


Thực hành lập một báo cáo LCTT hoàn chỉnh 
theo phương pháp gián tiếp

Xây dựng phương pháp luận trong việc lập 
báo cáo LCTT theo phương pháp gián tiếp

Hiểu rõ về các trường hợp trình bày báo cáo 
trên cơ sở thuần và các giao dịch phi tiền tệ

Hiểu được sự khác biệt giữa báo cáo LCTT 
trực tiếp và gián tiếp

Phân biệt rõ dòng tiền của ba loại hoạt động: 
kinh doanh, đầu tư và tài chính

Hiểu rõ khái niệm tiền và các khoản tương 
đương tiền trên báo cáo tài chính
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Kết thúc khóa học này, người học sẽ nắm được một số kiến thức và kỹ năng quan trọng phục vụ việc lập báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ:

Mục tiêu khóa học



Một số định nghĩa

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn.
Tương đương 
tiền

các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản 
cao và có khả năng dễ dàng chuyển đổi thành 
một lượng tiền xác định và không chịu nhiều 
rủi ro trong việc thay đổi giá trị.

Hoạt động 
kinh doanh

các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của đơn 
vị và các hoạt động khác không phải là hoạt 
động đầu tư và hoạt động tài chính.



Một số định nghĩa

Hoạt động đầu 
tư

các hoạt động mua sắm và thanh lý các tài sản 
dài hạn và các khoản đầu tư khác không phải là 
tương đương tiền.

Hoạt động tài 
chính

các hoạt động tạo ra sự thay đổi về quy mô và 
kết cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay của đơn vị.



Đáp ứng nhu cầu tiền trong 
ngắn hạn thay vì mục đích đầu 

tư

Mục đích nắm giữ Tính chất khoản mục

Chuyển đổi thành 
một lượng tiền xác 

định

Ít có rủi ro trong việc 
chuyển đổi

Tương đương tiền



Ví dụ 1:

Do thay đổi trong kế hoạch kinh doanh, công ty A thực hiện tái cơ 
cấu lại các hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện thanh lý một 
số tài sản không sử dụng tới. Số tiền thu được từ việc thanh lý tài 
sản là 50 tỷ đồng.

Dự báo kế hoạch dòng tiền trong vòng 12 tháng tới, công ty A sẽ 
chưa có kế hoạch sử dụng số tiền trên. Do vậy, công ty A thực hiện 
mở hai tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng B với các thông 
tin như sau:



a) Tài khoản tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với số tiền 25 tỷ đồng, lãi 
suất 7%/năm (tài khoản 1). Trong trường hợp công ty A tất 
toán trước hạn thì sẽ chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn với 
mức lãi suất 0,1%/năm.

b) Tài khoản tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với số tiền 25 tỷ đồng, lãi 
suất 4,5%/năm (tài khoản 2). Công ty A có thể tất toán trước 
hạn bằng cách thông báo cho ngân hàng trước 48 giờ kể từ 
thời điểm tất toán sổ tiết kiệm. Trong trường hợp này, công ty 
A sẽ được hưởng mức lãi suất 4%/năm, tương tự như lãi suất 
của các khoản tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng B.



Ban Giám đốc của Công ty A tin tưởng rằng họ sẽ không cần sử 
dụng tới số tiền gửi tiết kiệm tại tài khoản 1 trong thời hạn 12 
tháng tới. Tuy nhiên, Ban Giám đốc muốn giữ khả năng tiếp cận 
với số tiền trong tài khoản 2 trong trường hợp công ty phát sinh 
các nhu cầu sử dụng vốn mà không nằm trong kế hoạch kinh 
doanh ban đầu.



8 Các khoản vay ngân hàng thường được phân loại thuộc hoạt
động tài chính. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, các khoản thấu chi 
mà doanh nghiệp phải hoàn trả ngay khi có yêu cầu từ phía ngân
hàng là một phần của công tác quản trị tiền của đơn vị. Trong các
trường hợp này, các khoản thấu chi là một cấu phần của tiền và
tương đương tiền. Đặc điểm của các thỏa thuận này với ngân hàng
là số dư tài khoản tiền gửi thường xuyên biến động từ số dương
sang số âm.



