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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1
KHOA KẾ TOÁN BẬC CAO ĐẲNG – TỐT NGHIỆP NĂM 2014

=============== NGÀNH: KẾ TOÁN
===============

I. HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1
1. Đối tượng của kế toán: Tài sản, Nguồn vốn, Quá trình kinh doanh.
2. Phương trình kế toán tổng quát, phương trình kế toán cơ bản
3. Các khái niệm, nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận. Ví dụ minh hoạ

- Khái niệm thực thể kinh doanh
- Khái niệm kỳ kế toán
- Khái niệm thước đo tiền tệ
- Nguyên tắc giá phí
- Nguyên tắc thận trọng
- Nguyên tắc phù hợp
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

4. Khái niệm chứng từ kế toán. Các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán. Ví dụ minh họa
5. Khái niệm quan hệ đối ứng kế toán, các loại quan hệ đối ứng kế toán. Ví dụ minh hoạ.
6. Tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết. Mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài
khoản chi tiết. Ví dụ minh hoạ
7. Hạch toán tổng hợp, hạch toán chi tiết. Mối quan hệ giữa hạch toán tổng hợp và hạch
toán chi tiết. Ví dụ minh hoạ
8. Phân loại tài khoản kế toán và ý nghĩa của mỗi cách phân loại:

- Phân loại theo nội dung kinh tế phản ánh trong tài khoản
- Phân loại theo công dụng và kết cấu của tài khoản

9. Cách kiểm tra sự phù hợp của số liệu hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết. Ví dụ
minh hoạ. (Sử dụng bảng tổng hợp chi tiết)
10. Cách kiểm tra sự phù hợp của số liệu hạch toán tổng hợp. Ví dụ minh hoạ. (Sử dụng
bảng cân đối tài khoản)
11. Tính giá một số đối tượng tài sản mua ngoài (Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng
hóa), tài sản do doanh nghiệp tự sản xuất (Thành phẩm)
12. Cách lập, cơ sở cân đối của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Dạng đơn giản)
II. HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2
1. Kế toán quá trình mua hàng:

Kế toán quá trình mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, TSCĐ trong 2
trường hợp:

- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trưc tiếp.

2. Kế toán quá trình sản xuất:
- Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
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- Kế toán chi phí sản xuất chung.
- Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

3. Kế toán quá trình bán hàng:
Kế toán quá trình bán thành phẩm, hàng hóa trong 2 trường hợp:
- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trưc tiếp.

4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ:
- Kế toán chi phí bán hàng.
- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Kế toán kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả tiêu thụ.

5. Các loại sổ tổng hợp sử dụng trong hình thức Nhật ký chung.
6. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung.
7. Các loại sổ tổng hợp sử dụng trong hình thức chứng từ ghi sổ.
8. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ.
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