CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KẾ TOÁN VÀ THUẾ DÀNH CHO SẾP

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Sau khi hoàn tất thành công chương trình học này, học viên sẽ:
-

Nắm vững kiến thức căn bản về kế toán;

-

Vận dụng hiệu quả thông tin kế toán trong việc nắm bắt tình hình doanh nghiệp hiện tại;

-

Đọc, hiểu và phân tích được các báo cáo tài chính;

-

Xây dựng, cải thiện và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ đối với kế toán;

-

Biết cách sử dụng các loại báo cáo tài chính nội bộ;

-

Sử dụng các thông tin kế toán để đưa ra quyết định quản trị đúng đắn và kịp thời.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
-

Ban lãnh đạo và cấp quản lý của các phòng ban không liên quan đến kế toán – tài chính
trong doanh nghiệp

-

Nhân viên các phòng ban không liên quan đến kế toán – tài chính trong doanh nghiệp, có
ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí hiện tại và có mong muốn trở thành nhà quản trị.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
6 buổi (3 giờ/buổi)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổng quan về kế toán và quy trình kế toán
-

Kế toán là gì? Kế toán và tài chính có phải là một?

-

Phân biệt các khái niệm: kế toán tài chính – kế toán quản trị – kế toán thuế, kế toán trưởng
– giám đốc tài chính;

-

Quy trình kế toán;

-

Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với kế toán;

-

Các rủi ro trong kế toán đối với quản trị.

2. Kế toán thuế - những điều cần biết
-

Các nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp;

-

Pháp luật về thuế và kế toán – những điều nhà quản trị cần biết;

-

Các rủi ro có thể phát sinh từ việc kế toán thuế.

3. Đọc và phân tích báo cáo tài chính
-

Báo cáo kết quả kinh doanh;

-

Báo cáo lưu chuyển dòng tiền;

-

Bảng cân đối kế toán;

-

Thuyết minh báo cáo tài chính;

-

Dấu hiệu gian lận hoặc sai sót trong báo cáo tài chính;

-

Thực hành: Đọc và phân tích báo cáo của chính của một số công ty niêm yết.

4. Sử dụng công cụ kế toán trong quản trị
-

Bản chất và mục đích của kế toán quản trị;

-

Một vài báo cáo tài chính nội bộ;

-

Các chỉ số tài chính cần biết và cách sử dụng chúng để đưa ra quyết định quản trị;

-

Vấn đề chi phí – sản lượng – lợi nhuận, lựa chọn phương pháp tính giá thành và hạch toán
chi phí để tăng lợi nhuận và giảm nghĩa vụ thuế;

-

Lựa chọn các dự án đầu tư theo lợi nhuận và quy mô dựa trên NPV và IRR;

-

Xây dựng, cải thiện và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ đối với kế toán;

-

Thực hành: Đưa ra quyết định trong các tình huống cụ thể.
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