9 Dòng tiền không bao gồm các biến động giữa tiền và tương
đương tiền bởi vì các khoản này là một phần trong công tác quản
trị tiền của đơn vị thay vì là một phần của hoạt động kinh doanh, 
đầu tư hay tài chính. Công tác quản trị tiền bao gồm việc đầu tư
các khoản tiền nhàn rỗi vào các khoản tương đương tiền.



Quiz
Click the Quiz button to edit this object



Dòng tiền hoạt động kinh doanh

Phương pháp trực tiếp Phương pháp gián tiếp



19 Đơn vị được khuyến khích báo cáo các dòng tiền từ hoạt động
kinh doanh theo phương pháp trực tiếp. Phương pháp này cung
cấp các thông tin hữu ích trong việc dự báo dòng tiền trong tương
lai mà báo cáo lập theo phương pháp gián tiếp không mang lại
được.



Chỉ tiêu Mã 
số

Thuyết 
minh

Năm 
nay

Năm 
trước

1 2 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02
3. Tiền chi trả cho người lao động 03
4. Tiền lãi vay đã trả 04
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20



Chỉ tiêu Mã 
số

Thuyết 
minh

Năm 
nay

Năm 
trước

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 01
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02
- Các khoản dự phòng 03
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

04

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05
- Chi phí lãi vay
- Các khoản điều chỉnh khác

06
07

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn
lưu động

08

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả,
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

11

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13
- Tiền lãi vay đã trả 14
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20



20 Theo phương pháp gián tiếp, dòng tiền thuần từ hoạt động
kinh doanh được xác định bằng cách điều chỉnh lãi hoặc lỗ cho các
ảnh hưởng của:

a) Thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho và các khoản phải thu, phải
trả thuộc hoạt động kinh doanh;

b) Các khoản mục không bằng tiền như chi phí khấu hao, các
khoản dự phòng, thuế TNDN hoãn lại, chênh lệch tỷ giá hối
đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ và lợi nhuận chưa
phân phối từ các công ty liên kết; và

c) Tất cả các khoản mục khác mà các ảnh hưởng của dòng tiền
thuộc hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.



Báo cáo dòng tiền trên cơ sở thuần

22 Các dòng tiền sau đây phát sinh từ hoạt động kinh doanh, hoạt 
động đầu tư hoặc hoạt động tài chính có thể được báo cáo trên cơ 
sở thuần:

a) Các khoản thu hộ, chi hộ khách hàng khi mà các dòng tiền này 
phản ánh các hoạt động của khách hàng hơn là các hoạt động 
của đơn vị; và

b) Các khoản thu, chi có vòng quay nhanh, giá trị lớn và thời gian 
đáo hạn ngắn.



Đi vay thanh toán thẳng cho nhà cung cấp

Số tiền đi vay

Hoạt động tài chính

Số tiền trả nhà
cung cấp

Hoạt động
kinh doanh

Hoạt động
đầu tư



Bù trừ công nợ với cùng
một đối tượng

Các giao dịch được phân loại
trong cùng một luồng tiền

Các giao dịch được phân loại
trong các luồng tiền khác

nhau

Trình bày trên cơ sở thuần Trình bày riêng rẽ từng
giao dịch



Ví dụ 2:

a) Trường hợp 1:

Công ty A mua nguyên vật liệu từ công ty B với số tiền 7 tỷ đồng, 
đồng thời bán hàng hóa cho công ty B với số tiền 10 tỷ đồng. Hai 
bên thực hiện bù trừ công nợ, phần chênh lệch với giá trị 3 tỷ 
đồng được công ty B thanh toán cho công ty A bằng tiền mặt.



b) Trường hợp 2:

