chính – B09-DN
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131.Hệ thống báo cáo tài chính theo thời gian 

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ 

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ – B01a-
DN

Báo cáo Kết quả kinh doanh giữa niên độ –
B02a-DN

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ –
B03a-DN

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn 
lọc – B09a-DN
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132.Hệ thống báo cáo tài chính theo tính chất hoạt động 

Hệ thống 
báo cáo 
tài chính 

doanh 
nghiệp 

hoạt động
không liên 

tục

Bảng cân đối kế toán – B01/CDHĐ-DNKLT

Báo cáo Kết quả kinh doanh – B02/CDHĐ-DNKLT

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ - B03/CDHĐ-DNKLT

Thuyết minh Báo cáo tài chính – B09/CDHĐ-DNKLT

C1.Tổng quan về BCTC 8

14.Thông tin chung trên báo cáo tài chính 

Tên và địa chỉ của doanh 
nghiệp báo cáo 

Nêu rõ báo cáo tài chính 
riêng hay báo cáo tài 
chính hợp nhất

Kỳ báo cáo Ngày lập báo cáo tài 
chính 

Đơn vị tiền tệ dùng để 
lập báo cáo tài chính 

Kết cấu và nội dung chủ 
yếu của từng loại báo cáo
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II. Nguyên tắc lập và trình bày (VAS21)

Nguyên 
tắc lập 
và trình 

bày

Nguyên tắc hoạt động liên tục

Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Nguyên tắc nhất quán

Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp

Nguyên tắc bù trừ

Nguyên tắc có thể so sánh
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Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định 
là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp 
tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương 
lai gần

Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh 
nghiệp, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh 
nghiệp cần phải xem xét đến mọi thông tin có thể dự 
đoán được tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ 
ngày kết thúc niên độ kế toán
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21.NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

22.Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo cơ sở kế 
toán dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến các 

luồng tiền

Theo cơ sở kế toán dồn tích, các giao dịch và sự kiện 
được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ 
vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận 
vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ kế toán 

liên quan
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23.Nguyên tắc nhất quán

Phải nhất quán từ niên độ này 
sang niên độ khác, trừ khi:

Có sự thay đổi đáng kể về bản 
chất các hoạt động của doanh 
nghiệp, hoặc cần thay đổi để 
có thể trình bày hợp lý hơn
Một chuẩn mực kế toán khác 
yêu cầu có sự thay đổi trong 
việc trình bày

Việc thay đổi cách trình bày 
BCTC chỉ được thực hiện khi:

Cấu trúc trình bày mới sẽ được 
duy trì lâu dài trong tương lai 

Hoặc nếu lợi ích của cách trình 
bày mới được xác định rõ ràng
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Các khoản mục quan trọng có tính chất hoặc 
chức năng khác nhau phải được trình bày một 
cách riêng rẽ

Các khoản mục không trọng yếu thì không phải 
trình bày riêng rẽ, mà được tập hợp vào những 
khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng

24.NGUYÊN TẮC TRỌNG YẾU VÀ TẬP HỢP

25.Nguyên tắc bù trừ 

• Không được bù trừ, trừ khi:
• Một chuẩn mực khác quy định hoặc cho 

phép bù trừ

Các khoản mục tài 
sản và nợ phải trả 
trên báo cáo tài 

chính:

• Được quy định tại một chuẩn mực kế toán 
khác; hoặc

• Các khoản lãi, lỗ và chi phí liên quan phát sinh 
từ các giao dịch và sự kiện giống nhau hoặc 
tương tự và không có tính trọng yếu

Các khoản mục 
doanh thu, thu nhập 
khác và chi phí chỉ 

được bù trừ khi:

C1.Tổng quan về BCTC
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26.NGUYÊN TẮC CÓ THỂ SO SÁNH

• Các thông tin bằng số trong báo cáo tài chính kỳ 
này phải được trình bày tương ứng với các số 
liệu trong báo cáo tài chính kỳ trước

• Khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại 
các khoản mục trong báo cáo tài chính, phải 
phân loại lại các số liệu so sánh (trừ khi việc 
này không thể thực hiện được) nhằm đảm bảo 
khả năng so sánh với kỳ hiện tại, và phải trình 
bày tính chất, số liệu, lý do của việc phân loại 
lại

