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Chương 1 

VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

I. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán 

1. Hạch toán kế toán và tính tất yếu khách quan của hạch toán kế toán 

- Trong quá trình sản xuất, bạn phải quan tâm đến chi phí, vật tư, tiền mặt, tài sản 

khác, doanh thu. Như vậy, chúng ta cần quản lý và giám đốc (giám sát và đôn đốc) quá trình 

sản xuất. Để quản lý được các hoạt động kinh tế chúng ta cần có số liệu phản ánh tình hình 

biến động của các hoạt động đó, tức là phải thực hiện việc quan sát, đo lường, tính toán và 

ghi chép các hoạt động kinh tế phát sinh. 

Cần phải [Quan sát các quá trình và hiện tượng kinh tế – Ghi chép – Tính toán]. Việc 

quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép kinh tế nói trên, nhằm thực hiện chức năng phản ánh 

và giám sát các hoạt động kinh tế gọi là hạch toán.  

Như vậy, hạch toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường và ghi chép 

các quá trình kinh tế, nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn. 

2. Vai trò, của hạch toán kế toán trong nền kinh tế thị trường 

 Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để sản 

xuất ra sản phẩm với số lượng nhiều nhất và lãi thu được nhiều nhất. Để đạt được mục tiêu 

này bất kỳ một người quản lý kinh doanh nào cũng phải nhận thức được vai trò của thông tin 

kế toán. 

 Như vậy kế toán là phương pháp đo lường và thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin 

về kinh tế của doanh nghiệp cũng như toàn xã hội. 

Kế toán phải ghi chép các nghiệp vụ để :  

+ Trước hết kế toán phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế.  

+ Nhờ có thông tin kế toán người ta có thể xác định được hiệu quả của một thời kỳ 

kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp 

+ Kế toán cũng giúp cho Nhà nước trong việc hạch định chính sách. 

3. Chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán 

 Là phân hệ thông tin trong hệ thống quản lý, hạch toán kế toán thu thập và cung cấp 

thông tin về tài chính, về kết quả kinh doanh làm cơ sở cho việc ra những quyết định quản lý. 

Để có được những quyết định chính xác, thông tin kế toán cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ 

bản là: chính xác, kịp thời, toàn diện và khách quan. Chính các phương pháp của hạch toán kế 

toán tạo ra khả năng thực hiện các yêu cầu nói trên. 

 Trong hệ thống quản lý này, hạch toán kế toán có chức năng thông tin và kiểm tra về tài 

sản các đơn vị hạch toán. Với chức năng và đối tượng đó, có thể xác định được những nhiệm 

vụ cơ bản của công tác kế toán như sau: 

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các tài liệu về tình hình cung ứng, dự trữ, sử 

dụng tài sản từng loại (tài sản cố định, tài sản lưu động…). 

2. Giám sát tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. 

3. Theo dõi tình hình huy động và sử dụng các nguồn tài sản do liên kết kinh tế, giám sát 

tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế, có nghĩa vụ với Nhà nước, với cấp trên, với các đơn 

vị bạn. 

4. Phân loại hạch toán 

 Để quan sát phản ánh và giám đốc các quá trình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một 

cách đầy đủ kịp thời chính xác phục vụ nhạy bén việc chỉ đạo và quản lý kinh tế đòi hỏi phải 

sử dụng các loại hạch toán khác nhau. Mỗi loại hạch toán có đặc điểm và nhiệm vụ riêng. 

a) Hạch toán nghiệp vụ (còn gọi là hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật): là quan sát, ghi 

chép và giám đốc trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật cụ thể, để chỉ đạo thường xuyên 
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và kịp thời các nghiệp vụ đó. 

 b) Hạch toán thống kê : Hạch toán thống kê là một loại hạch toán nghiên cứu và giám 

đốc nhằm trình bày được nguyên nhân của những hiện tượng nghiên cứu và xác định được 

tính quy luật về sự phát triển của sự vật. Hạch toán thống kê cũng sử dụng 3 loại thước đo: 

hiện vật, lao động và giá trị. Sử dụng thước đo nào là do đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu 

và nhiệm vụ của thống kê, cho nên, trong hạch toán thống kê không có loại thước đo nào 

được xem là chủ yếu. 

 c) Hạch toán kế toán : là một khoa học ghi nhận và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế 

tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các cơ quan. So với hạch toán 

nghiệp vụ và hạch toán thống kê thì hạch toán kế toán có những đặc điểm sau: 

- Hạch toán kế toán phản ánh và giám đốc (giám sát và đôn đốc) một cách liên tục, toàn 

diện và có hệ thống tất cả các loại vật tư tiền vốn và mọi hoạt động kinh tế của Doanh nghiệp. 