Công ty A mua dây chuyền sản xuất từ công ty B với số tiền 25 tỷ 
đồng, đồng thời bán hàng hóa cho công ty B với số tiền 15 tỷ 
đồng. Hai bên thực hiện bù trừ công nợ, phần chênh lệch với giá 
trị 10 tỷ đồng được công ty A thanh toán cho công ty B bằng tiền 
mặt.



c) Trường hợp 3:

Trong năm 20X0, công ty A có một số nghiệp vụ như sau:
- Công ty A mua nguyên vật liệu từ công ty B với số tiền 15 tỷ 
đồng;
- Công ty A bán hàng hóa cho công ty C với số tiền 10 tỷ đồng;
- Công nợ phải trả công ty B với số tiền 10 tỷ đồng được công ty A 

bù trừ với công nợ phải thu từ bán hàng cho công ty C. Phần còn 
lại với giá trị 5 tỷ đồng được công ty A thanh toán cho công ty B 
bằng tiền mặt.



Ví dụ 3:

Công ty A có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP B với số tiền 20 tỷ 
đồng. Tại ngày 30/06/20X0, khoản tiền gửi tiết kiệm trên đến hạn và số 
tiền gốc và lãi với tổng giá trị 21,5 tỷ đồng được tự động chuyển sang 
kỳ hạn mới với thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/07/20X0 (trường hợp lãi 
nhập gốc).

Hỏi trường hợp này, kế toán sẽ trình bày luồng tiền trên báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ như thế nào?



25 Dòng tiền phát sinh từ các giao dịch có gốc ngoại tệ được ghi
nhận theo đồng tiền chức năng của đơn vị bằng việc áp dụng tỷ giá
hối đoái giữa đồng tiền chức năng và ngoại tệ tại ngày phát sinh
dòng tiền.

26 Dòng tiền của công ty con ở nước ngoài phải được chuyển đổi
theo tỷ giá giữa đồng tiền chức năng và ngoại tệ tại ngày phát sinh
dòng tiền.



27 Dòng tiền có gốc ngoại tệ được báo cáo theo cách thức phù
hợp với chuẩn mực IAS 21 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối
đoái. Chuẩn mực này cho phép áp dụng tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá thực
tế. Ví dụ, tỷ giá bình quân gia quyền của một kỳ có thể được sử
dụng để ghi nhận các giao dịch có gốc ngoại tệ hoặc chuyển đổi
dòng tiền của các công ty con ở nước ngoài. Tuy nhiên, IAS 21 
không cho phép sử dụng tỷ giá cuối kỳ báo cáo để chuyển đổi dòng
tiền của công ty con ở nước ngoài.



28 Các khoản lãi/lỗ do đánh giá lại số dư tiền tệ cuối kỳ không phải
là dòng tiền. Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá đối với
các khoản tiền và tương đương tiền có gốc ngoại tệ được trình bày
trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm đối chiếu các khoản tiền và
tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ. Giá trị này được trình bày
tách biệt khỏi các dòng tiền thuộc hoạt động kinh doanh, đầu tư
và tài chính và bao gồm các khoản chênh lệch, nếu có, nếu như các
dòng tiền này được báo cáo theo tỷ giá cuối kỳ.



32 Tổng các khoản lãi vay chi trả trong kỳ được công bố trên báo
cáo lưu chuyển tiền tệ bất kể chúng được ghi nhận là chi phí trên
báo cáo lãi lỗ hay được vốn hóa theo quy định của IAS 23 Chi phí
đi vay.



Lãi vay và
cổ tức đã

trả

Hoạt động
kinh doanh

Hoạt động
tài chính

Hoạt động
kinh doanh

Hoạt động
đầu tư

Lãi vay và
cổ tức đã

nhận



Các giao dịch không bằng tiền

43 Các giao dịch thuộc hoạt động đầu tư và tài chính mà không sử 
dụng tiền hoặc tương đương tiền được loại trừ khỏi báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ. Các giao dịch này được công bố trên báo cáo tài 
chính theo cách thức có thể cung cấp đầy đủ thông tin thích hợp 
về các hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính này.



