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Acquisition 

/ˌækwɪˈzɪʃ(ə)n/ 

 

 

Sự mua lại 

Hành động một công ty tiến hành mua lại một phần 
hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác. 

Adverse opinion 

/ˈædvɜːs əˈpɪnjən/ 

Ý kiến kiểm toán trái ngược 

Ý kiến được đưa ra khi một kiểm toán viên cho rằng 
Báo cáo tài chính của công ty được báo cáo không 
chính xác, không phản ánh đúng tình hình tài chính 
và sức khỏe của doanh nghiệp. 

Associate 

/əˈsəʊʃɪeɪt/ 

Công ty liên kết 

Công ty liên kết là một thực thể mà trong đó chủ thể 
khác gây sức ảnh hưởng đáng kể, nhưng không phải 
công ty con hoặc công ty liên doanh của nhà đầu tư. 

Audit’s Opinion 

/ 'ɔ:dits ə'piniən/ 

 

Ý kiến kiểm toán 

Ý kiến kiểm toán là một chứng nhận đi kèm với Báo 
cáo tài chính. Nó được dựa trên việc kiểm toán các 
thủ tục và hồ sơ để đưa ra báo cáo và đưa ra ý kiến 
về việc liệu có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài 
chính hay không. 
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Balance Sheet 

/ˈbæləns ʃiːt/ 

 

 

Bảng cân đối kế toán 

Loại Báo cáo tài chính thể hiện tài sản, nợ phải trả và 
vốn góp trong một doanh nghiệp tại một thời điểm. 

Board of Directors 

/bɔːrd əv daɪˈrektər/ 

Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là một nhóm các cá nhân được bầu 
bởi Hội đồng cổ đông. Nhiệm vụ của Hội đồng quản 
trị là lập ra các chính sách quản trị doanh nghiệp và 
giám sát, đưa ra quyết định cho các vấn đề quan 
trọng của công ty. 

CFA Institute 

/siː ef eɪ ˈɪn.stɪ.tʃuːt/ 

Viện CFA 

Viện CFA là một hiệp hội toàn cầu của các chuyên gia 
đầu tư. Tổ chức cung cấp các chứng chỉ toàn cầu như 
CFA (Chartered Financial Analyst), CIPM (Certificate 
in Investment Performance Measurement). 

Consolidation 

/kənˌsɒlɪˈdeɪʃ(ə)n/ 

Sự hợp nhất 

Kết hợp tài sản, vốn chủ sở hữu, công nợ và điều 
hành của một công ty mẹ và công ty con của nó vào 
một Báo cáo tài chính. 

Contingencies 

/kənˈtɪnʤənsiz/ 

Các khoản tiềm tàng 

Sự kiện tiêu cực tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương 
lai. 
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Corporate governance  

/ˈkɔːpərɪt ˈgʌvənəns/ 

 

 

Quản trị doanh nghiệp 

Quá trình hay thủ tục về giám sát và kiểm soát được 
thực hiện để bảo đảm cho việc thực thi quản trị công 
ty phù hợp với lợi ích của các cổ đông. 

Diluted shares 

/daɪˈljuːtɪd ʃeəz/ 

Cổ phiếu bị pha loãng 

Trường hợp xảy ra khi công ty phát hành thêm nhiều 
cổ phiếu có giá trị thấp hơn giá thị trường, nhằm 
giảm giá các cổ phiếu của mình.  

Disclaimer of opinion 

/dɪsˈkleɪmər əv əˈpɪnjən/ 

Từ chối đưa ra ý kiến 

Ý kiến từ chối được đưa ra trong trường hợp có giới 
hạn quan trọng tới phạm vi kiểm toán hoặc là thiếu 
thông tin liên quan đến một số lượng lớn các khoản 
mục, tới mức mà kiểm toán viên không thể thu thập 
đầy đủ và thích hợp các bằng chứng kiểm toán để có 
thể cho ý kiến về Báo cáo tài chính. 

Divestiture 

/dəˈvɛstətʃər/ 

Thoái vốn 

Thoái vốn là một sự giảm đi một phần hoặc toàn bộ 
tài sản trong doanh nghiệp qua việc bán, trao đổi, 
đóng cửa hoặc phá sản. 

Earning guidance  

/ɜːnɪŋ ˈɡaɪdns/ 

Hướng dẫn lợi nhuận 

Là một bản dự báo được công bố chính thức bởi lãnh 
đạo của công ty niêm yết về lãi hoặc lỗ trong tương 
lai gần. 
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Financial Accounting 

Standards Board (FASB) 

/faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ ˈstændədz 

bɔːd/ 

 

 

Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính 

Tổ chức thiết lập chuẩn mực, tổ chức phi lợi nhuận 
tư nhân với mục đích chính là thiết lập và cải thiện 
các Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung ở 
Hoa Kỳ vì lợi ích chung. 

Financial Reporting Council 

(FRC) 

/faɪˈnænʃəl rɪˈpɔːtɪŋ ˈkaʊns(ə)l/ 

Hội đồng Báo cáo Tài chính 

Một cơ quan quản lý độc lập ở Anh và Ireland, chịu 
trách nhiệm điều chỉnh các kiểm toán viên, kế toán 
viên và chuyên gia, và thiết lập Bộ luật Quản trị và 
Quản lý doanh nghiệp của Vương quốc Anh. 

Financial Statement Notes 

/faɪˈnænʃl ˈsteɪtmənt nəʊt/ 

Thuyết minh Báo cáo tài chính 

Thuyết minh BCTC được lập để giải thích và bổ sung 
thông tin về tình hình hoạt động sản xuất – kinh 
doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh 
doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các 
bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi 
tiết. 

Financing activities 

/faɪˈnænsɪŋ ækˈtɪvɪtiz/ 

Hoạt động tài chính 

Các hoạt động tạo ra sự thay đổi về quy mô và kết 
cấu của vốn chủ sở hũu và vốn vay của doanh 
nghiệp. 

IFRS Practice Statement 

/aɪ-ɛf-ɑːr-ɛs ˈpræktɪs ˈsteɪtmənt/ 

Báo cáo áp dụng IFRS 

Báo cáo cung cấp hướng dẫn về cách đánh giá khi 
lựa chọn thông tin để cung cấp trong Báo cáo tài 
chính chuẩn bị được áp dụng IFRS. 
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International Accounting 

Standards Board (IASB) 

/ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl əˈkaʊntɪŋ 

ˈstændədz bɔːd/ 

 

 

Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế 

IASB được thành lập năm 2001, là tổ chức kế nhiệm 
Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế. IASB chịu trách 
nhiệm phát triển Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc 
tế (IFRS) và thúc đẩy việc sửu dụng và ứng dụng các 
chuẩn mực này. 

International Standards for 

Auditing (ISAs) 

/ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ˈstændədz fɔːr 

ˈɔːdɪtɪŋ/ 

Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế 

Các chuẩn mực chuyên nghiệp trong việc thực hiện 
kiểm toán các thông tin tài chính. Các chuẩn mực này 
được ban hành bởi Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) 
thông qua Hội đồng Tiêu chuẩn Kiểm toán và Đảm 
bảo Quốc tế (IAASB). 

Investing activities 

/ɪnˈvɛstɪŋ ækˈtɪvɪtiz/ 

Hoạt động đầu tư 

Các hoạt động đầu tư, mua sắm hoặc thanh lý, 
nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư 
khác không thuộc các khoản tương đương tiền. 

Joint venture 

/dʤɔint 'ventʃə/ 

Liên doanh 

Một thỏa thuận kinh doanh trong đó hai hoặc nhiều 
bên đồng ý tập hợp các nguồn lực của họ nhằm hoàn 
thành một mục tiêu nhất định.  
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Management's Discussion 

and Analysis (MD&A) 

/ˈmænɪʤmənts dɪsˈkʌʃən ænd 

əˈnæləsɪs/ 

 

 

Thảo luận và phân tích quản lý 

Một phần của báo cáo hàng năm của công ty hoặc 
nộp đơn hàng quý, trong đó quản lý đề cập đến hiệu 
suất của công ty. 

Minority interest 

/maɪˈnɒrɪti ˈɪntrɪst/ 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 

Một cổ đông sở hữu ít hơn 50% cổ phần đang lưu 
hành và không kiểm soát các quyết định. 

Operating activities 

/ˈɒpəreɪtɪŋ ækˈtɪvɪtiz/ 

Hoạt động kinh doanh 

Các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh 
nghiệp và các hoạt động không phải là hoạt động 
đầu tư hoặc hoạt động tài chính. 

Proxy statements 

/ˈprɒksi ˈsteɪtmənt/ 

Tuyên bố ủy quyền 

Một tuyên bố ủy quyền là một tuyên bố cần thiết của 
một công ty khi thu hút phiếu bầu của cổ đông. 
Tuyên bố này được nộp trước cuộc họp thường 
niên. 

Qualified opinion 

/ˈkwɒlɪfaɪd əˈpɪnjən/ 

Ý kiến kiểm toán chấp nhận từng phần 

Được đưa ra khi có sự hạn chế trong công tác kiểm 
toán dẫn đến kiểm toán viên không thể thu thập 
được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm 
cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. 

Statement of Cash Flow 

/ˈsteɪtmənt əv kæʃ fləʊ/ 

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ 

Một Báo cáo tài chính thể hiện các khoản thu và 
khoản thanh toán của doanh nghiệp. 
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Statement of Changes in 

Equity 

/ˈsteɪtmənt əv ˈtʃeɪndʒɪz in 

ˈekwəti/ 

 

 

Báo cáo Thay đổi Vốn Chủ sở hữu 

Loại Báo cáo tài chính thể hiện các giá trị và nguồn 
của các thay đổi trong vốn chủ sở hữu trong một kỳ 
nhất định như tháng, quý, năm. 

Statement of 

Comprehensive Income 

/ˈsteɪtmənt əv ˌkɒmprɪˈhensɪv 

ˈɪnkʌm/ 

Báo cáo Thu nhập toàn diện 

Loại Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát tình hình 
và kết quả kinh doanh trong một kỳ hoạt động của 
doanh nghiệp. Nói cách khác, Báo cáo Thu nhập toàn 
diện là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và 
thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Subsidiary  

/səbˈsɪdɪəri/ 

Công ty con  

Một công ty có hơn 50% thuộc sở hữu của một công 
ty đang nắm giữ (công ty mẹ). 