Về thực chất hạch toán kế toán nghiên cứu tài sản trong mối quan hệ với nguồn hình thành và 

quá trình vận động của tài sản trong các tổ chức, các đơn vị. Nhờ đó mà hạch toán kế toán 

thực hiện được sự giám đốc liên tục cả trước, trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh và 

sử dụng vốn. 

-  Để thực hiện chức năng phản ánh và giám đốc của mình, hạch toán kế toán cũng sử 

dụng 3 loại thước đo, nhưng thước đo tiền tệ được coi là chủ yếu. Nghĩa là trong kế toán mọi 

nghiệp vụ kinh tế đều được ghi chép theo giá trị và biểu hiện bằng tiền. Nhờ đó mà hạch toán 

kế toán cung cấp được các chỉ tiêu tổng hợp phục vụ cho việc giám đốc tình hình thực hiện 

kế hạch kinh tế tài chính. 

-  Để nghiên cứu đối tượng của mình, hạch toán kế toán đã sử dụng hệ thống phương 

pháp nghiên cứu khoa học như chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp – cân đối kế 

toán. Trong đó phương pháp lập chứng từ kế toán là thủ tục hạch toán đầu tiên và bắt buộc 

phải có đối với mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhờ đó mà số liệu do kế toán phản ánh bảo 

đảm phản ánh được tính chính xác và có cơ sở pháp lý vững chắc. 

Ba loại hạch toán trên tuy có nội dung, nhiệm vụ và phương pháp riêng, nhưng có mối 

quan hệ mật thiết với nhau trong việc thực hiện chức năng phản ánh và giám đốc quá trình tái 

xuất xã hội. Mối quan hệ này thể hiện ở chỗ: 

- Cả 3 loại hạch toán đều nhằm thu nhập, ghi chép và truyền đạt những thông tin về 

kinh tế tài chính. 

- Mỗi loại hạch toán đều phát huy tác dụng của mình trong việc giám đốc tình hình thực 

hiện các kế hoạch kinh tế tài chính, nên cả ba đều là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế, 

phục vụ đắc lực cho việc quản lý, điều hành và chỉ đạo của đơn vị cũng như của cấp trên. 

- Giữa ba loại hạch toán còn có quan hệ cung cấp số liệu cho nhau, thống nhất về mặt 

số liệu. 

Xuất phát từ tất cả những điều đã nêu trên có thể rút ra kết luận có liên quan đến bản 

chất của hạch toán kế toán như sau : 

- Thứ nhất : Hạch toán kế toán là một loại hạch toán, nghĩa là nó cũng thực hiện chức 

năng phản ánh, quan sát, đo lường ghi chép và giám đốc các quá trình kinh tế, nhưng nó khác 

với các loại hạch toán khác là thực hiện chức năng hạch toán toàn diện liên tục và tổng hợp. 

- Thứ hai : Hạch toán kế toán nghiên cứu quá trình tái sản xuất trên góc độ cụ thể là tài 

sản với tính hai mặt (giá trị tài sản là nguồn hình thành) và tính vận động (tuần hoàn) trong 

các tổ chức, doanh nghiệp cụ thể. Trong điều kiện của sản xuất hàng hoá tài sản được biểu 

hiện dưới hình thái tiền, vì vậy trong hạch toán kế toán thước đo tiền tệ được sử dụng có tính 

bắt buộc. 

- Thứ ba : Hệ thống phương pháp khoa học riêng của hạch toán kế toán gồm các yếu tố 

: Chứng từ kế toán, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp – cân đối kế toán. 
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- Thứ tư : Vị trí, nội dung và phương pháp hạch toán quyết định hai chức năng của phân 

hệ hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý là thông tin và kiểm tra về tài sản trong các tổ 

chức, các doanh nghiệp. 

