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NGHỀ KẾ TOÁN HIỆN TẠI Ở
VIỆT NAM
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PRESENTATION INSTRUCTOR

TRAN DUY
THUC
• GENERAL DIRECTOR OF DDC
INTERNATIONAL CONSULTING GROUP
• TRAINING EXPERT OF DPTC BUSINESS
TRAINING CENTER.
• BA accounting VN CA accounting VN
MBA Japan CPA VN TCPA VN

Skills
Leadership

Administration

Finances

Passion
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Phần A

PhầnC

Lợi ích từ các kỹ năng
đọc và phân tích báo
cáo tài chính doanh
nghiệp.

Những kỹ năng thực
tế cần rèn luyện
trước khi chọn kế
toán làm nghề chính
cho tương lai.

Phần B
Điều kiện cần thiết để
trở thành chuyên viên
kế toán chuyên
nghiệp.

PHẦN [A]

Lợi ích từ các kỹ năng đọc
và phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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| Lợi ích từ các kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp.

“
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1. Đọc và hiểu bảng
cân đối kế toán

”

Bảng cân đối kế toán có thể được sử
dụng để xác định giá trị của công ty,
các khoản nợ, và vị thế tiền mặt.

| Lợi ích từ các kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp.
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Đọc và hiểu báo cáo thu
nhập
Báo cáo thu nhập hay còn gọi là báo cáo
kết quả kinh doanh, báo cáo lãi lỗ, cho
biết có bao nhiêu doanh thu công ty
kiếm được trong năm từ việc bán sản
phẩm và dịch vụ, và có bao nhiêu chi
phí phát sinh từ tiền lương, các khoản
thuế, chi phí hoạt động, vv ..
Các khoản chênh lệch giữa doanh thu
và chi phí gọi là khoản lãi hoặc lỗ. Số
tiền còn lại sau thuế gọi là thu nhập
thuần.
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| Lợi ích từ các kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp.
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Đọc và hiểu báo cáo thay đổi vị thế tài chính
Báo cáo này cho thấy những thay đổi về tình hình tài chính của công ty từ
năm này sang năm kế tiếp. Nó còn được gọi là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,
thể hiện chi tiết dòng tiền vào và dòng tiền ra trong năm.
Báo cáo thay đổi tình hình tài chính có thể được sử dụng trong việc đánh giá tính
thanh khoản và khả năng thanh toán của một công ty, khả năng có thể tạo ra tiền
mặt nội bộ, khả năng có thể trả nợ, hay tái đầu tư vv ..

| Lợi ích từ các kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp.
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So
Sánh

Để làm quen với các
con số, hãy thử nhìn
vào thông tin tài
chính của ba công ty
bạn đang sở hữu hoặc
đang quan tâm.
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Bảng Cân đối Kế toán

Báo cáo Thu nhập

Báo cáo thay đổi tình
hình Tài Chính

Công ty nào có nhiều
các khoản nợ dài hạn
nhất? Công ty nào có
các khoản nợ ngắn
hạn cao hơn so với tài
sản ngắn hạn? So
sánh giá cổ phiếu hiện
tại với vốn chủ sở hữu
(giá trị ghi sổ): giá cổ
phiếu cao hơn hay
thấp hơn giá trị ghi
sổ?

Công ty nào có doanh
thu năm (hay quý)
gần đây nhất và kết
qủa đó tăng hay giảm
so với kỳ trước? Công
ty đã kiếm được (hoặc
bị lỗ) bao nhiêu tiền
trên mỗi cổ phiếu
trong kỳ gần đây
nhất?

Nợ của công ty tăng
lên hay giảm đi?
Chi phí nào đã phát
sinh lớn nhất?
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| Lợi ích từ các kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp.
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Ra Quyết Định

5

Hầu hết các nhà đầu tư sử dụng báo cáo tài chính là một
phần của quy trình ra quyết định. Tuy nhiên, một sự hiểu
biết và làm quen với các dữ liệu trên báo cáo có thể có lợi
cho bất kỳ nhà đầu tư nào trong việc đưa ra nhưng quyết
định kinh doanh có học thức.

| Lợi ích từ các kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp.
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Những Điểm Quan Trọng

6

Đối với hầu hết các công ty, báo cáo tài chính một phần
cũng là tài liệu quảng cáo và họ cần phải làm cho những
thông tin đó có vẻ ấn tượng và tích cực nhất có thể, ngay
cả khi các kết quả tổng thể đáng thất vọng. Hãy lưu ý đến
những khoản thu nhập hoặc các khoản lỗ trước đây.
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Anh / Chị đã nhận
thấy được điểm ưu
việt từ kỳ năng đọc
và hiểu báo cáo tài
chính doanh nghiệp ?

ENJOY THIS GREAT TIME

COFFEE
BREAK
15 MINUTES OF RELAX
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PHẦN [B]

Điều kiện cần thiết để trở
thành chuyên viên kế toán
chuyên nghiệp.
------------------------------------------------------------------------------------------------

| Điều kiện cần thiết để trở thành chuyên viên kế
toán chuyên nghiệp.

Nhân viên kế toán
được ví là “tay hòm
chìa khóa của DN”,

1. Làm thế nào để
tuyển được đúng
nhân tài kế toán.

Giữ một vai trò rất
quan trọng trong
DN

2. Có trình độ
chuyên môn cao.

Nhưng một câu hỏi
lớn đã được đặt ra
từ lâu và luôn làm
đau đầu các nhà
tuyển dụng đó là :
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3. Hội tụ các kỹ
năng cần thiết của
một kế toán viên
chuyên nghiệp.
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| Điều kiện cần thiết để trở thành chuyên viên kế
toán chuyên nghiệp.
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Kế toán viên là khái niệm chung để chỉ tất cả những người làm kế toán từ kế toán trưởng đến các nhân viên kế toán như kế toán tài chính,
kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết… Mỗi vị trí công việc khác nhau tất yếu sẽ yêu cầu chuẩn mực về nghề nghiệp khác
nhau. Nhưng tập trung lại, một kế toán viên chuyên nghiệp được các chuyên gia đánh giá phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

Thứ 3
Nghề của tính cẩn
thận và thận trọng
nghề nghiệp

Thứ 1
Có năng lực chuyên
môn chuyên nghiệp về
nghề kế toán

Thứ 2
Đạo đức nghề nghiệp
làm kim chỉ nam hành
nghề.

PHẦN [C]
Những kỹ năng thực tế cần
rèn luyện trước khi chọn kế
toán làm nghề chính cho
tương lai.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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| Những kỹ năng thực tế cần rèn luyện trước khi chọn kế toán
làm nghề chính cho tương lai.
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Thứ nhất, tích lũy kiến thức:

1

Kiến thức
chuyên môn

1
2

Khả năng
ngoại ngữ

2

+

3

Kiến thức
về tin học

3

| Những kỹ năng thực tế cần rèn luyện trước khi
chọn kế toán làm nghề chính cho tương lai.
Thứ hai, rèn luyện những phẩm chất nghề nghiệp:

1. Trung thực.
2. Khách quan.
3. Chính xác.
4. Chăm chỉ, cẩn thận.
5. Năng động, sáng tạo.
6. Khả năng quan sát, phân
tích, tổng hợp.
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7. Có tính độc lập cao trong
công việc, đồng thời phải
có tinh thần tập
thể.

8. Khả năng diễn đạt.
9. Khả năng chịu đựng áp lực
công việc.
10. Yêu thích những con
số.
11. Khả năng giao tiếp,
ứng xử khéo léo.
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THANKS FOR YOUR
ATTENTION !
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