Unqualified opinion 

/ˌʌnˈkwɒlɪfaɪd əˈpɪnjən/ 

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần 

Ý kiến này được đưa ra khi kiểm toán viên và công ty 
kiểm toán cho rằng, Báo cáo tài chính phản ánh 
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 
tình hình tài chính của doanh nghiệp, hàm ý là tất cả 
các nguyên tắc kế toán và tác động đã được xem xét, 
đánh giá một cách đầy đủ. 

Useful life 

/ˈjuːsfʊl laɪf/ 

Thời gian sử dụng hữu ích 

Là thời gian mà TSCĐ hữu hình phát huy được tác 
dụng cho sản xuất, kinh doanh. 
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Accrual Basis 

/ə'kru:əl 'beisis/ 

 

 

Cơ sở dồn tích 

Là một nguyên tắc kế toán. Theo nguyên tắc này thì 
mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp 
phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, 
không căn cứ vào thời điểm thực tế thanh toán. 

Aggregation 

/ˌægrɪˈgeɪʃ(ə)n/ 

Tính tổng hợp 

Một nguyên tắc cơ bản trong trình bày Báo cáo tài 
chính: các khoản có cùng bản chất sẽ được tổng hợp 
lại. 

Amortized cost 

/əˈmɔːtaɪzd kɒst/ 

Phương pháp giá gốc 

Doanh nghiệp sẽ hạch toán các công cụ nợ theo giá 
gốc thay vì giá trị thị trường. Khác với phương pháp 
Fair value through profit or loss, công cụ nợ sẽ luôn 
được đánh giá lại vào cuối kỳ theo giá trị thị trường. 

Asset 

/'æset/ 

Tài sản 

Là tất cả những nguồn lực do doanh nghiệp kiểm 
soát, nắm giữ và có thể thu được lợi ích kinh tế trong 
tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. 

Basel Accords 

/ˈbɑːz(ə)l əˈkɔːdz/ 

Thỏa ước Basel 

Thoả ước về quản lý ngân hàng, bao gồm các đề xuất 
về luật là quy định quản chế ngân hàng. 

Basel Committee on 

Banking Supervision 

/ˈbɑːz(ə)l kəˈmɪti ɒn ˈbæŋkɪŋ 

ˌsjuːpəˈvɪʒən/ 

Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng 

Một ủy ban giám sát ngân hàng được thành lập bởi 
thống đốc ngân hàng trung ương của G-10 vào năm 
1974. 
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Comprehensiveness 

/,kɔmpri'hensivnis/ 

 

 

 

Toàn diện 

Tất cả các giao dịch tài chính có tác động kinh tế phải 
là một phần của khung pháp lý, bao gồm cả những 
giao dịch mới phát sinh. 

Consistency 

/kən'sistənsi/ 

Nguyên tắc Nhất quán 

Các chính sách và phương pháp kế toán doanh 
nghiệp chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất 
trong một kỳ kế toán năm. Nếu có sự thay đổi, phải 
giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó 
trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính. 

Current cost 

/ˈkʌrənt kɒst/ 

Chi phí hiện tại 

Chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra để thay thế tài sản 
tại thời điểm hiện tại. 

Equity 

/'ekwiti/ 

Vốn chủ sở hữu 

Là phần tài sản thuần của chủ sở hữu doanh nghiệp 
sau khi lấy tổng tài sản trừ đi nợ phải trả. 

Faithful representation 

/ˈfeɪθfʊl ˌrɛprɪzɛnˈteɪʃən/ 

Trình bày trung thực 

Các Báo cáo tài chính trình bày hiện tượng kinh tế 
bằng văn bản và các con số. Để có ích thì các thông 
tin tài chính đó không chỉ cần trình bày phù hợp mà 
còn cần trình bày một cách trung thực các hiện 
tượng mà nó muốn thể hiện. 
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Financial Conduct 

Authority 

/faɪˈnænʃl 'kɔndəkt ɔ:'θɔriti/ 

 

 

Cơ quan Quản lý tài chính Anh Quốc 

Là một cơ quan quản lý tài chính tại Vương quốc 
Anh, nhưng hoạt động độc lập với Chính phủ Vương 
quốc Anh và được tài trợ bằng cách tính phí cho các 
thành viên của ngành dịch vụ tài chính. 

GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles) 

/dʤi: eɪ eɪ pi:/ 

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung 

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung là chuẩn 
mực kế toán được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch 
Hoa Kỳ áp dụng. 

Going concern basis 

/'gouiɳ kən'sə:n 'beisis/ 

Nguyên tắc Hoạt động liên tục 

Theo nguyên tắc này thì Báo cáo tài chính phải được 
lập trên cơ sở giả định đang hoạt động liên tục và sẽ 
tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong 
tương lai gần, nghĩa là không có ý định hoặc phải 
ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô 
hoạt động của mình. 

IFRS (International 

Financial Reporting 

Standards) 

/ai ef r es/ 

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế 

Là các tiêu chuẩn do Quỹ IFRS và Hội đồng chuẩn 
mực kế toán quốc tế ban hành để cung cấp ngôn ngữ 
chung cho các vấn đề kinh doanh để tài khoản công 
ty có thể hiểu và có thể so sánh qua các biên giới 
quốc tế. 

Income 

/'inkəm/ 

Thu nhập 

Sự tăng lên trong lợi ích kinh tế, bao gồm việc tăng 
tài sản hoặc giảm nợ phải trả thông qua tăng vốn chủ 
sở hữu (không bao gồm việc góp vốn). 
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Initial public offering (IPO) 

/ɪˈnɪʃəl ˈpʌblɪk ˈɒfərɪŋ/ 

 

 

Việc chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng 

Hành động chào bán chứng khoán, tung cổ phiếu lên 
sàn lần đầu tiên cho công chúng của công ty cổ phần. 
Sau IPO, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty 
đại chúng. 

Initial registration 

statement 

/ɪˈnɪʃəl ˌrɛʤɪsˈtreɪʃən ˈsteɪtmənt/ 

Tuyên bố đăng ký ban đầu 

Tại Hoa Kỳ, tuyên bố đăng ký ban đầu là một bộ tài 
liệu, bao gồm cả bản cáo bạch mà công ty phải nộp 
cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) 
trước khi tiến hành chào bán công khai. 

International Organization 

of Securities Commissions 

(IOSCO) 

/,intə'næʃənl ,ɔ:gənai'zeiʃn əv 

si'kjuəritis/ 

Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế 

Là một hiệp hội của các tổ chức điều tiết thị trường 
chứng khoán và tương lai thế giới. Thành viên 
thường là chứng khoán chính và / hoặc cơ quan 
quản lý tương lai trong phạm vi quyền tài phán quốc 
gia hoặc cơ quan quản lý tài chính của mỗi quốc gia. 

Liability 

/,laiə'biliti/ 

Nợ phải trả 

Là các nghĩa vụ phát sinh từ quá khứ mà yêu cầu 
doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn lực kinh tế để giải 
quyết. 

Materiality 

/mə,tiəri'æliti/ 

Nguyên tắc Trọng yếu 

Báo cáo tài chính không được mắc các sai sót ảnh 
hưởng đến các quyết định của người sử dụng.  
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No Offsetting 

/nəʊ ˈɒfsɛtɪŋ/ 

 

 

Nguyên tắc Không bù trừ 

Nguyên tắc kế toán quy định các tài sản và công nợ, 
doanh thu và chi phí không được bù trừ lẫn nhau trừ 
khi có quy định của IFRS/IAS. 

Office of the Comptroller 

of the Currency 

/ˈɒfɪs ɒv ðə kəmˈtrəʊlər ɒv ðə 

ˈkʌrənsi/ 

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ 

Một văn phòng độc lập trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ 
được thành lập theo Đạo luật tiền tệ quốc gia năm 
1863 và phục vụ cho việc điều chỉnh và giám sát tất 
cả các ngân hàng quốc gia và các tổ chức tiết kiệm 
và các cơ quan của các ngân hàng nước ngoài tại Hoa 
Kỳ. 

Present value 

/ˈprɛznt ˈvæljuː/ 

Giá trị hiện tại 

Giá trị hiện tại dòng tiền tính theo lãi suất chiết khấu 
lựa chọn. 

Principle-based accounting 

standards 

/ˈprɪnsəpl-beɪst əˈprəʊʧ/ 

Chuẩn mực kế toán dựa trên các nguyên tắc 

Chuẩn mực kế toán đưa ra các mục tiêu quan trọng 
được đặt ra để bảo đảm lập BCTC đúng đắn. 

Reconciliation Statement 

/'rekənsailmənt ˈsteɪtmənt/ 

Báo cáo Đối chiếu 

Một báo cáo so sánh tất cả các tài khoản, số tiền để 
xem có sự khác biệt giữa chúng không. 
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Relevance 

/ˈrɛlɪvəns/ 

 

 

Tính liên quan 

Thông tin có liên quan khi nó ảnh hưởng đến các 
quyết định kinh tế của người sử dụng chúng bằng 
việc giúp họ đánh giá các sự kiện trong quá khứ, hiện 
tại hoặc tương lai hoặc khẳng định, chỉnh sửa các 
đánh giá quá khứ của nó. 

Rule-based accounting 

standards 

/ruːl-beɪst əˈprəʊʧ/ 

Chuẩn mực kế toán dựa trên các quy tắc 

Chuẩn mực kế toán liệt kê chi tiết các quy định (quy 
tắc) mà những người hành nghề kế toán phải tuân 
thủ khi lập BCTC. 

Securities and Exchange 

Commission  

/si'kjuəritis ænd iks'tʃeindʤ 

kə'miʃn/ 

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ 

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) là 
một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. 
SEC chịu trách nhiệm chính trong việc thực thi luật 
chứng khoán liên bang, đề xuất các quy tắc chứng 
khoán và điều chỉnh ngành chứng khoán, chứng 
khoán và trao đổi quyền chọn của quốc gia và các 
hoạt động và tổ chức khác, bao gồm thị trường 
chứng khoán điện tử ở Hoa Kỳ. 

Security Commission 

/si'kjuəriti kə'miʃn/ 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm điều tiết tài 
chính đối với các sản phẩm chứng khoán trong một 
quốc gia. 

Standard-setting bodies 

/'stændəd 'setiɳ 'bɔdiz/ 

Cơ quan thiết lập chuẩn mực 

Là những tổ chức chuyên nghiệp của kế toán và kiểm 
toán viên công bố các chuẩn mực Báo cáo tài chính. 
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Timeliness 

/ˈtaɪmlɪnɪs/ 

 

 

 

Kịp thời 

Tính chất kịp thời nghĩa là có sẵn thông tin cho người 
ra quyết định trong thời gian mà thông tin đó có khả 
năng ảnh hưởng tới quyết định của họ. Nói chung thì 
các thông tin cũ bao giờ cũng có ít lợi ích hơn. 