Vậy hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra về tài sản trong các doanh 

nghiệp, các tổ chức bằng hệ thống phương pháp khoa học như chứng từ, tính giá, đối ứng tài 

khoản và tổng hợp – cân đối kế toán. 

II. Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán 

1. Khái niệm 

 Như đã nêu ở các phần trước chúng ta nhận thấy rằng công tác kế toán có vai trò quan 

trọng quyết định sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp. Những nhà đầu tư, những 

nhà quản lý, nhà kinh tế, chủ ngân hàng và những người quản lý Nhà nước đều dựa vào các 

báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán khác (thông tin kế toán) để đề ra các quyết định định 

hướng hoạt động kinh doanh cũng như nền kinh tế. Vì vậy, điều có tầm quan trọng sống còn 

là các thông tin đưa ra trong các báo cáo kế toán tài chính phải có độ tin cậy cao và rõ ràng. 

2. Nguyên tắc kế toán 

Những nguyên tắc kế toán không phải bắt nguồn từ các định luật tự nhiên giống như 

các bộ môn khoa học tự nhiên. Nói đúng hơn, những nguyên tắc kế toán được phát triển liên 

quan đến những mục tiêu quan trọng nhất của việc báo cáo tài chính. 

Muốn hiểu biết các thông tin trên các báo cáo tài chính, cần có kiến thức về các 

nguyên tắc kế toán được thừa nhận vì những nguyên tắc này hướng dẫn việc thu nhập và 

trình bày các số liệu kế toán trên các văn bản đó. 

1- Nguyên tắc thực thể kinh doanh : là bất kỳ một đơn vị kính tế nào tiến hành hoạt 

động kinh doanh cần phải ghi chép tổng hợp và báo cáo. 

2- Nguyên tắc hoạt động liên tục : là giả thiết doanh nghiệp hoạt động vô thời hạn hoặc 

ít nhất sẽ không bị giải thể trong tương lai gần, thì nên lập báo cáo tài chính kế toán phản ánh 

giá tri tài sản theo gốc, không phản ánh giá trị thị trường. 

Khi đánh giá tài sản của một doanh nghiệp, chúng ta ghi nhận giá trị đó trên cơ sở giá trị 

gốc đã được phản ánh trong quá khứ, chứ không nhìn nhận giá trị đó là giá hiện hành trên 

thị trường. VD : Vào ngày xx/xx/xx, trị giá quyền SDĐ là 100 triệu, đến nay thì quyền SDĐ 

này đã lên đến 500 triệu. Tuy nhiên, vì đứng ở góc độ hoạt động liên tục nên chúng ta không 

cho rằng giá trị này là 500 triệu mà phải là 100 triệu, vì giá trị 500 triệu chỉ thực hiện khi 

chúng ta bán công ty đó hay phá sản công ty đó. 

3- Nguyên tắc thước đo tiền tệ : là đơn vị đồng nhất trong việc tính toán và ghi chép các 

nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, kế toán chỉ phản ánh những gì có thể biểu hiện bằng 

tiền.  

Luật kế toán Việt nam quy định rằng đồng tiền ghi nhận trên các báo cáo kế toán – tài 

chính là đồng Việt nam. Trong trường hợp phát sinh đồng ngoại tệ, thì việc phản ánh chúng 

được chuyển sang VND theo tỷ giá tại lúc phát sinh ghi sổ nghiệp vụ đó. 

4- Nguyên tắc kỳ kế toán : Nguyên tắc kỳ kế toán được chỉ định nhằm xác định chính 

xác tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

trong một khoảng thời gian nào đó. Tại một thời điểm bất kỳ, các hoạt động được xem là cần 

phải dừng lại (một cách tương đối) để các khoản trên được xem xét và đánh giá.  

5- Nguyên tắc khách quan: là tài liệu do kế toán cung cấp phải mang tính khách quan 

và có thể kiểm tra được. 