Ví dụ 4:

Công ty A là công ty mới được thành lập trong năm 20X0. Trong
năm, chủ sở hữu của Công ty A thực hiện góp vốn như sau:
- Góp vốn bằng hàng tồn kho: 5 tỷ đồng
- Góp vốn bằng TSCĐ: 10 tỷ đồng
- Góp vốn bằng tiền: 5 tỷ đồng

Ngoài ra, công ty A không phát sinh bất kỳ giao dịch nào khác.



Báo cáo tình hình tài chính của công ty A tại ngày 31/12/20X0 như
sau:

Khoản mục Cuối năm Đầu năm 
Tiền 5.000.000.000 -
Hàng tồn kho 5.000.000.000 -
TSCĐ hữu hình 10.000.000.000 -
Tổng cộng tài sản 20.000.000.000 -

Nợ phải trả - -
Vốn góp của CSH 20.000.000.000 -

Tổng cộng nguồn vốn 20.000.000.000 -



Công ty A Công ty B
Bù trừ công nợ

Công ty A Công ty B

Công ty C



Chỉ tiêu LCTT trực tiếp LCTT gián tiếp
Tiền thu khác 
từ hoạt động 
kinh doanh

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng
số tiền đã thu từ các khoản khác từ
hoạt động kinh doanh, ngoài khoản
tiền thu được phản ánh ở Mã số 01, 
như: Tiền thu từ khoản thu nhập
khác (tiền thu về được bồi thường, 
được phạt, tiền thưởng và các khoản
tiền thu khác...); Tiền đã thu do được
hoàn thuế; Tiền thu được do nhận ký
quỹ, ký cược; Tiền thu hồi các khoản
đưa đi ký cược, ký quỹ;  Tiền thu từ
nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án (nếu
có); Tiền được các tổ chức, cá nhân
bên ngoài thưởng, hỗ trợ; Tiền nhận
được ghi tăng các quỹ do cấp trên
cấp hoặc cấp dưới nộp, ...

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền
thu khác phát sinh từ hoạt động
kinh doanh ngoài các khoản đã nêu
ở các Mã số từ 01 đến 14, như: Tiền
thu từ nguồn kinh phí sự nghiệp, dự
án (nếu có); Tiền được các tổ chức, 
cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ
ghi tăng các quỹ của doanh nghiệp; 
Tiền nhận được ghi tăng các quỹ do 
cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp; Lãi
tiền gửi của Quỹ bình ổn giá (nếu
không được ghi nhận vào doanh thu
hoạt động tài chính mà ghi tăng Quỹ
trực tiếp); Tiền thu từ cổ phần hóa
tại các doanh nghiệp được cổ phần
hóa, ... trong kỳ báo cáo.



Chỉ tiêu LCTT trực tiếp LCTT gián tiếp
Tiền chi khác 
cho hoạt động 
kinh doanh

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã
chi cho các khoản khác, ngoài các khoản tiền chi 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
trong kỳ báo cáo được phản ánh ở Mã số 02, 
03, 04, 05, như: Tiền chi bồi thường, bị phạt và
các khoản chi phí khác; Tiền nộp các loại thuế
(không bao gồm thuế TNDN); Tiền nộp các loại
phí, lệ phí, tiền thuê đất; Tiền nộp các khoản
BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; Tiền chi đưa đi ký
cược, ký quỹ; Tiền trả lại các khoản nhận ký
cược, ký quỹ, tiền chi trực tiếp bằng nguồn dự
phòng phải trả; Tiền chi trực tiếp từ quỹ khen
thưởng, phúc lợi; Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ; Tiền chi trực tiếp từ các quỹ khác
thuộc vốn chủ sở hữu; Tiền chi trực tiếp từ
nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, …

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản
tiền chi khác phát sinh từ hoạt
động kinh doanh ngoài các
khoản đã nêu ở các Mã số từ 01 
đến 14, như: Tiền chi từ Quỹ
khen thưởng, phúc lợi, Quỹ phát
triển khoa học và công nghệ; 
Tiền chi trực tiếp bằng nguồn
kinh phí sự nghiệp, dự án; Tiền
chi trực tiếp từ tiền thu cổ phần
hóa nộp lên cấp trên, nộp cho
chủ sở hữu; Tiền chi phí cổ phần
hóa, tiền hỗ trợ người lao động
theo chính sách, ...