Transparency 

/træns'peərənsi/ 

Minh bạch 

Báo cáo tài chính phải công bố đầy đủ và trình bày 
khách quan thông tin kinh tế cơ bản cho người sử 
dụng Báo cáo tài chính. 

Underlying assumption 

/ˌʌndəˈlaɪɪŋ əˈsʌmpʃ(ə)n/ 

Giả định cơ bản của kế toán 

Những giả thuyết nền tảng tạo nên những định 
hướng liên quan đến việc trình bày các Báo cáo tài 
chính. Các giả định bao gồm: giả định thực thể kinh 
doanh, giả định thước đo tiền tệ, giả định kỳ kế toán. 

Understandability 

/ˌʌndəˌstændəˈbɪlɪti/ 

Dễ hiểu 

Tính chất dễ hiểu: việc phân loại, mô tả và trình bày 
thông tin một cách rõ ràng và súc tích sẽ làm nó dễ 
hiểu hơn. 

Underwriter 

/ˈʌndəˌraɪtə/ 

Dịch vụ bảo lãnh 

Dịch vụ bảo lãnh được cung cấp bởi một số tổ chức 
tài chính lớn, chẳng hạn như ngân hàng, hoặc nhà 
bảo hiểm hoặc nhà đầu tư, theo đó họ đảm bảo 
thanh toán trong trường hợp thiệt hại hoặc tổn thất 
tài chính và chấp nhận rủi ro tài chính đối với trách 
nhiệm pháp lý phát sinh từ bảo lãnh đó. 
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Verifiability 

/ˌvɛrɪfaɪəˈbɪlɪti/ 

 

 

 

Có thể xác minh/ kiểm chứng 

Tính chất có thể kiểm chứng giúp đảm bảo cho 
những người sử dụng rằng thông tin về các hiện 
tượng kinh tế được trình bày một cách trung thực.  

 

  



18 
 

 



9 
 



18 
 

  



19 
 

 

 

Accounting policy 
/əˈkaʊntɪŋ ˈpɒlɪsi/ 

 

 

Chính sách kế toán 

Là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ 
thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và 
trình bày Báo cáo tài chính. 

Accrual Basis Accounting 
/əˈkruːəl ˈbeɪsɪs əˈkaʊntɪŋ/ 

Cơ sở dồn tích 

Cơ sở dồn tích là một trong các nguyên tắc kế toán 
cơ bản nhất chi phối các phương pháp kế toán cụ thể 
trong kế toán doanh nghiệp. Theo đó, mọi giao dịch 
kinh tế liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn 
chủ sở hữu, doanh thu và chi phí được ghi nhận tại 
thời điểm phát sinh giao dịch, không quan tâm đến 
thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền. 

Barter transaction 
/ˈbɑːtə trænˈzækʃən/ 

Giao dịch hàng đổi hàng 

Giao dịch hàng đổi hàng: Trao đổi hàng hay các dịch 
vụ mà không có trao đổi tiền mặt, chi phiếu hay các 
hình thức thanh toán tiền tệ khác. 

Barter 

/ˈbɑːtə/ 

Phương thức hàng đổi hàng 

Phương thức hàng đổi hàng: Trao đổi hàng hay các 
dịch vụ mà không có trao đổi tiền mặt, chi phiếu hay 
các hình thức thanh toán tiền tệ khác. 

Carrying Value (Book 

Value) 

/ˈkæri ˈvæljuː/ 

Gía trị sổ sách 

Giá trị sổ sách là thước đo giá trị kế toán, trong đó 
giá trị của tài sản dựa trên các số liệu trong bảng cân 
đối kế toán của công ty. 
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Comprehensive Income 

/ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv ˈɪnkʌm/ 

Thu nhập toàn diện 

Thu nhập toàn diện là sự thay đổi trong tài sản ròng 
của công ty từ các nguồn không phải là chủ sở hữu 
trong một khoảng thời gian cụ thể. Thu nhập toàn 
diện bao gồm thu nhập ròng và thu nhập chưa thực 
hiện. 

Consolidated Financial 

Statement 

/kənˈsɒlɪdeɪt faɪˈnænʃl  ˈsteɪtmənt/ 

Báo cáo tài chính hợp nhất 

Báo cáo tài chính hợp nhất là Báo cáo tài chính của 
một tập đoàn được trình bày như Báo cáo tài chính 
của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập dựa 
trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo tài chính của công 
ty mẹ và công ty con theo quy định. 

Cost of Goods Sold 

 /kɒst əv ɡʊdz səʊld/ 

Gía vốn hàng bán 

Giá vốn hàng bán được hiểu một cách đơn giản là giá 
trị vốn của hàng bán đã tiêu thụ trong một thời gian 
cụ thể (một kỳ, hoặc một năm). Chi phí liên quan đến 
giá vốn hàng bán bao gồm tất cả các chi phí để tạo 
ra một sản phẩm như chi phí mua nguyên vật liệu, 
chi phí sản xuất hàng hóa, chi phí nhân công, chi phí 
quản lý doanh nghiệp, chi phí vận chuyển… 

Cost recovery method 
/kɒst rɪˈkʌvəri ˈmɛθəd/ 

Phương pháp chi phí phục hồi 

Ở phương pháp này, doanh thu chỉ được ghi nhận 
khi tiền thu được lớn hơn chi phí giá vốn của hàng 
hóa, không phụ thuộc vào thời điểm trả tiền. 
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EBIT (earnings before 

interest and taxes) 

/ˈɜːnɪŋz bɪˈfɔː(r) ˈɪntrəst ənd tæks/ 

 

 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay là một chỉ tiêu dùng 
để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của doanh 
nghiệp, bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa 
trừ tiền lãi vay và thuế thu nhập. 

Expenses 

/ɪkˈspens/ 

Chi phí 

Chi phí là các hao phí về nguồn lực để doanh nghiệp 
đạt được những mục tiêu cụ thể. 

Fair Value 

/feə ˈvæljuː/ 

Giá trị hợp lý 

Giá trị hợp lý là giá trị được xác định phù hợp với giá 
thị trường, có thể nhận được khi bán một tài sản 
hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời 
điểm xác định giá trị. 

Goodwill 
/ˈgʊdˈwɪl/ 

Lợi thế thương mại 

Lợi thế thương mại là một tài sản vô hình phát sinh 
khi người mua lại một doanh nghiệp hiện có. Lợi thế 
thương mại đại diện cho các tài sản không thể nhận 
dạng riêng biệt. Nó được tìm thấy trong phần tài sản 
trong bảng cân đối kế toán của công ty. 

Gross Margin 

/ɡrəʊs ˈmɑːdʒɪn/ 

Biên lợi nhuận gộp 

Biên lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu và 
giá vốn hàng bán chia cho doanh thu. 

Gross Profit 

/ɡrəʊs ˈprɒfɪt/ 

Lợi nhuận gộp 

Lợi nhuận gộp là mức chênh lệch giữa doanh thu và 
giá vốn hàng bán của hàng hóa bán ra. 
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If-converted method 

/ɪf-kənˈvɜːtɪd ˈmɛθəd/ 

 

 

Phương pháp if-converted 

Nhà đầu tư sử dụng if-converted method để tính giá 
trị của chứng khoán chuyển đổi nếu chúng được 
chuyển đổi thành cổ phiếu mới. 

Income Statement 

/ˈɪnkʌm ˈsteɪtmənt/ 

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là bản ghi 
chép lại thu nhập được tạo ra và chi tiêu phát sinh 
trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo cho 
thấy doanh nghiệp có lãi nếu doanh thu tạo ra nhiều 
hơn chi phí hoặc ngược lại là lỗ. 

Installment Sales 

/ɪnˈstɔːlmənt seɪlz/ 

Bán hàng trả góp 

Bán hàng trả góp là khi bán hàng mà tiền thu được 
sẽ được trả theo đợt trong thời gian dài. 

Intangible Assets 

/ɪnˈtænʤəbl ˈæsɛts/ 

Tài sản vô hình 

Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất 
cụ thể. Ngày nay quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, 
bản quyền, bí quyết kỹ thuật, thương hiệu, uy tín... 
là những tài sản vô hình phổ biến của doanh nghiệp. 

Long-term Contract 

/ˈlɒŋtɜːm ˈkɒntrækt/ 

Hợp đồng dài hạn 

Hợp đồng dài hạn là một hợp đồng kéo dài một số 
kỳ kế toán. Các hợp đồng này nêu ra các vấn đề trong 
việc xác định khi giao dịch đã được hoàn thành và 
ghi nhận doanh thu. 
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Matching Principle 

/ˈmæʧɪŋ ˈprɪnsəpl/ 

 

 

Nguyên tắc Phù hợp 

Theo nguyên tắc này thì việc ghi nhận doanh thu và 
chi phí phải phù hợp với nhau. Chi phí tương ứng với 
doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi 
phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên 
quan đến doanh thu của kỳ đó. 

Net Revenue 

/net ˈrevənjuː/ 

Doanh thu thuần 

Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau 
khi đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như thuế 
xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản giảm giá 
hàng bán, chiết khấu thương mại hoặc doanh thu 
hàng bán bị trả lại. 

Operating Profit 

/ˈɒpəreɪtɪŋ ˈprɒfɪt/ 

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 

Lợi nhuận của hoạt động kinh doanh là chênh lệch 
giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh và chi phí 
hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh = Doanh thu thuần – [Giá vốn hàng 
bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh 
nghiệp]. 

Ordinary Shares 

/ˈɔːdnri ʃeəz/ 

Cổ phiếu thường (phổ thông) 

Là loại chứng khoán đại diện cho phần sở hữu của cổ 
đông trong một công ty hay tập đoàn, cho phép cổ 
đông có quyền bỏ phiếu và được chia lợi nhận từ kết 
quả hoạt động kinh doanh thông qua cổ tức và/hoặc 
phần giá trị tài sản tăng thêm của công ty theo giá 
thị trường. 
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Percentage-of-completion 

method 

/pəˈsɛntɪʤ-ɒv-kəmˈpliːʃən ˈmɛθəd/ 

 

 

Phương pháp tỷ lệ hoàn thành 

Đây là phương pháp mà doanh thu và chi phí được 
ghi nhận dựa trên số lượng công việc đã hoàn thành. 
Thường sử dụng với các hợp đồng dài hạn. 