Thuật ngữ khách quan đề cập đến công cụ đo lường không thiên vị và công cụ đó là 

đối tượng để các nhà chuyên môn độc lập kiểm tra. Tính khách quan trong kế toán xuất phát 

từ yêu cầu phải đạt được độ tin cậy cao. Nhân viên kế toán muốn các tính toán của mình 

đáng tin cậy và đồng thời thích hợp nhất cho những người ra quyết định. Bởi vậy, thông tin 
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kế toán phải được căn cứ trên các dữ kiện khách quan. 

6- Nguyên tắc giá phí: Đây là một trong những nguyên tắc căn bản của kế toán. Theo 

nguyên tắc này việc tính toán tài sản công nợ, vốn, doanh thu, chi phí phải dựa trên giá trị 

thực tế mà không quan tâm đến giá thị trường. 

Trong việc vận dụng nguyên tắc chi phí, chi phí được đánh giá trên căn cứ tiền mặt 

hoặc tương đương tiền mặt. Nếu vật đền bù cho một tài sản hoặc dịch vụ là tiền mặt thì chi 

phí được đánh giá hoàn toàn theo số tiền mặt chi ra để được tài sản hoặc dịch vụ đó. Nếu vật 

đền bù là loại gì khác với tiền mặt thì chi phí được đánh giá theo giá trị tiền mặt tương 

đương của số tiền cho sẵn hoặc giá trị tiền mặt tương đương của vật nhận được. 

7- Nguyên tắc doanh thu thực hiện : Doanh thu là số tiền thu được và được ghi nhận 

khi quyền sở hữu hàng hóa bán ra được chuyển giao và khi các dịch vụ được thực hiện 

chuyển giao. 

Trong một số trường hợp đặc biệt như mua bán bất động sản, bán tài sản trả tiền dần 

(trả góp) hay một số trường hợp đặc biệt khác, doanh thu có thể được xác định theo các 

phương pháp khác nhau như : 

- Theo số tiền thực thu. 

- Theo phương pháp trả góp. 

- Theo phần trăm hoàn thành. 

8- Nguyên tắc phù hợp: Theo nguyên tắc này tất cả các giá phí phải gánh chịu trong 

việc tạo ra doanh thu, bất kể là giá phí xuất hiện ở kỳ nào, nó phải phù hợp với kỳ mà trong 

đó, doanh thu được ghi nhận. 

9- Nguyên tắc nhất quán: Trong quá trình kế toán tất cả các khái niệm, các nguyên tắc, 

các chuẩn mực và các tính toán phải được thực hiện trên cơ sở nhất quán từ kỳ này sang kỳ 

khác. 

10- Nguyên tắc công khai: Việc công khai đầy đủ có nghĩa là tất cả các tư liệu và sự việc 

có liên quan đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động phải được thông báo cho những 

người sử dụng. Điều này có thể ghi đầy đủ trong các báo cáo tài chính hoặc trong những giấy 

báo kèm theo các báo cáo. Sự công khai như vậy sẽ làm cho các báo cáo tài chính có ích hơn 

và giảm bớt các vấn đề được hiểu sai. 

11- Nguyên tắc thận trọng: Nguyên tắc này đảm bảo hai yêu cầu : Việc ghi tăng vốn chủ 

sở hữu chỉ thực hiện khi có chứng cớ chắc chắn, và việc ghi giảm vốn chủ sở hữu đựơc ghi 

nhận ngay khi có chứng cớ có thể (chưa chắc chắn). 

12- Nguyên tắc trọng yếu (thực chất): Nguyên tắc này chỉ chú trọng đến những vấn đề 

mang tính trọng yếu, quyết định bản chất và nội dung của sự vật, không quan tâm tới các yếu 

tố có ít tác dụng trong báo cáo tài chính. Tóm lại, chúng ta có thể đưa ra quy tắc sau đây : 

Một khoản mục là quan trọng nếu có lý do hợp lý để biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến quyết 

định của những người sử dụng các báo cáo tài chính. 

III. Đối tượng hạch toán kế toán 

1. Đối tượng chung của hạch toán kế toán  

 Đối tượng của kế toán là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh nghiệp. Từ 

tài sản, tiền mặt, hàng tồn kho, phải thu, phải trả, vốn, lợi nhuận, doanh thu, chi phí, ….. 