Các vấn đề khi lập báo cáo LCTT theo phương 
pháp gián tiếp?
- Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được lập theo phương pháp 

gián tiếp;
- Luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính được lập 

theo phương pháp trực tiếp;

-> Sự không nhất quán trong phương pháp lập báo cáo dòng tiền 
phát sinh từ các hoạt động khác nhau.



Các chỉ tiêu như:
- Tăng, giảm các khoản phải thu (Mã số 09);
- Tăng, giảm hàng tồn kho (Mã số 10);
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Mã số 11)
- Tăng, giảm chi phí trả trước (Mã số 12);
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh (Mã số 13);

Được lập bằng cách tổng hợp chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư 
đầu kỳ của các khoản mục trên báo cáo tình hình tài chính (phương 
pháp gián tiếp).



Các chỉ tiêu:
- Tiền lãi vay đã trả (Mã số 14);
- Thuế TNDN đã nộp (Mã số 15).

Được lập theo phương pháp tổng hợp số liệu trực tiếp.



Các chỉ tiêu:
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 16);
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 17).

Có thể được lập theo phương pháp tổng hợp số liệu trực tiếp.

-> Có sự không nhất quán trong phương pháp lập giữa các chỉ tiêu cùng 
thuộc dòng tiền của hoạt động kinh doanh.



Quy trình lập báo cáo LCTT theo phương pháp 
gián tiếp
1. Cân bằng dòng tiền của ba loại hoạt động trên báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ sử dụng phương trình kế toán;

2. Nhận biết các thông tin cần điều chỉnh khi lập báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ, bao gồm: các giao dịch thuộc dòng tiền của hoạt động đầu 
tư và hoạt động tài chính, các khoản thu nhập và chi phí không 
bằng tiền, các giao dịch phi tiền tệ, các dòng tiền từ hoạt động đầu 
tư và hoạt động tài chính cần được điều chỉnh do hiện đang được 
trình bày theo giá trị thuần, …



3. Xác định các chỉ tiêu ảnh hưởng tương ứng trên báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ từ các giao dịch và thông tin xác định tại bước 2;

4. Điều chỉnh các ảnh hưởng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho 
các thông tin cần điều chỉnh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh được xác định tại bước 2 và bước 3;

5. Điều chỉnh các ảnh hưởng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho 
các thông tin cần điều chỉnh trên báo cáo tình hình tài chính được 
xác định tại bước 2 và bước 3.



Áp dụng phương trình kế toán trong việc lập 
báo cáo LCTT
• Tổng tài sản = Tổng nợ phải trả + tổng vốn chủ sở hữu
• Tiền + Tài sản khác ngoài tiền = Tổng nợ phải trả + tổng vốn chủ 

sở hữu
• TiềnĐK + Tài sản khác ngoài tiềnĐK = Tổng nợ phải trảĐK + tổng vốn 

chủ sở hữuĐK

• TiềnCK + Tài sản khác ngoài tiềnCK = Tổng nợ phải trảCK + tổng vốn 
chủ sở hữuCK



• (TiềnCK - TiềnĐK) + (Tài sản khác ngoài tiềnCK - Tài sản khác ngoài 
tiềnĐK) = (Tổng nợ phải trảCK - Tổng nợ phải trảĐK) + (tổng vốn chủ 
sở hữuCK - tổng vốn chủ sở hữuĐK)

• Thay đổi trong tiền + Thay đổi trong tài sản khác ngoài tiền = 
Thay đổi trong nợ phải trả + thay đổi trong vốn chủ sở hữu

• Thay đổi trong tiền = Thay đổi trong nợ phải trả + thay đổi trong 
vốn chủ sở hữu – thay đổi trong tài sản khác ngoài tiền
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