Performance obligation 

/pəˈfɔːməns ˌɒblɪˈgeɪʃən/ 

Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng 

Là những lời hứa trong hợp đồng chuyển giao hàng 
hóa hoặc dịch vụ tới khách hàng đặc thù. 

Period costs 

/ˈpɪərɪəd kɒsts/ 

Chi phí trong kỳ 

Chi phí trong kỳ là tất cả các chi phí không bao gồm 
trong chi phí sản phẩm. Chi phí này không trực tiếp 
gắn liền với quá trình sản xuất. Ví dụ chi phí bán 
hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Product Costs 

/ˈprɒdʌkt kɒsts/ 

Chi phí sản phẩm 

Chi phí sản phẩm là chi phí trực tiếp liên quan đến 
sản xuất một sản phẩm. Ví dụ chi phí nhân công, 
nguyên vật liệu. 

Profit Margin 

/ˈprɒfɪt ˈmɑːʤɪn/ 

Biên lợi nhuận 

Đây là tỷ lệ được tính toán bằng cách lấy tổng thu 
nhập hoặc lãi ròng chia cho doanh thu. Chỉ số này 
cho biết mỗi đồng doanh thu thu về tạo ra được bao 
nhiêu đồng thu nhập. Biên lợi nhuận là một chỉ số 
rất hữu ích khi tiến hành so sánh các công ty trong 
cùng một ngành. 
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Prospective 

/prəsˈpɛktɪv/ 

 

 

Phi hồi tố 

Áp dụng chính sách kế toán mới đối với các giao dịch 
và sự kiện phát sinh kể từ ngày có sự thay đổi chính 
sách kế toán. Ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi 
ước tính kế toán trong kỳ hiện tại và tương lai do ảnh 
hưởng của sự thay đổi. 

Restructure 

/ˌriːˈstrʌkʧə/ 

Tái cấu trúc 

Tổ chức một công ty, doanh nghiệp hoặc hệ thống 
theo cách mới để làm cho nó hoạt động hiệu quả 
hơn. 

Retrospective 

/ˌrɛtrəʊˈspɛktɪv/ 

Hồi tố 

Là việc áp dụng một chính sách kế toán mới đối với 
các giao dịch, sự kiện phát sinh trước ngày phải thực 
hiện các chính sách kế toán đó. 

Revenue 

/ˈrevənjuː/ 

Doanh thu 

Doanh thu thường đề cập đến số tiền được nhận (và 
dự kiến sẽ nhận được) cho việc bán hàng hóa hoặc 
dịch vụ trong các hoạt động thông thường của một 
doanh nghiệp. 

Shareholders 

/ˈʃeəhəʊldə(r)/ 

Cổ đông 

Cổ đông có thể là một cá nhân hoặc một công ty sở 
hữu hợp pháp một lượng cổ phiếu nhất định của 
một công ty cổ phần. 
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Simple capital structure 

/ˈsɪmpl ˈkæpɪtl ˈstrʌkʧə/ 

 

 

Cấu trúc vốn đơn giản 

Cấu trúc vốn của công ty là đơn giản nếu chỉ bao gồm 
cổ phiếu phổ thông hoặc không bao gồm cổ phiếu 
phổ thông tiềm năng mà khi chuyển đổi có thể làm 
loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông. 

Time-series analysis 

/taɪm-ˈsɪəriːz əˈnæləsɪs/ 

Phân tích chuỗi thời gian 

Phân tích chuỗi thời gian là việc phân tích các biến 
động về mặt lượng của hiện tượng thường xuyên 
biến động qua thời gian. 

Treasury stock method 

/ˈtrɛʒ(ə)ri stɒk ˈmɛθəd/ 

Phương pháp cổ phiếu quỹ 

Phương pháp cổ phiếu quỹ là một cách tiếp cận mà 
các công ty sử dụng để tính toán số lượng cổ phiếu 
mới có khả năng được tạo ra bởi các chứng quyền và 
quyền chọn có lời. 

Treasury Stock 

/ˈtrɛʒ(ə)ri stɒk/ 

Cổ phiếu quỹ 

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành mua 
ngược lại từ thị trường chứng khoán. 

Unearned Revenue 

/ˌʌnˈɜːnd ˈrevənjuː/ 

Doanh thu chưa thực hiện 

Doanh thu chưa thực hiện là khoản tiền nhận được 
trước khi doanh nghiệp chuyển giao hàng hóa hoặc 
thực hiện dịch vụ. Đây là khoản tiền nhận trước cho 
những doanh thu trong tương lai và được ghi nhận 
là công nợ khi doanh nghiệp nhận tiền. 
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Write Off 
/raɪt ɒf/ 

 

 

 

Xóa sổ, loại bỏ 

Quá trình kế toán qua đó một khoản tài sản được 
xác định là tài sản không còn giá trị, sẽ được loại bỏ 
khỏi sổ sách và được tính vào tài khoản chi phí/ lỗ. 
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Account receivable 

/əˈkaʊnt rɪˈsiːvəbl/ 

Tài khoản phải thu khách hàng 

Một khoản tài sản trên Báo cáo tài chính ghi nhận 
các khoản phải thu khách hàng chưa trả tiền. 

Accrual Expenses 

/əˈkruːəl ɪksˈpɛnsɪz/ 

Chi phí dồn tích 

Những chi phí đã phát sinh, chưa được chi trả nhưng 
trong tương lai sẽ phải chi trả khi đến kỳ thanh toán 
và phải được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp. 

Allowance for doubtful 

account 

/əˈlaʊəns fɔː ˈdaʊtfʊl əˈkaʊnt/ 

Dự phòng khoản phải thu khó đòi 

Các khoản dự phòng mà một doanh nghiệp xây dựng 
để bù đắp cho những khoản nợ khó đòi dự tính. 

Available-for-sale 
/əˈveɪləbl-fɔː-seɪl/ 

Sẵn sàng để bán (chứng khoán) 

Các chứng khoán mà nhà đầu tư không đủ khả năng 
tài chính để giữ đến lúc đáo hạn, việc bán chứng 
khoán sẵn sàng để bán phụ thuộc nhiều vào yếu tố 
thị trường. 

Bad debt expense 
/bæd dɛt ɪksˈpɛns/ 

Chí phí nợ xấu 

Chi phí nợ xấu được ghi nhận khi doanh nghiệp xác 
định không thể thu hồi được một khoản nợ xấu từ 
khách hàng do khách hàng gặp vấn đề về tài chính 
hoặc phá sản. 

Capitalization 

/kəˌpɪtəlaɪˈzeɪʃən/ 

Vốn hóa 

Trong tài chính, vốn hóa là tổng của cổ phiếu của 
một tập đoàn, nợ dài hạn và thu nhập được giữ lại. 

 

 

 

Vốn hóa là một phương pháp kế toán dùng để ghi 
nhận chi phí của một tài sản dài hạn trong một 
khoảng thời gian cụ thể, nhìn chung được xác định 
bởi vòng đời hữu ích của tài sản dài hạn. 
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Carrying value 
/ˈkæriɪŋ ˈvæljuː/ 

 

 

 

Giá trị ghi sổ/Giá trị sổ sách 

Sổ tiền mà tài sản được ghi nhận trên bảng cân đối 
kế toán sau khi đã trừ đi khấu hao lũy kế và lỗ giảm 
giá trị của nó. 

Cash Equivalents 

/kæʃ ɪˈkwɪvələnts/ 

Các khoản tương đương tiền 

Những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền một cách 
nhanh chóng, bao gồm Trái phiếu chính phủ Mỹ, 
chứng chỉ tiền gửi ngân hàng, chấp phiếu, trái phiếu 
doanh nghiệp... 

Classified balance sheet 

/ˈklæsɪfaɪd ˈbæləns ʃiːt/ 

Bảng cân đối kế toán được phân nhóm 

Một bảng cân đối kế toán trong đó các tài khoản 
được phân loại thành các nhóm hữu ích cho người 
đọc. 

Contra account 
/ˈkɒntrə əˈkaʊnt/ 

Bút toán cấn trừ công nợ 

Một tài khoản trên sổ cái chung được dùng để giảm 
giá trị của tài khoản liên quan. 

Cost model 
/kɒst ˈmɒdl/ 

Phương pháp nguyên giá 

Phương pháp được sử dụng như một chính sách kế 
toán để báo cáo giá trị ghi sổ của PPE (tài sản cố 
định) trong bảng cân đối kế toán. Nó đòi hỏi một giá 
trị còn lại của tài sản phải được tính chi phí ban đầu 
(chi phí lịch sử) trừ đi mọi khấu hao lũy kế và suy 
giảm giá trị. 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

Credit sale 

/ˈkrɛdɪt seɪl/ 

 

 

 

Bán hàng thu tiền sau 

Giao dịch bán hàng mà doanh nghiệp chấp nhận cho 
khách hàng trả tiền sau khi nhận được sản phẩm. 

Current assets 

/ˈkʌrənt ˈæsɛts/ 

Tài sản ngắn hạn (Tài sản lưu động) 

Những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi ra tiền mặt 
trong vòng 12 tháng  của một chu kỳ kinh doanh. Tài 
sản ngắn hạn bao gồm tiền mặt, tài khoản nhận 
được, đầu tư, chứng khoán có thể bán được, chi phí 
trả trước hoặc những tài sản có tính thanh khoản 
khác. 

Current liabilities 

/ˈkʌrənt ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ 

Nợ ngắn hạn (Nợ lưu động) 

Tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn 
thanh toán không quá 12 tháng hoặc dưới một chu 
kỳ sản xuất kinh doanh thông thường như các khoản 
phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản phải 
trả dài hạn khác, vay và nợ thuê tài chính tại thời 
điểm báo cáo. 

Deferred tax assets 

/dɪˈfɜːd tæks ˈæsɛts/ 

Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh bị hoãn lại 
kỳ sau 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là thuế thu nhập 
doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên 
các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong năm hiện hành. 
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Derivatives  

/dɪˈrɪvətɪvz/ 

 

 

Chứng khoán phái sinh 

Một công cụ tài chính, giá trị của Chứng khoán phái 
sinh phụ thuộc vào một hoặc nhiều loại tài sản cơ sở. 
Có 4 loại chứng khoán phái sinh chính: Hợp đồng kỳ 
hạn, Hợp đồng tương lai, Hợp đồng Quyền chọn, 
Hợp đồng Hoán đổi.  