2. Biểu hiện cụ thể của đối tượng kế toán trong các đơn vị  

a. Tài sản và nguồn vốn 

 i. Phân loại tài sản của doanh nghiệp 

 Tài sản là toàn bộ tiềm lực kinh tế của đơn vị, biểu thị cho những lợi ích mà đơn vị thu 

được trong tương lai hoặc những tiềm năng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của đơn vị. 

Nói cách khác, tài sản là tất cả những thứ hữu hình hoặc vô hình gắn với lợi ích trong tương 

lai của đơn vị thoả mãn các điều kiện : 
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- Thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát lâu dài của đơn vị. 

- Có giá trị thực sự đối với đơn vị. 

- Có giá phí xác định. 

Có nhiều cách phân loại tài sản trong các doanh nghiệp, nhưng nếu xét về mặt giá trị 

và tính chất luân chuyển của tài sản, thì toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp được chia làm 

hai loại : 

 Loại thứ nhất : Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 

 Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở 

hữu của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trong một năm hoặc một 

chu kỳ kinh doanh. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm vốn bằng 

tiền; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; các khoản phải thu; hàng tồn kho và tài sản lưu 

động khác. 

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn thành các loại sau : 

- Tiền : Tiền là tài sản của đơn vị tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị. Thuộc về tiền 

của đơn vị bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng (hoặc Kho bạc), tiền đang chuyển, kể cả 

tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc đá quý, ngân phiếu thanh toán. 

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn : Đầu tư tài chính ngắn hạn là những khoản 

đầu tư về vốn nhằm mục đích kiếm lời có thời hạn thu hồi trong vòng một năm hay một chu 

kỳ kinh doanh. Thuộc đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm các khoản đầu tư cổ phiếu, trái 

phiếu, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư cho vay ngắn hạn… 

- Các khoản phải thu : Các khoản phải thu là số tài sản của đơn vị nhưng đang bị các 

tổ chức, tập thể hay cá nhân khác chiếm dụng mà đơn vị có trách nhiệm phải thu hồi. Thuộc 

các khoản phải thu ngắn hạn bao gồm khoản phải thu ở người mua, tiền đặt trước cho người 

bán, khoản nộp thừa cho Ngân sách, các khoản phải thu nội bộ… 

- Hàng tồn kho : Hàng tồn kho của đơn vị là tài sản lưu động của tồn tại dưới hình 

thái vật chất có thể cân, đo, đong, đếm được. Hàng tồn kho có thể đo đơn vị tự sản xuất hay 

mua ngoài. Thuộc về hàng tồn kho của đơn vị bao gồm vật liệu, dụng cụ, hàng mua đang đi 

đường, thành phẩm, hàng hoá, sản phẩm dở dang… 

- Tài sản lưu động khác : Tài sản lưu động khác là những tài sản lưu động còn lại 

ngoài những thứ đã kể ở trên như các khoản tạm ứng cho công nhân viên chức, các khoản chi 

phí trả trước, các khoản tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn… 

Loại thứ hai : Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 

- Tài sản cố định hữu hình là các tài sản cố định có hình thái vật chất, có đủ tiêu 

chuẩn của tài sản cố định về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý 

tài chính hiện hành như nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền 

dẫn… Tài sản cố định hữu hình có thể do doanh nghiệp tư mua sắm, xây dựng hoặc đi thuê 

dài hạn. 

- Tài sản cố định vô hình là những tài sản cố định không có hình thái vật chất, thể 

hiện một lượng giá trị đã được đầu tư, chi trả, chi phí, nhằm có được những lợi ích hoặc các 

nguồn có tính chất kinh tế, mà giá trị của chúng xuất phát từ các đặc quyền hoặc quyền của 

doanh nghiệp như quyền sử dụng đất, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí chuẩn bị sản 

xuất, giá trị bằng phát minh sáng chế, chi phí nghiên cứu, phát triển, chi phí lợi thế thương 

mại… 

Tài sản cố định vô hình cũng có thể được hình thành do doanh nghiệp tự đầu tư hoặc 

thuê dài hạn. 

