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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 

Tên tiếng Anh: FINANCIAL ACCOUNTING 3; Mã số môn học:ACC304 

Ngành đào tạo: Kế toán - Kiểm toán; Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin chung: 

• Môn học 

Loại môn học: Số tín chỉ: 2 Số giờ học: 32.33 

• Đại cương 

• Khối ngành 

• Cơ sở ngành 

• Ngành 

• Chuyên ngành: √ 

• Lý thuyết: 1.53 

• Thực hành/ Thảo luận: 

0,13  

• Tiểu luận/ Bài tập: 0,34 

• Kiến tập  

• Lý thuyết: 19 

• Thực hành/ Thảo luận: 

3.33 

• Tiểu luận/ Bài tập: 10 

• Kiến tập:  

 

2. Điều kiện tham gia môn học 

Môn học tiên quyết Kế toán tài chính 1 

Thuế 

Tài chính doanh nghiệp 

Các yêu cầu khác -Yêu cầu về kiến thức : 

Có kiến thức nền tảng về thuế, phân tích tài chính và kế 

toán  

-Yêu cầu về kỹ năng: 

Sinh viên đã có kiến thức nền tảng về kế toán, kỹ năng 

làm việc độc lập và làm việc nhóm 
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-Yêu cầu về thái độ: 

Chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia trên 80% số tiết 

của môn học 

Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu do giảng 

viên giới thiệu và làm đầy đủ bài tập 

 

3. Mô tả môn học 

Kế toán tài chính 3 thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Môn học cung cấp 

những kiến thức và kỹ năng về phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất, cũng 

như xử lý các vấn đề kế toán trong các trường hợp: sai sót trong kế toán, thay đổi 

chính sách kế toán và ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế 

toán năm. Thông qua môn học này, sinh viên có thể lập và trình bày các chỉ tiêu trên 

BCTC hợp nhất, bên cạnh đó ứng dụng kiến thức giải quyết các tình huống kế toán 

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích báo cáo tài chính, kiểm soát hoạt 

động… 

4. Kế hoạch giảng dạy chi tiết  

Nội dung 

 

CHƯƠNG 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 

1.1.Kế toán các khoản đầu tư tài chính 

     1.1.1 Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

     1.1.2 Kế toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

1.2.Một số vấn đề chung về báo cáo tài chính hợp nhất 

1.2.1 Khái niệm và đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất 

1.2.2 Kết cấu của báo cáo tài chính hợp nhất 

1.2.3 Các khoản đầu tư với báo cáo tài chính hợp nhất 
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1.2.4 Tổ chức công tác kế toán 

1.3.Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất 

1.3.1 Nguyên tắc  

1.3.2 Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất 

1.3.3 Lập từng báo cáo tài chính hợp nhất 

CHƯƠNG 2. SAI SÓT TRONG KẾ TOÁN, THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ 

TOÁN VÀ ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN 

2.1. Sai sót và kế toán ảnh hưởng do điều chỉnh sai sót 

2.1.1 Sai sót trong kế toán 

2.1.2 Kế toán ảnh hưởng của việc điều chỉnh sai sót 

2.1.3 Trình bày sai sót của các năm trước 

2.2. Thay đổi chính sách kế toán và kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố 

thay đổi chính sách kế toán 

2.2.1 Thay đổi chính sách kế toán và áp dụng các thay đổi chính sách kế toán 

2.2.2 Kế toán ảnh hưởng của việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán 

2.2.3 Trình bày về áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán 

2.3. Thay đổi ước tính kế toán và kế toán của việc thay đổi ước tính kế toán 

2.3.1 Thay đổi ước tính kế toán 

2.3.2 Kế toán ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính kế toán 

2.3.3 Trình bày về thay đổi ước tính kế toán 

CHƯƠNG 3. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ 

TOÁN NĂM 

3.1. Nội dung các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 

3.1.1 Khái niệm 

3.1.2 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh 
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3.1.3 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh 

3.2. Trình bày báo cáo tài chính 

 