Development costs 
/dɪˈvɛləpmənt kɒsts/ 

Chi phí phát triển 

Chi phí liên quan đến hoạt động ứng dụng những kết 
quả nghiên cứu hoặc tri thức khoa học vào một kế 
hoạch hoặc thiết kế để sản xuất sản phẩm mới hoặc 
được cải tiến một cách cơ bản trước khi bắt đầu sản 
xuất hoặc sử dụng mang tính thương mại các vật 
liệu, dụng cụ, sản phẩm, các quy trình, hệ thống hoặc 
dịch vụ mới. 

Fair value less cost to sell 
/feə ˈvæljuː lɛs kɒst tuː sɛl/ 

Giá trị hợp lý trừ đi chi phí để bán 

Được dùng để tính giá trị có thể thu hồi (recoverable 
amout) của tài sản. 

 Giá trị hợp lý trừ đi chi phí để bán = Giá bán kỳ vọng 
- Chi phí bán kỳ vọng. 

Financial instrument  

/faɪˈnænʃəl ˈɪnstrʊmənt/ 

Công cụ tài chính 

Là một hợp đồng làm tăng một tài sản tài chính của 
một tổ chức và một khoản nợ tài chính hoặc công cụ 
vốn chủ sở hữu của tổ chức khác. 

Government grant  

/ˈgʌvnmənt grɑːnt/ 

Trợ cấp của chính phủ 

Việc Chính phủ chuyển giao những nguồn lực cho 
doanh nghiệp với điều kiện trong quá khứ hay tương 
lai doanh nghiệp phải tuân thủ những điều kiện nhất 
định của Chính phủ trong hoạt động kinh doanh của 
mình. 
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Held-for-trading 

/hɛld-fɔː-ˈtreɪdɪŋ/ 

 

 

 

 

Đầu tư để giao dịch 

Các tài sản chứng khoán dưới dạng chứng khoán nợ 
hoặc chứng khoán vốn (cổ phần) mà nhà đầu tư có ý 
định sẽ bán trong tương lai gần, thường là dưới 3 
tháng. 

Held-to-maturity 
/hɛld-tuː- məˈtjʊərɪti/ 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

Các chứng khoán nợ như trái phiếu, trái phiếu 
chuyển đổi mà nhà đầu tư có ý định giữ đến khi đáo 
hạn. 

Historical cost 

/hɪsˈtɒrɪkəl kɒst/ 

Giá gốc 

Các tài sản được ghi nhận theo giá trả bằng tiền, 
hoặc khoản tương đương tiền, hoặc giá trị hợp lý của 
tài sản vào thời điểm mua chúng. Các khoản nợ được 
ghi theo số tiền phải trả trong việc trao đổi nghĩa vụ 
theo giá trị trả bằng tiền ngay hoặc các khoản tương 
đương tiền hy vọng được trả để thanh toán nợ trong 
quá trình kinh doanh bình thường. 

Identifiable Intangibles 

/aɪˈdɛntɪfaɪəbl ɪnˈtænʤəblz/ 

Tài sản vô hình có thời gian sử dụng không xác định 

Tài sản vô hình mà doanh nghiệp không chắc chắn, 
không thể xác định được thời gian sử dụng hữu ích. 

Impairment 

/ɪmˈpeəmənt/ 

Hao hụt giá trị tài sản 

Phương pháp được sử dụng như một chính sách kế 
toán để báo cáo giá trị ghi sổ của PPE (tài sản cố 
định) trong bảng cân đối kế toán. Nó đòi hỏi một giá 
trị còn lại của tài sản phải được tính bằng giá trị hợp 
lý trừ đi mọi khấu hao lũy kế và suy giảm giá trị. 
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Internally generated 

intangible asset 

/ɪnˈtɜːnəli ˈʤɛnəreɪtɪd ɪnˈtænʤəbl 

ˈæsɛt/ 

 

 

Tài sản vô hình hình thành trong nội bộ 

Các nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh 
sách khách hàng, lợi thế thương mại và các khoản 
tương tự được hình thành trong quá trình hoạt động 
giữa công ty mẹ và công ty con. 

Just-in-time method (JIT) 

/ʤʌst-ɪn-taɪm ˈmɛθəd (ʤeɪ-aɪ-tiː)/ 

Phương pháp Just-in-time 

Phương pháp điều hành sản xuất trong đó các luồng 
nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa và sản phẩm lưu 
hành trong quá trình sản xuất và phân phối được lập 
kế hoạch chi tiết nhất trong từng bước, sao cho quy 
trình tiếp theo có thể thực hiện ngay khi quy trình 
hiện thời chấm dứt. 

Liquidity 

/li'kwiditi/ 

Tính thanh khoản 

Khả năng doanh nghiệp đáp ứng được các khoản nợ 
và nghĩa vụ trong ngắn hạn. 

Liquidity-based balance 

sheet 

/lɪˈkwɪdɪti-beɪst ˈbæləns ʃiːt/ 

Bảng cân đối kế toán được lập trên cơ sở tính 
thanh khoản 

Một bảng cân đối kế toán trong đó các tài khoản 
được phân loại theo mức độ thanh khoản của chúng. 

Marketable securities 

/ˈmɑːkɪtəbl sɪˈkjʊərɪtiz/ 

Chứng khoán ngắn hạn 

Loại chứng khoán có cầu thị trường cao nên được 
bán ra một cách nhanh chóng và dễ dàng chuyển 
thành tiền mặt. 
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Maturity  

/məˈtjʊərɪti/ 

 

 

Đáo hạn 

Thời điểm hợp đồng bảo hiểm hoặc đầu tư sẵn sàng 
được thanh toán. 

Net realizable value 

/nɛt ˈrɪəlaɪzəbl ˈvæljuː/ 

Giá trị thuần có thể thực hiện được 

Giá trị của một tài sản có thể thu được từ việc bán 
tài sản đó, bằng giá bán ước tính trừ đi chi phí ước 
tính để làm sản phẩm có thể bán được. 

Non-current assets 

/nɒn-ˈkʌrənt ˈæsɛts/ 

Tài sản dài hạn 

Một tài sản của doanh nghiệp mà tổng giá trị không 
được ghi nhận trong một kỳ kế toán. 

Non-current liabilities 

/nɒn-ˈkʌrənt ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ 

Nợ dài hạn 

Những nghĩa vụ mà doanh nghiệp không phải trả 
trong vòng một năm. 

Non-redeemable preferred 

shares 

/nɒn-rɪˈdiːməbl prɪˈfɜːd ʃeəz/ 

Cổ phiếu ưu đãi không hoàn lại 

Loại cố phiếu ưu đãi được coi như một khoản vốn 
chủ sở hữu. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi không hoàn 
lại được coi như một sự giảm đi của lợi nhuận. 

Note payable  

/nəʊt ˈpeɪəbl/ 

Thương phiếu phải trả 

Giấy nhận nợ trong quan hệ mua bán trả chậm giữa 
các bên mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh 
toán khoản nợ đó. 
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Operating cycle 

/ˈɒpəreɪtɪŋ ˈsaɪkl/ 

 

 

Chu kỳ hoạt động 

Khoảng thời gian từ khi mua nguyên vật liệu tham 
gia vào quy trình sản xuất đến khi chuyển đổi thành 
tiền hoặc tài sản dễ chuyển đổi thành tiền. 

Patent 

/ˈpeɪtənt/ 

Bằng sáng chế 

Được chính phủ cấp cho người sở hữu bằng sáng 
chế, được độc quyền sản xuất và bán ra các sản 
phẩm có được từ bằng sáng chế trong thời gian nhất 
định. 

PPE (Property, Plant, and 

Equipment) 

/"piː-piː-iː (ˈprɒpəti, plɑːnt, ænd 

ɪˈkwɪpmənt)"/ 

Đất đai, nhà xưởng và thiết bị 

Các tài sản hữu hình sử dụng trong quá trình sản 
xuất sản phẩm, dịch vụ. 

Prepaid Expenses 

/ˌpriːˈpeɪd ɪksˈpɛnsɪz/ 

Chi phí trả trước 

Một khoản chi phí đã phát sinh mà công ty phải bỏ 
ra có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trong nhiều kỳ của công ty, nhưng chưa được tính 
hết vào chi phí sản xuất hay kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

Recoverable amount 

/rɪˈkʌvərəbl əˈmaʊnt/ 

Giá trị có thể thu hồi được 

Giá trị ước tính thu được trong tương lai từ việc sử 
dụng tài sản, bao gồm cả giá trị thanh lý của chúng. 
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Research costs 
/rɪˈsɜːʧ kɒsts/ 

 

 

Chi phí nghiên cứu 

Chi phí liên quan đến hoạt động tìm kiếm ban đầu và 
có kế hoạch được tiến hành nhằm đạt được sự hiểu 
biết và tri thức khoa học hoặc kỹ thuật mới.  

Retail method 

/ˈriːteɪl ˈmɛθəd/ 

Phương pháp giá bán lẻ 

Phương pháp tính giá thành sản phẩm được sử dụng 
bởi các doanh nghiệp thương mại để ước tính giá trị 
hàng tồn kho cuối kỳ. Phương pháp này dựa trên mối 
quan hệ giữa chi phí và giá bán lẻ của hàng tồn kho. 

Revaluation model 
/ˌriːˌvæljʊˈeɪʃən ˈmɒdl/ 

Phương pháp đánh giá lại giá trị 

Phương pháp được sử dụng như một chính sách kế 
toán để báo cáo giá trị ghi sổ của PPE (tài sản cố 
định) trong bảng cân đối kế toán. Phương pháp yêu 
cầu tài sản phải được đánh giá lại theo giá trị hợp lý 
tại thời điểm đánh giá. 

Selling costs 

/ˈsɛlɪŋ kɒsts/ 

Chi phí bán hàng 

Chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 
phẩm (quảng cáo, trưng bày, vận chuyển...). 

Solvency 

/'sɔlvənsi/ 

Khả năng thanh toán 

Khả năng doanh nghiệp đáp ứng được các khoản nợ 
và nghĩa vụ trong dài hạn. 
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Standard cost  

/ˈstændəd kɒst/ 

 

 

 

Giá thành định mức 

Phương pháp tính giá thành sản phẩm sử dụng cho 
các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm với 
các quy cách, phẩm chất khác nhau. Doanh nghiệp 
thiết kế sẵn một mức giá thành từ trước để ghi nhận 
vào chi phí mỗi lần xuất kho chứ không dùng giá 
thành thực tế. 

Trading portfolio  
/ˈtreɪdɪŋ pɔːtˈfəʊliəʊ/ 

Danh mục giao dịch 

Một danh mục giao dịch bao gồm các phương tiện 
đầu tư khác nhau. Danh mục giao dịch có thể bao 
gồm cổ phiếu, tiền mặt, hợp đồng, tiền tệ quốc tế... 

