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Mục tiêu đào tạo

Phương pháp đào tạo

- Phương pháp giảng dạy
Coaching dựa t

Tài liệu

Giới thiệu chương trình

Tài chính là trái tim và kế toán

là mạch máu của doanh nghiệp,

mang sức sống cho các hoạt

động sản xuất kinh doanh của

doanh nghiệp. Để kiểm soát

tình hình tài chính doanh nghiệp

và đưa ra được các quyết định

chính xác giúp doanh nghiệp có

vị thế cao trong môi trường kinh

doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và chuyên nghiệp hơn như

hiện nay, ngoài các kiến thức về quản trị & kinh doanh, các nhà

quản lý doanh nghiệp cần phải nắm vững kiến thức cũng như kỹ

năng về tài chính và kế toán. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của

các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc sử dụng hiệu quả công

cụ tài chính và kế toán quản trị. Chương trình đào tạo “Kế toán

dành cho lãnh đạo.” được Viện MasterSkills thiết kế nhằm giúp

các nhà lãnh đạo doanh nghiệp biết cách đọc , hiểu và phân tích

những báo cáo tài chính do kế toán soạn lập và trình lên, sử dụng

những thông tin và báo cáo do kế toán cung cấp để phục vụ công

tác quản lý điều hành.

- Chuyên gia sử dụng các phương

pháp đào tạo sau đây để chuyển

tải nội dung khóa học:

- Thảo luận mở (Open discussion)

- Nghiên cứu tình huống (Case

study)

- Bài tập tự đánh giá (Self-

assessment)

- Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế

(Mini-lecture)

- Biết cách thức để tổ chức một bộ
máy kế toán.
- Hiểu được vai trò của bộ phận kế
toán trong công tác quản lý điều
hành công ty.
- Biết cách yêu cầu bộ phận kế
toán phải làm những gì.
- Biết cách đọc, hiểu và phân tích
những báo cáo tài chính do kế toán
soạn lập và trình lên.
- Biết cách sử dụng những thông
tin và báo cáo do kế toán cung cấp
để phục vụ công tác quản lý điều
hành.
- Hiểu được mối quan hệ giữa bộ
phận kế toán và các phòng, ban,
bộ phận khác trong toàn công ty.
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- Tài liệu lưu hành nội bộ
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Đối tượng học viên

Chứng nhận

Nội dung chương trình

Phần I: Tổng quan về kế toán

• Kế toán là gì? Tổng quan về kế toán tài chính, kế toán thuế &
kế toán quản trị;

• Phân biệt tài chính & kế toán, giám đốc tài chính & kế toán
trưởng, kiểm toán & tư vấn.

.Phần II: Tổ chức và quản lý công tác kế toán
• Nhân sự kế toán, phần mềm kế toán, trang thiết bị cho bộ
phận kế toán;
• Phân chia các phần hành trong bộ phận kế toán và mối quan
hệ giữa các phần hành này;
• Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác kế toán của
doanh nghiệp;
• Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác trong
doanh nghiệp.

Phần III: Hiểu và sử dụng thông tin kế toán
• Đọc, hiểu và sử dụng thông tin Báo cáo tài chính
◦ Bản cân đối kế toán;
◦ Bản cáo lui chuyển dòng tiền;
◦ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
◦ Thuyết minh báo cáo tài chính.
• Đọc, hiểu và phân tích Báo cái thuế...

Phần IV: Kế toán quản trị
• Định nghĩa, mục đích, bản chất của kế toán quản trị;
• Một số dạng Báo cáo kế toán nội bộ của doanh nghiệp sản
xuất;
• Cách xác định và phân loại chi phí;
• Giá thành sản phẩm; các phương pháp tính giá thành sản
phẩm.
• Sử dụng thông tin kế toán quản trị thông qua báo cáo nội bộ
của doanh nghiệp

Phần V: Nguyên tắc sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập và

dịch vụ tư vấn kế toán

Xem thêm chi tiết tại Website Masterskills.org:

http://www.masterskills.org/Accounting-for-managers-training.htm

- Cấp quản lý điều hành doanh

nghiệp - những người không

chuyên về tài chính kế toán.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng

Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám

đốc, các Giám đốc chức năng,

Trưởng / Phó các phòng ban bộ

phận của các doanh nghiệp.

- Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá
trị trên toàn quốc
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