Mặc khác, theo hình thái biểu hiện kết hợp với tính chất đầu tư, toàn bộ tài sản cố 

định và đầu tư dài hạn được chia thành các loại sau : 

- Tài sản cố định hữu hình tự có đã và đang đầu tư : Là những tài sản cố định hữu 
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hình thuộc quyền sở hữu của đơn vị mà đơn vị đã và đang đầu tư (kể cả xây dựng cơ bản dở 

dang). 

- Tài sản cố định vô hình tự có đã và đang đầu tư : Là những tài sản cố định vô hình 

thuộc quyền sở hữu của đơn vị mà đơn vị đã đầu tư và đang trong quá trình đầu tư. 

- Tài sản cố định thuê tài chính : Là những tài sản cố định mà đơn vị đi thuê dài hạn 

nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động của đơn vị. 

- Tài sản cố định tài chính là giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn với mục đích 

kiếm lời như đầu tư góp vốn liên doanh dài hạn, chứng khoán dài hạn, cho thuê tài sản cố 

định dài hạn, đầu tư kinh doanh bất động sản… Đây là những khoản đầu tư có thời gian thu 

hồi vốn dài (trên một năm hay một chu kỳ kinh doanh). 

Ngoài các loại trên, thuộc về tài sản cố định và đầu tư dài hạn còn bao gồm cả giá trị 

tài sản và tiền mà đơn vị dùng để thế chấp ký quỹ, ký cược dài hạn. 

ii. Phân loại nguồn vốn của doanh nghiệp 

Những tài sản mà doanh nghiệp đang có trong hiện tại hình thành từ đâu, chúng ta 

xem sự hình thành đó là từ nguồn của tài sản. Xét theo nguồn hình thành, toàn bộ vốn của 

doanh nghiệp được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn nợ phải trả. 

* Nguồn vốn chủ sở hữu: là vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư đóng góp mà 

doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh ngiệp và 

các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh, do đó nguồn vốn chủ sở hữu 

không phải là một khoản nợ. 

* Nợ phải trả : Là số tiền vốn mà doanh nghiệp chiếm dụng của các đơn vị , tổ chức, 

cá nhân và do vậy doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả; bao gồm các khoản nợ tiền vay, các 

khoản nợ phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho công nhân viên và các khoản phải trả 

khác. Nợ phải trả của doanh nghiệp chia ra : Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. 

- Nợ ngắn hạn : Là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong vòng một 

chu kỳ hoạt động kinh doanh bình thường hoặc trong vòng một năm. Các khoản nợ này được 

trang trải bằng tài sản lưu động hoặc bằng các khoản nợ ngắn hạn phát sinh. Nợ ngắn hạn bao 

gồm : Vay ngắn hạn, thương phiếu phải trả, khoản nợ dài hạn đã đến hạn trả, tiền phải trả cho 

người bán, người nhận thầu, thuế và các khoản phải nộp ngân sách, lương, phụ cấp phải trả 

cho công nhân viên, các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn và các khoản phải trả ngắn 

hạn khác. 

- Nợ dài hạn : Là các khoản nợ mà thời gian trả nợ trên một năm; bao gồm : Vay dài 

hạn cho đầu tư phát triển, nợ thế chấp phải trả, thương phiếu dài hạn, trái phiếu phải trả, các 

khoản nhận ký cược, ký quỹ dài hạn, các khoản phải trả dài hạn khác. 

iii. Tuần hoàn của vốn kinh doanh 

 Tiền – [Hàng tồn kho] hoặc [Nguyên vật liệu] hoặc [chi phí] – Sản xuất – Sản phẩm – 

Bán hàng – [Nợ lại] hoặc [Thu tiền] 

 Quá trình trên là một quá trình tuần hoàn của vốn kinh doanh. Người ta thường gọi đó là 

chu kỳ : T – H – T’ (tiền – hàng hóa – thu về một lượng tiền khác] 

 iv. Quan hệ kinh tế pháp lý thuộc đối tượng hạch toán kế toán  

 - Quan hệ công nợ hay bán hàng, mua hàng thông qua các thỏa thuận và các nghĩa vụ 

phải thực hiện. 

 - Quá trình phản ánh các nhiệm vụ phải nộp tiền theo quy định. 

 - Quá trình phản ánh các nghĩa vụ thuế. 

