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  BỘ XÂY DỰNG                      ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

  TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY             KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

        Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 05/5/2021 

      Môn: KIỂM TOÁN 1 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 

(3 điểm) 

1/ 

1.1. Nghiệp vụ phát sinh 

Nhượng bán một nhà xưởng đã qua sử dụng theo nguyên giá 

200.000.000 đồng, đã khấu hao 150.000.000 đồng. Giá bán 

chưa thuế 40.000.000 đồng, thuế GTGT 10% trên giá bán chưa 

thu tiền Công ty M. Chi phí khác (hoa hồng cho môi giới) 

1.760.000 đồng thanh toán bằng tiền mặt. 

0.5đ 

1.2. Bằng chứng kiểm toán liên quan đến nghiệp vụ  

- Bảng đăng ký trích khấu hao và theo dõi khấu hao 

- Biên bản thanh lý TSCĐ 

- Bảng công nợ phải thu (theo dõi nợ phải thu cty M) 

- Phiếu chi, 

- Các sổ liên quan: Sổ tiền mặt, Sổ chi phí khác, Sổ thu nhập 

khác, Sổ thuế GTGT phải nộp, Sổ chi tiết phải thu khách hàng 

(cty M). 

0.5đ 

2/ 

 

2.1. Nghiệp vụ phát sinh 

Thanh toán tiền lương cho người lao động bằng tiền gửi ngân 

hàng 50.000.000 đồng  

0.5đ 

2.2. Bằng chứng kiểm toán liên quan đến nghiệp vụ 

- Bảng lương, bảng chấm công,… 

- Giấy báo Nợ ngân hàng,… 

- Các sổ liên quan: Sổ tiền lương, Sổ tiền gửi ngân hàng.  

0.5đ 

3/ 

3.1. Nghiệp vụ phát sinh 

Thu tiền nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ từ Cty Y bằng tiền gửi ngân 

hàng 20.000.000 đồng 

0.5đ 

3.2. Bằng chứng kiểm toán liên quan đến nghiệp vụ 

- Sổ theo dõi công nợ, biên bản xử lý xóa nợ, Giấy báo Có,… 

- Các sổ liên quan: Sổ tiền gửi ngân hàng, sổ thu nhập khác,… 

0.5đ 

 

 

 

 

B 

 

Số liệu trên một số tài khoản phát sinh trong quý IV/N của công 

ty Tràng An chưa được kiểm toán, có sai sót chưa hợp lí và 

được điều chỉnh như sau: (ĐVT: 1.000.000 đ) 

 

N/V1: Hợp lí, trên số dư đầu kỳ TK 211 là 800 và 411 là 700 0.5đ 
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2 

(7 điểm) 

khớp với số đầu kỳ đã kiểm toán    

   Nợ TK 211     500 

        Có TK 411 500  

N/V2: Không hợp lí, vì số dư đầu kỳ TK 156 là 120, nên không 

thể xuất kho quá 120 (từ < hoặc = 120), nên điều chỉnh như sau:  

 Có thể ghi số âm, hoặc bỏ NV cũ, ghi lại NV mới như sau:  

   Nợ TK 157        120 

       Có TK 156    120 

 

 

1.0đ 

N/V3: Không hợp lí, vì trên số dư đầu kỳ  bên Có TK 341(Nợ 

vay còn phải trả) là 110 nên không thể trả nợ vay quá 110 (từ < 

hoặc = 110), nên điều chỉnh như sau:  

   Nợ TK 341       110 

        Có TK 112  110 

1.0đ 

N/V4: Không hợp lí,  

- Thứ nhất là tính cân đối Nợ và Có không bằng nhau,  

- Thứ hai là số dư đầu kỳ TK 421 là 45, nên không thể bổ sung 

nguồn vốn kinh doanh là 55 (từ < hoặc = 45), nên điều chỉnh 

như sau:  

 Có thể ghi số âm, hoặc bỏ NV cũ, ghi lại NV mới như sau:  

   Nợ TK 421      45 

       Có TK 411   45 

1.0đ 

N/V5: Hợp lí, trên số dư đầu kỳ TK 112 là 150 và 331 là 275 

khớp với số đầu kỳ đã kiểm toán, sau khi phát sinh N/V3 thì số 

dư TK 112 còn là 40 đủ để thanh toán bớt nợ cho người bán 10    

   Nợ TK 331       10 

        Có TK 112   10 

0.5đ 

 

N/V6: Hợp lí, trên số dư đầu kỳ TK 131 là 120 còn phải thu, 

khớp với số đầu kỳ đã kiểm toán và N/V 6 là thu tiền khách 

hàng, thu nợ phải thu 100 bằng TGNH. 

   Nợ TK 112        100 

        Có TK 131    100 

0.5đ 

N/V7: Hợp lí, trên số dư đầu kỳ TK 334 là 60 nợ lương phải trả, 

và TK 112 có đủ để thanh toán hết nợ tiền lương cho người lao 

động    

   Nợ TK 112        60 

        Có TK 131    60 

0.5đ 

 
Hoàn tất số liệu trên Bảng Cân đối kế toán: 
 

2.0đ 
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