Unclassified balance sheet 

/ˌʌnˈklæsɪfaɪd ˈbæləns ʃiːt/ 

Bảng cân đối kế toán không được phân nhóm 

Một bảng cân đối kế toán trong đó các tài khoản 
không được phân loại thành các nhóm.  

Value in use 
/ˈvæljuː ɪn juːz/ 

Giá trị sử dụng 

Giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai ước tính 
tăng thêm từ việc tiếp tục sử dụng của tài sản và từ 
giá trị thanh lý cuối đời phục vụ của nó. 

Working capital 
/ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl/ 

Vốn lưu động 

Khoản chênh lệch giữa tài sản lưu động (ví dụ tiền, 
phải thu khách hàng...) và nợ lưu động (ví dụ phải trả 
nhà cung cấp...) của một doanh nghiệp. 
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Capital Expenditures 
(CAPEX) 

/ˈkæpɪtl ɪksˈpɛndɪʧəz (siː-eɪ-piː-iː-
ɛks)/ 

 

 

Chi phí vốn hóa 

Là các chi phí được công ty sử dụng để nâng cấp hoặc 
mua mới các loại tài sản vật chất như bất động sản 
(nhà cửa, đất đai), nhà máy để sản xuất, hoặc trang 
thiết bị. Loại phí tổn này được sử dụng để phát triển 
sản xuất và duy trì hoạt động của doanh nghiệp. 

Cash Flow Statements 

/kæʃ fləʊ ˈsteɪtmənts/ 

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ là một bản Báo cáo tài 
chính doanh nghiệp tổng hợp lại tình hình thu, chi 
tiền tệ của doanh nghiệp được phân loại theo 3 hoạt 
động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và 
hoạt động tài chính trong một thời kỳ nhất định. 

Convertible bond 

/kənˈvɜːtəbl bɒnd/ 

Trái phiếu chuyển đổi 

Trái phiếu chuyển đổi là một loại trái phiếu có khả 
năng chuyển đổi thành cổ phiếu công ty theo một tỷ 
lệ công bố trước và vào một khoảng thời gian xác 
định trước. 

Convertible preferred stock 

/kənˈvɜːtəbl prɪˈfɜːd stɒk/ 

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi 

Cổ phiếu ưu tiên chuyển đổi là loại cổ phiếu có lãi 
suất cố định trong đó nhà đầu tư có thể lựa chọn 
chuyển đổi chúng thành một lượng cổ phiếu thường 
của công ty phát hành sau một khoảng thời gian nhất 
định đã được thoả thuận trước từ khi mua, hoặc là 
vào một ngày nào đó trong tương lai. 
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Coverage ratio 

/ˈkʌvərɪʤ ˈreɪʃɪəʊ/ 

 

 

Hệ số thanh toán nợ 

Hệ số thanh toán nợ là một trong nhiều hệ số được 
sử dụng để đo lường khả năng của một công ty để 
đáp ứng những khoản nợ trong dài hạn. 

Dealing securities 

/ˈdiːlɪŋ sɪˈkjʊərɪtiz/ 

Giao dịch chứng khoán 

Giao dịch chứng khoán là mua, bán chứng khoán 
trên thị trường chứng khoán. 

Direct method 

/dɪˈrɛkt ˈmɛθəd/ 

Phương pháp trực tiếp 

Là phương pháp lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, 
theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các 
luồng tiền vào và các luồng tiền ra được trình bày 
trên báo cáo. 

Dividend 

/ˈdɪvɪdɛnd/ 

Cổ tức 

Cổ tức là phần lãi chia cho cổ đông của doanh nghiệp 
khi hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt sau một 
chu kỳ kinh doanh, thường là một năm. 

Financing Cash Flow 

/faɪˈnænsɪŋ kæʃ fləʊ/ 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 

Luồng tiền có liên quan đến việc thay đổi về quy mô 
và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh 
nghiệp. Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động tài 
chính gồm: tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn 
góp của chủ sở hữu; tiền thu từ các khoản vay ngắn 
hạn, dài hạn; tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, 
mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát 
hành; tiền chi trả các khoản nợ gốc đã vay… 
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Free Cash Flow to Equity 
(FCFE) 
/friː kæʃ fləʊ tuː ˈɛkwɪti (ɛf-siː-ɛf-iː)/ 

 

 

Dòng tiền tự do cho vốn chủ sở hữu 

FCFE = Dòng tiền từ HĐKD – Chi phí vốn + Các khoản 
đi vay – Các khoản trả nợ. 

Free Cash Flow to the Firm 
(FCFF) 

/friː kæʃ fləʊ tuː ðə fɜːm (ɛf-siː-ɛf-
ɛf)/ 

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp 

FCFF = Dòng tiền từ HĐKD + Điều chỉnh lãi suất – Chi 
phí vốn. 

Free Cash Flow 

/friː kæʃ fləʊ/ 

Dòng tiền tự do 

Dòng tiền tự do là thước đo hoạt động của doanh 
nghiệp được tính toán bằng hiệu số giữa dòng tiền 
hoạt động và chi tiêu vốn. Nói cách khác, dòng tiền 
tự do đại diện cho lượng tiền mặt là doanh nghiệp 
có thể tạo ra sau khi để lại một phần để duy trì hoặc 
mở rộng các tài sản phục vụ cho sản xuất kinh doanh. 

Indirect method 

/ˌɪndɪˈrɛkt ˈmɛθəd/ 

Phương pháp gián tiếp 

Các chỉ tiêu về luồng tiền được xác định trên cơ sở 
lấy tổng lợi nhuận trước thuế và điều chỉnh cho các 
khoản. 

Investing Cash Flow 

/ɪnˈvɛstɪŋ kæʃ fləʊ/ 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 

Đây là luồng tiền tạo ra từ hoạt động đầu tư của công 
ty, các khoản này gồm tiền mặt trả nợ và đầu tư cổ 
phần, lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư, cũng như 
tiền mặt chi vào tài sản hữu hình. 

Non-cash activities 

/nɒn-kæʃ ækˈtɪvɪtiz/ 

Hoạt động không dùng tiền 

Là các hoạt động kế toán mà không cần dùng tiền. 
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Non-cash charges 

/nɒn-kæʃ ˈʧɑːʤɪz/ 

 

 

Chi phí không bằng tiền  

Khoản phí không dùng tiền mặt là chi phí kế toán 
không liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt. 

Non-monetary assets 

/nɒn-ˈmʌnɪtəri ˈæsɛts/ 

Tài sản phi tiền tệ 

Tài sản phi tiền tệ là tài sản mà một công ty nắm giữ 
mà giá trị của tài sản thay đổi dựa vào điều kiện kinh 
tế. 

Operating Cash Flow (OCF) 

/ˈɒpəreɪtɪŋ kæʃ fləʊ (əʊ-siː-ɛf)/ 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 

Đây là luồng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh của 
một công ty, thường được tính bằng cách lấy thu 
nhập trừ đi các khoản chi phí hoạt động, tuy nhiên 
việc tính toán này đã có sự điều chỉnh nhiều so với 
thu nhập ròng. 

Operating Expenditures 
(OPEX) 

/ˈɒpəreɪtɪŋ ɪksˈpɛndɪʧəz (əʊ-piː-iː-
ɛks)/ 

Chi phí hoạt động 

Chi phí hoạt động là các chi phí cần thiết để duy trì 
hoạt động kinh doanh thường ngày. 

Performance ratio 

/pəˈfɔːməns ˈreɪʃɪəʊ/ 

Tỷ suất đo lường khả năng sinh lợi 

Tỷ suất đo lường khả năng sinh lợi đo lường khả 
năng tạo ra lợi nhuận của một công ty trong một bối 
cảnh cụ thể. 

Principal amount 

/ˈprɪnsəpəl əˈmaʊnt/ 

Tiền gốc vay 

Là số tiền được xác định trước, dựa vào đó để tính 
ra các khoản lãi. 
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Proceeds 

/ˈprəʊsiːdz/ 

 

 

 

Tiền thu được 

Các khoản tiền thu từ việc bán tài sản, hay từ việc 
phát hành chứng khoán, sau khi trừ chi phí bán hàng 
hay chi phí tiếp thị. 

Retirement of Bonds 

/rɪˈtaɪəmənt (ɒv bɒnd)/ 

Trái phiếu hết hạn 

Nó đề cập đến việc mua lại trái phiếu đã bán trước 
đó. 

Trading securities 

/ˈtreɪdɪŋ sɪˈkjʊərɪtiz/ 

Chứng khoán kinh doanh 

Chứng khoán kinh doanh bao gồm các chứng khoán 
mà ngân hàng thương mại mua vào với mục đích 
hưởng chênh lệch giá trong ngắn hạn và các tài sản 
tài chính phái sinh mà được nắm giữ không phải với 
mục đích phòng ngừa. Chứng khoán kinh doanh bao 
gồm cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường 
chứng khoán và các loại chứng khoán và công cụ tài 
chính khác. 
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Activity ratios 
/ækˈtɪvɪti ˈreɪʃɪəʊz/ 

 

 

Chỉ số hoạt động 

Chỉ số hoạt động cho thấy doanh nghiệp hoạt động 
tốt như thế nào. Trong các chỉ số của loại này lại 
được chia ra các chỉ số “lợi nhuận hoạt động” và 
”hiệu quả hoạt động”. Các chỉ số về lợi nhuận hoạt 
động cho biết tổng thể khả năng sinh lợi của công ty, 
còn chỉ số về hiệu quả hoạt động cho thấy doanh 
nghiệp đã sử dụng tài sản hiệu quả đến mức nào. 

Basic EPS - Earnings Per 
Share 

/ˈbeɪsɪk iː-piː-ɛs - ˈɜːnɪŋz pɜː ʃeə/ 

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu 

Lợi nhuận (Thu nhập) trên mỗi cổ phiếu là thước đo 
mức lợi nhuận mà một công ty đã tạo ra trên mỗi cổ 
phiếu. 

Business risk 
/ˈbɪznɪs rɪsk/ 

Rủi ro doanh nghiệp 

Rủi ro doanh nghiệp là các sự kiện có khả năng làm 
cho doanh nghiệp bị thiệt hại, hoặc thực tế đã gây 
nhiều thiệt hại về mặt lợi ích cho doanh nghiệp. 