IV. Phƣơng pháp của hạch toán kế toán  

 Xuất phát từ những đặc điểm cơ bản của đối tượng hạch toán kế toán đã hình thành hệ 

thống phương pháp hạch toán kế toán gồm bốn yếu tố (phương pháp cụ thể) là chứng từ, đối 

ứng tài khoản, tính giá và tổng hợp – cân đối kế toán. 
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 Chứng từ : Là một phương pháp thông tin và kiểm tra sự hình thành các nghiệp vụ kinh 

tế. 

 Đối ứng tài khoản : Là phương pháp thông tin và kiểm tra quá trình vận động của vốn 

kinh doanh theo từng loại hoặc từng bộ phận của vốn. 

 Tính giá : Là phương pháp thông tin và kiểm tra về chi phí trực tiếp và gián tiếp cho từng 

loại hoạt động, từng loại hàng hoá (kể cả vật liệu, tài sản, sản phẩm và lao vụ). 

 Tổng hợp – cân đối kế toán : Là phương pháp khái quát tình hình vốn kinh doanh và kết 

quả kinh doanh của đơn vị hạch toán qua từng thời kỳ nhất định. 

 Trong thực tiễn công tác, tuỳ thuộc vào trình độ của cán bộ và phương tiện tính toán cũng 

như yêu cầu quản lý, cách vận dụng các phương pháp trên cũng khác nhau. Cụ thể : 

 Phương pháp chứng từ có hình thức biểu hiện tương ứng là hệ thống các bản chứng từ 

và chương trình luân chuyển chứng từ. Tức là để minh chứng một nghiệp vụ phát sinh nào 

đó. Ví dụ để chứng minh bạn từng trả tiền chi phí điện thoại, bạn phải có hóa đơn (Bill) của 

nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. 

 Phƣơng pháp đối ứng tài khoản : Có hệ thống tài khoản (tổng hợp và phân tích các 

quan hệ đối ứng chủ yếu và hệ thống số tài khoản). 

 Phƣơng pháp tính giá có các sổ hạch toán chi tiết chi phí, bảng kê chi tiết chi phí, bảng 

phân bổ chi phí, thẻ (bảng) tính giá thành… 

 Phƣơng pháp tổng hợp – cân đối kế toán có các bảng : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo 

kết quả kinh doanh… 

 Mỗi phương pháp có vị trí, chức năng nhất định, song giữa chúng có mối quan hệ chặt 

chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống phương pháp hạch toán kế toán. Do đó, trong công tác 

kế toán, các phương pháp này được sử dụng một cách tổng hợp, đồng bộ. 

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 Một Kế toán cuối tháng lĩnh lương được 3 triệu. Theo kế hoạch, mỗi ngày gia đình Anh 

chi tiêu 80 nghìn, như vậy, cũng theo kế hoạch, hàng tháng Anh tiết kiệm để tích lũy 600 

nghìn. Đi ngang một siêu thị, Anh thấy một chiếc áo đẹp và mua với giá 800 nghìn. Trong 

một lúc ngẫu hứng, Anh đã làm mức chi tiêu của gia đình giảm và tháng đó coi như không có 

tích lũy. Và Anh cũng không biết rằng, nếu Công ty của Anh đang làm việc có lối thu chi tùy 

tiện như thế thì một ngày kia, Công ty cũng không còn để Anh làm việc. 

Kế toán ra đời là vì điều đó. Chúng ta cần có một hoạt động hạch toán rõ ràng và 

đánh giá chính xác chúng ta lời bao nhiêu hay lỗ bao nhiêu. Một tổ chức càng lớn thì yêu cầu 

này càng cấp thiết. Một tiểu thương buôn bán ngoài chợ không hề biết một ngày mình lời bao 

nhiêu (để biết mình nên tiêu xài bao nhiêu), điều đó chỉ ảnh hưởng đến một mình tiểu thương 

đó. Nhưng một công ty mà không biết được mình lời bao nhiêu để tiêu xài bao nhiêu, thì ảnh 

hưởng đến hàng nghìn lao động và hàng trăm cổ đông góp vốn. 

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------* 

 

 

 

 

 Vui lòng trả lời các câu hỏi trong bài tập phần này tại Tài liệu Bài tập. 

? Câu hỏi dành cho bạn  