Có 
thể 
so 

sánh
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III.Trách nhiệm lập và gửi

31.Trách 
nhiệm lập

• Đối với báo cáo tài chính năm
• Đối với báo cáo tài chính giữa niên độ

32. Thời hạn 
nộp

• Đối với doanh nghiệp nhà nước
• Đối với doanh nghiệp khác

33. Nơi nhận
• Đối với doanh nghiệp nhà nước; doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh 
nghiệp khác

31. Trách nhiệm lập

• Các loại hình doanh nghiệp thuộc các 
ngành và các thành phần kinh tế

Đối với Báo cáo tài 
chính năm

• Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 
100% vốn hoặc nắm giữ cổ phần chi 
phối, đơn vị có lợi ích công chúng: bắt 
buộc lập

• Doanh nghiệp khác: được khuyến 
khích lập

Đối với Báo cáo 
tài chính giữa niên 
độ dạng đầy đủ và 

dạng tóm lược
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Thời hạn nộp

Đối với doanh nghiệp nhà nước

–Báo cáo quý: chậm 
nhất 20 ngày (đơn vị

kế toán), hoặc 45 
ngày (Công ty mẹ, 
tổng công ty) kể từ 
ngày kết thúc kỳ kế 

toán quý

–Báo cáo năm: chậm 
nhất 30 ngày (đơn vị

kế toán), hoặc 90 
ngày (công ty mẹ, 
tổng công ty) kể từ 
ngày kết thúc kỳ kế 

toán năm 

Đối với doanh 
nghiệp khác

–Doanh nghiệp tư 
nhân, công ty hợp 

danh: chậm nhất 30 
ngày từ ngày kết thúc 

kỳ kế toán năm

–Đơn vị kế toán khác: 
chậm nhất 90 ngày
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32.Thời hạn nộp
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33.Nơi nhận

Các loại 

doanh nghiệp 
Kỳ lập 
báo cáo

Nơi nhận báo cáo
Cơ Quan 
tài chính Cơ Quan 

thuế

Cơ Quan 
thống kê

Doanh 
nghiệp 

cấp trên

C.Quan 
Đ.Ký

KD

1. Doanh nghiệp Nhà nước
Quý,

Năm
x x x x x

2. DN có VĐT nước ngoài Năm x x x x x

3. Các loại DN khác Năm x x x x

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM-CÂU 1
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 Kế toán căn cứ các hợp đồng bán hàng đã ký trong quý để tổng 
hợp báo cáo doanh thu bán hàng. Ghi nhận này được hướng dẫn 
bởi:

a. Nguyên tắc hoạt động liên tục c.   Nguyên tắc dồn tích

b. Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp d.   Cả ba đều sai
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CÂU 2

 Doanh nghiệp có tài sản cố định nhập khẩu trị giá $100.000 và 
ghi tăng 2.080.000.000đ trên sổ theo quy định của VAS 02. Cuối 
niên độ tỷ giá 1usd = 21.600đ. Nguyên tắc kế toán nào được áp 
dụng để trình bày thông tin của tài sản cố định?

a. Nguyên tắc nhất quán c. Nguyên tắc có thể so sánh

b. Nguyên tắc hoạt động liên tục d.   Cả 3 đều sai
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CÂU 3

 Theo nguyên tắc “trọng yếu và tập hợp”:

a. Kế toán đã trình bày lên báo cáo tài chính khoản chênh lệch giá bán và giá 
gốc khoản đầu tư

b. Kế toán đã tổng hợp để báo cáo doanh thu bao gồm khoản bán chưa thu 
tiền, đã thu tiền và trả lại trong cùng khoản mục

c. Kế toán đã ghi nhận tách riêng khoản phải thu và đã nhận trước trên báo 
cáo tài chính 

d. Cả ba đều sai
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CÂU 4

 Cuối quý doanh nghiệp nhận được quyết định xử phạt chậm nộp 
thuế. Kế toán ghi nhận vào chi phí trong kỳ trên báo cáo tài 
chính do chi phối của:

a. Nguyên tắc hoạt động liên tục c.  Nguyên tắc có thể so sánh

b. Nguyên tắc cơ sở dồn tích d.  Nguyên tắc bù trừ
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