Cash conversion cycle 

/kæʃ kənˈvɜːʃən ˈsaɪkl/ 

Chu kỳ tiền mặt 

Chu kỳ tiền mặt là một thước đo được sử dụng trong 
phân tích tài chính của doanh nghiệp, để đánh giá 
khả năng quản lý dòng tiền của doanh nghiệp. 
 
Chu kỳ tiền mặt = Thời gian hàng tồn trong kho + 
Thời gian thu được tiền hàng về - Thời gian tiền hàng 
có thể thu hồi về được. 
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Common-size analysis 

/ˈkɒmən-saɪz əˈnæləsɪs/ 

 

 

Phân tích quy mô chung 

Các Báo cáo tài chính theo quy mô chung biểu thị 
toàn bộ các tài khoản trên bảng cân đối kế toán và 
phần báo cáo thu nhập theo số phần trăm của con 
số chính yếu nào đó. 

Cost of capital 
/kɒst ɒv ˈkæpɪtl/ 

Chi phí vốn 

Là chi phí được tính bằng tỷ lệ phần trăm, của các 
nguồn vốn khác nhau cần thiết để trả cho việc chi 
dùng vốn. Tất cả các nguồn vốn đều có giá và có thể 
tính được trực tiếp như khoản vay nợ. 

Credit analysis 

/ˈkrɛdɪt əˈnæləsɪs/ 

Phân tích tín dụng 

Phân tích tín dụng là quá trình thu thập, xử lý thông 
tin một cách khoa học nhằm hiểu rõ thêm về khả 
năng trả nợ của khách hàng và phương án SXKD để 
phục vụ cho việc ra quyết định tín dụng ngắn hạn. 

Credit rating process 

/ˈkrɛdɪt ˈreɪtɪŋ ˈprəʊsɛs/ 

Quy trình xếp hạng tín nhiệm 

Quy trình xếp hạng tín nhiệm là từng bước và thủ tục 
trong hoạt động xếp hạng tín nhiệm của một tổ 
chức. 

Credit risk 

/ˈkrɛdɪt rɪsk/ 

Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng là khả năng không chi trả được nợ 
của người đi vay đối với người cho vay khi đến hạn 
phải thanh toán. 
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Cross-sectional analysis 

/krɒs-ˈsɛkʃnəl əˈnæləsɪs/ 

 

 

Phân tích chéo 

Là việc phân tích một loạt các số liệu của những quan 
sát có liên quan xảy ra tại một thời điểm. 

Current ratio 

/ˈkʌrənt ˈreɪʃɪəʊ/ 

Chỉ số thanh toán hiện hành 

Đây là chỉ số đo lường khả năng doanh nghiệp đáp 
ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Chỉ số thanh 
toán hiện hành = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn. 

Debt-to-asset ratio 

/dɛt-tuː-ˈæsɛt ˈreɪʃɪəʊ/ 

Tỷ lệ nợ trên tài sản 

Tỷ số nợ trên tài sản là một tỷ số tài chính đo lường 
năng lực sử dụng và quản lý nợ của doanh nghiệp. 
Tỷ số nợ trên tài sản = Tổng nợ / Tổng tài sản. 

Debt-to-capital ratio 

/dɛt-tuː-ˈkæpɪtl ˈreɪʃɪəʊ/ 

Tỷ lệ nợ trên vốn 

Đây là chỉ số đo lường quy mô tài chính của một 
doanh nghiệp cho biết trong tổng nguồn vốn của nó 
thì nợ chiếm bao nhiêu phần trăm. Tỷ lệ nợ trên vốn 
= Nợ / (Vốn cổ phần của cổ đông + Nợ). 

Debt-to-equity ratio 

/dɛt-tuː-ˈɛkwɪti ˈreɪʃɪəʊ/ 

Chỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu 

Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu là chỉ số phản ánh quy 
mô tài chính của công ty. Nó cho ta biết về tỷ lệ giữa 
2 nguồn vốn cơ bản (nợ và vốn chủ sở hữu) mà 
doanh nghiệp sử dụng để chi trả cho hoạt động của 
mình. DER = Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu. 
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Defensive interval ratio 

/dɪˈfɛnsɪv ˈɪntəvəl ˈreɪʃɪəʊ/ 

 

 

Tỷ lệ khoảng dự phòng 

Tỷ lệ khoảng dự phòng cho biết công ty có thể hoạt 
động bao nhiêu ngày mà không cần phải khai thác 
các nguồn tài sản khác ngoài tài sản ngắn hạn. 

Diluted EPS 

/daɪˈljuːtɪd iː-piː-ɛs/ 

EPS pha loãng 

EPS pha loãng là một phép tính được sử dụng để 
đánh giá chất lượng thu nhập trên mỗi cổ phần của 
công ty (EPS) nếu tất cả các chứng khoán chuyển đổi 
được thực hiện. 

Dividend payout ratio 

/ˈdɪvɪdɛnd ˈpeɪˈaʊt ˈreɪʃɪəʊ/ 

Tỷ lệ trả cổ tức 

Phần lợi tức để thanh toán cổ tức. 

DuPont analysis 

/düˈpänt əˈnæləsɪs/ 

Phân tích DuPont 

Mô hình Dupont là kỹ thuật có thể được sử dụng để 
phân tích khả năng sinh lãi của một công ty bằng các 
công cụ quản lý hiệu quả truyền thống. 

Earnings per Share (EPS) 

/ˈɜːnɪŋz pɜː ʃeə (iː-piː-ɛs)/ 

Thu nhập trên cổ phần 

Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi 
cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị 
trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện 
khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp, được 
tính bởi công thức: 

EPS = (Thu nhập ròng - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi) / 
Lượng cổ phiếu bình quân đang lưu thông. 
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Financial leverage ratio 

/faɪˈnænʃəl ˈliːvərɪʤ ˈreɪʃɪəʊ/ 

 

 

Chỉ số đòn bẩy tài chính 

Các phép đo đòn bẩy tài chính là công cụ để xác định 
xác suất doanh nghiệp mất khả năng thanh toán các 
hợp đồng nợ. 

Financial leverage 

/faɪˈnænʃəl ˈliːvərɪʤ/ 

Đòn bẩy tài chính 

Đòn bẩy tài chính liên quan đến việc sử dụng các 
nguồn lực tài trợ (vay nợ) cho chi phí cố định. 

Financial risk 

/faɪˈnænʃəl rɪsk/ 

Rủi ro tài chính 

Rủi ro tài chính là những rủi ro có liên quan đến sự 
giảm giá tài chính và rủi ro từ việc thực hiện các 
quyết định tài chính làm ảnh hưởng đến lợi nhuận 
của doanh nghiệp. 

Fixed asset turnover 

/fɪkst ˈæsɛt ˈtɜːnˌəʊvə/ 

Vòng quay tài sản cố định 

Chỉ số này giúp đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản cố 
định (TSCĐ) của doanh nghiệp, cho thấy 1 đồng TSCĐ 
tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra 
bao nhiêu đồng doanh thu. Vòng quay Tài sản cố 
định = Doanh thu thuần / Tài sản cố định bình quân. 

Fixed charge coverage 

/fɪkst ʧɑːʤ ˈkʌvərɪʤ/ 

Tỷ lệ bao phủ chi phí cố định 

Tỷ lệ bao phủ chi phí cố định đo lường khả năng chi 
trả các khoản phí cố định của một công ty, như thanh 
toán nợ, chi phí lãi vay và chi phí thuê thiết bị. 
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Gross Profit Margin 

/grəʊs Proft ˈmɑːʤɪn/ 

 

 

Biên lợi nhuận gộp 

Biên lợi nhuận gộp cho chúng ta biết lợi nhuận một 
công ty thu được từ chi phí bán hàng, hay giá vốn 
hàng bán. Nói cách khác, nó cho thấy hiệu suất sử 
dụng lao động và vật tư trong quá trình sản xuất. 
Biên lợi nhuận gộp = (Doanh thu - Giá vốn hàng bán) 
/ Doanh thu. 

Interest coverage ratio 

/ˈɪntrɪst ˈkʌvərɪʤ/ 

Tỷ lệ bao phủ lãi suất 

Là tỷ lệ nợ và tỷ suất sinh lời được sử dụng để xác 
định mức độ dễ dàng mà một công ty có thể trả lãi 
cho khoản nợ tồn đọng của mình. 

Inventory turnover 

/ˈɪnvəntri ˈtɜːnˌəʊvə/ 

Vòng quay hàng tồn kho 

Vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hóa tồn 
kho bình quân luân chuyển trong kỳ. Vòng quay hàng 
tồn kho = Doanh thu / Số dư hàng tồn kho cuối kỳ 
hoặc [= Giá vốn hàng bán / Trung bình hàng tồn kho 
trong kỳ]. 

Liquidity ratios 

/lɪˈkwɪdɪti ˈreɪʃɪəʊz/ 

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực 
về tài chính mà doanh nghiệp có được để đáp ứng 
nhu cầu thanh toán các khoản nợ cho các cá nhân, 
tổ chức có quan hệ cho doanh nghiệp vay hoặc nợ. 
Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động và 
đầu tư ngắn hạn / Nợ ngắn hạn. 
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Net Profit Margin 

/nɛt profit ˈmɑːʤɪn/ 

 

 

Biên lợi nhuận ròng 

Tỷ lệ này so sánh thu nhập ròng với doanh số bán 
hàng. Nó là con số tổng hợp thể hiện sát sườn nhất 
hiệu quả quản lý doanh nghiệp: 

Biên lợi nhuận ròng = Lợi nhuận ròng sau thuế / 
Doanh thu. 

Operating Profit Margin 

/ˈɒpəreɪtɪŋ profit ˈmɑːʤɪn/ 

Biên lợi nhuận hoạt động 

Bằng cách so sánh thu nhập trước lãi vay và thuế 
(EBIT) với doanh thu bán hàng, biên lợi nhuận hoạt 
động cho thấy mức độ thành công trong quản lý 
trong việc tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp: 

Biên lợi nhuận hoạt động = EBIT / Doanh thu 

Operating leverage 

/ˌɒpəˈreɪtɪŋ ˈliːvərɪʤ/ 

Đòn bẩy hoạt động 

Đòn bẩy hoạt động là mức độ sử dụng chi phí cố định 
của doanh nghiệp (thường được tính toán trong 
ngắn hạn) so với chi phí biến đổi. 

Overstatement 

/ˌəʊvəˈsteɪtmənt/ 

Sai tăng 

Ghi nhận giá trị cao hơn so với giá trị thực. 

