
THỰC HÀNH 

HỢP NHẤT KINH DOANH

Chương trình đào tạo



ĐỐI TƯỢNG

 Các nhà quản lý tài chính - kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài 

chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các Tập đoàn…

 Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành tài chính kế toán mong 

muốn tiếp cận chuyên môn hợp nhất kinh doanh.

 Trợ lý kiểm toán, người cung cấp dịch vụ kế toán.

MỤC TIÊU

 Hiểu về tổng quan hợp nhất kinh doanh và các quy định hiện hành có liên quan (Thông tư số 

202/2014/TT-BTC).

 Hệ thống hóa quy trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo trình tự các bước cụ thể.

 Có khả năng lập báo cáo tài chính hợp nhất hoàn chỉnh sau khi bài tập thực hành.

 Có khả năng phân tích các tình huống trong thực tế, vận dụng các quy định hiện hành để đưa ra 

các phương pháp hợp nhất phù hợp đảm bảo giữa quy định và thực tiễn áp dụng.

 Chia sẻ các vấn đề trong thực tiễn khi hợp nhất báo cáo tài chính ở các Tập đoàn lớn.



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN NỘI DUNG

I. Tổng quan hợp nhất kinh 

doanh và Thông tư 202
 Cấu trúc thông tư 202/2014/TT-BTC và các khái niệm hợp nhất kinh 

doanh

 Các phương pháp hợp nhất BCTC 

 Các bước lập BCTC hợp nhất

II. Lập BCTC hợp nhất cơ bản 

giữa công ty con mẹ và công ty 

con, công ty liên doanh liên kết

 Xem xét và điều chỉnh giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tài 

thời điểm mua

 Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công 

ty con theo giá trị hợp lý

 Các điều chỉnh giá trị hợp của tài sản thuần của công ty con sau thời 

điểm mua

 Điều chỉnh các giao dịch trong nội bộ tập đoàn

 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo 

phương pháp vốn chủ sở hữu

III. Ghi nhận và xử lý kế toán 

liên quan đến lợi ích của cổ 

đông thiểu số

 Định nghĩa lợi ích của cổ đông thiểu số

 Ghi nhận lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày mua

 Đối chiếu và ghi nhận cổ đông thiểu số sau ngày mua

 Trình bày lợi ích của cổ đông thiểu số

IV. Thực hành lập báo cáo tài 

chính hợp nhất

 Thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất

PHẦN NỘI DUNG

I. Tổng quan về hợp nhất 

kinh doanh

 Sơ lược lại các vấn đề liên quan đến hợp nhất kinh doanh 

II. Các chuyên đề nâng cao 

về hợp nhất kinh doanh và 

bài tập tình huống

 Phương pháp xử lý các khoản dự phòng phát sinh từ các giao dịch trong 

nội bộ Tập đoàn

 Hợp nhất BCTC của Tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo

 Tái cấu trúc tập đoàn

 Chuyển đổi BCTC của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty 

mẹ

III. Báo cáo lưu chuyển tiền 

tệ hợp nhất

 Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

 Phân tích và điều giải dòng tiền phát sinh từ các giao dịch hợp nhất kinh 

doanh (mua bán, sáp nhập)

IV. Thực hành hợp nhất

kinh doanh

 Thực hành lập báo cáo tài chính hợp nhất hoàn chỉnh (bao gồm BCĐKT, 

BCKQHĐKD, BCLCTT và các thuyết minh trọng yếu)

 Nâng cao chất lượng báo cáo và quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất

 Trao đổi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn

Khóa 1: Hợp nhất báo cáo tài chính cơ bản (4 buổi)

Khóa 2: Hợp nhất báo cáo tài chính nâng cao (4 buổi)