Payable turnover 

/ˈpeɪəbl ˈtɜːnˌəʊvə/ 

Vòng quay khoản phải trả 

Chỉ số vòng quay các khoản phải trả phản ánh khả 
năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp đối với nhà 
cung cấp. Vòng quay các khoản phải trả = Chi phí 
mua hàng thường niên / Bình quân các khoản phải 
trả. 
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Pretax Margin 

/ˌprēˈtaks ˈmɑːʤɪn/ 

 

Hệ số biên lợi nhuận trước thuế 

Hệ số biên lợi nhuận trước thuế phản ánh tỷ lệ khoản 
thu nhập trước thuế (lợi nhuận trước thuế) của một 
doanh nghiệp so với doanh thu. 

Price to book value ratio 
(P/B) 

/praɪs tuː bʊk ˈvæljuː ˈreɪʃɪəʊ/ 

Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ 

Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ là hệ số được sử 
dụng để so sánh giá trị trường của một cổ phiếu so 
với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. P/B = Giá cổ phiếu 
/ (Tổng giá trị tài sản – Giá trị tài sản vô hình – Nợ). 

Price to cash flow ratio 
(PCFR) 

/praɪs tuː kæʃ fləʊ ˈreɪʃɪəʊ / 

Hệ số giá trên dòng tiền 

PCFR là tỷ số giữa giá cổ phiếu trên dòng tiền nhàn 
rỗi (số tiền còn lại của doanh nghiệp sau khi thanh 
toán hết toàn bộ chi phí). PCFR = Giá cổ phiếu / Dòng 
tiền ứng với 1 cổ phiếu. 

Price to Earnings ratio (P/E) 
/praɪs tuː ˈɜːnɪŋz ˈreɪʃɪəʊ / 

Hệ số giá trên lợi nhuận 

Là hệ số giữa giá cổ phiếu trên lợi nhuận (của một cổ 
phiếu), phản ánh mối quan hệ giữa giá thị trường 
của cổ phiếu (Market Price – P) và Thu nhập bình 
quân trên một cổ phiếu (Earning Per Share – EPS).  
P/E = Giá trị thị trường / Lợi nhuận ròng trên một cổ 
phần (EPS). 
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Profitability ratios 

/ˌprɒfɪtəˈbɪlɪti ˈreɪʃɪəʊz/ 

 

Tỷ suất khả năng sinh lợi 

Tỷ suất khả năng sinh lời đo lường khả năng tạo ra 
lợi nhuận của công ty từ các nguồn lực. 

Quick ratio 

/kwɪk ˈreɪʃɪəʊ/ 

Chỉ số thanh toán nhanh 

Chỉ số thanh toán nhanh đo lường mức thanh khoản 
cao hơn. Chỉ những tài sản có tính thanh khoản cao 
mới được đưa vào để tính toán. Chỉ số thanh toán 
nhanh = (Tiền + Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) / 
Nợ ngắn hạn. 

Receivables turnover 

/rɪˈsiːvəblz ˈtɜːnˌəʊvə/ 

Vòng quay khoản phải thu 

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến 
đổi các khoản phải thu thành tiền mặt. Hệ số này là 
một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp, được tính bằng cách lấy 
doanh thu trong kỳ chia cho số dư bình quân các 
khoản phải thu trong kỳ. Vòng quay các khoản phải 
thu = Doanh thu / bình quân các khoản phải thu. 

Regression analysis 

/rɪˈgrɛʃən əˈnæləsɪs/ 

Phân tích hồi quy 

Phân tích hồi quy là kỹ thuật thống kê dùng để ước 
lượng phương trình phù hợp nhất với các tập hợp 
kết quả quan sát của biến phụ thuộc và biến độc lập. 

Retention rate 

/rɪˈtɛnʃən reɪt/ 

Tỷ số lợi nhuận giữ lại 

Tỷ số lợi nhuận giữ lại là một tỷ số tài chính để đánh 
giá mức độ sử dụng lợi nhuận sau thuế cho tái đầu 
tư của doanh nghiệp. Tỷ số này cho biết cứ trong 1 
đồng lợi nhuận sau thuế thì doanh nghiệp giữ lại bao 
nhiêu đồng để tái đầu tư. Tỷ số này chính bằng lợi 
nhuận giữ lại chia cho lợi nhuận sau thuế. 
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Return on Assets (ROA) 

/rɪˈtɜːn ɒn ˈæsɛts/ 

 

Hệ số thu nhập trên tài sản 

Đây là một chỉ số thể hiện tương quan giữa mức sinh 
lợi của một công ty so với tài sản của nó. ROA sẽ cho 
ta biết hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài 
sản để kiếm lời. ROA = Thu nhập ròng / Tổng tài sản. 

Return on Equity (ROE) 
/rɪˈtɜːn ɒn ˈɛkwɪti/ 

Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần 

Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) phản ánh 
mức thu nhập ròng trên vốn cổ phần của cổ đông 
(hay trên giá trị tài sản ròng hữu hình). 
ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn cổ phần. 

Return on total capital 
/rɪˈtɜːn ɒn ˈtəʊtl ˈkæpɪtl/ 

Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn 

Tổng vốn được định nghĩa là tổng nợ phải trả và vốn 
cổ phần cổ đông. Chi phí lãi vay được định nghĩa là 
tổng chi phí lãi vay phải trả trừ đi tất cả thu nhập lãi 
vay (nếu có). Chỉ số này đo lường tổng khả năng sinh 
lợi trong hoạt động của doanh nghiệp từ tất cả các 
nguồn tài trợ.  

ROTC = (Thu nhập ròng + Chi phí lãi vay) / Tổng vốn 
trung bình. 

Scenario analysis 

/sɪˈnɑːrɪəʊ əˈnæləsɪs/ 

Phân tích tình huống 

Phân tích cho thấy những thay đổi về số lượng tài 
chính quan trọng xuất phát từ các sự kiện (kinh tế) 
nhất định, chẳng hạn như mất khách hàng, mất 
nguồn cung cấp hoặc sự kiện thảm khốc; một kỹ 
thuật quản lý rủi ro liên quan đến việc kiểm tra hiệu 
suất của danh mục đầu tư trong các tình huống cụ 
thể. 
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Segment ratio 
/ˈsɛgmənt ˈreɪʃɪəʊ/ 

 

Tỷ lệ phân khúc 

Tỷ lệ phân khúc đo lường khả năng hoạt động của 
từng phân khúc kinh doanh trong tổng thể doanh 
thu. 

Sensitivity analysis 

/ˌsɛnsɪˈtɪvɪti əˈnæləsɪs/ 

Phân tích mức độ nhạy cảm 

Phân tích độ nhạy là phân tích cho thấy phạm vi kết 
quả có thể xảy ra khi các giả định cụ thể được thay 
đổi. 

Simulation 

/ˌsɪmjʊˈleɪʃən/ 

Sự mô phỏng 

Một hình thức dự đoán đưa ra một tập hợp những 
phương án dự đoán dựa trên những giả thiết khác 
nhau về các tình huống tương lai, cụ thể là để trả lời 
câu hỏi "cái gì sẽ xảy ra nếu?", thay vì câu hỏi "cái gì 
sẽ xảy ra?". 

Solvency ratios 

/ˈsɒlvənsi ˈreɪʃɪəʊz/ 

Hệ số thanh toán nợ 

Hệ số thanh toán nợ là một trong nhiều hệ số được 
sử dụng để đo lường khả năng của một công ty để 
đáp ứng những khoản nợ trong dài hạn. 

Sustainable growth rate 

/səsˈteɪnəbl grəʊθ reɪt/ 

Tốc độ tăng trưởng bền vững 

Tốc độ tăng trưởng bền vững (SGR) là tốc độ tăng 
trưởng tối đa mà một công ty có thể duy trì mà 
không phải tài trợ cho tăng trưởng với vốn chủ sở 
hữu hoặc nợ bổ sung. 
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Total asset turnover 

/ˈtəʊtl ˈæsɛt ˈtɜːnˌəʊvə/ 

 

 

Vòng quay tổng tài sản 

Hệ số vòng quay tổng tài sản dùng để đánh giá hiệu 
quả của việc sử dụng tài sản của công ty. Thông qua 
hệ số này chúng ta có thể biết được với mỗi một 
đồng tài sản có bao nhiêu đồng doanh thu được tạo 
ra. Vòng quay tài sản = Doanh thu thuần / Tổng tài 
sản bình quân. 

Understatement 

/ˌʌndəˈsteɪtmənt/ 

Sai giảm 

Ghi nhận giá trị thấp hơn so với giá trị thực. 

Working capital turnover 

/ˈwɜːkɪŋ ˈkæpɪtl ˈtɜːnˌəʊvə/ 

Vòng quay vốn lưu động 

Vòng quay vốn lưu động là số ngày hoàn thành một 
chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ số có vai 
trò thể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Abnormal waste 

/æbˈnɔːməl weɪst/ 

 

 

Hao hụt vượt định mức 

Chi phí liên quan đến hỏng hóc sản phẩm trong quá 
trình sản xuất hoặc vận hành, do sự cố máy móc 
hoặc quy trình làm việc không hiệu quả. 

Administrative overhead 

/ədˈmɪnɪstrətɪv ˈəʊvɛhɛd/ 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động 
của cả doanh nghiệp mà không tách riêng được cho 
bất kỳ hoạt động nào, bao gồm: chi phí nhân viên 
quản lý, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu 
hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí 
bằng tiền khác. 

Common stock 
/ˈkɒmən stɒk/ 

Cổ phiếu phổ thông 

Một công cụ vốn chủ sở hữu mà chúng đảm bảo cho 
các loại công cụ vốn chủ sở hữu khác (cổ phiếu ưu 
đãi). 

Conversion cost 

/kənˈvɜːʃən kɒst/ 

Chi phí chuyển đổi 

Chi phí chuyển đổi trực tiếp nguyên vật liệu trực tiếp 
thành sản phẩm, bao gồm chi phí nhân công trực 
tiếp và chi phí sản xuất chung. 

Cost flow assumption 

/kɒst fləʊ əˈsʌmpʃ(ə)n/ 

Các giả định về dòng chi phí 

Đề cập đến các phương pháp xóa bỏ giá trị hàng tồn 
kho và ghi nhận vào giá vốn hàng bán. Tại Mỹ, các 
giả định về dòng chi phí bao gồm phương pháp FIFO, 
LIFO và bình quân. 
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FIFO (First in - First out) 

/ɛf-aɪ-ɛf-əʊ (fɜːst ɪn - fɜːst aʊt)/ 

 

 

Phương pháp nhập trước xuất trước 

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho tuân thủ 
theo nguyên tắc hàng hóa mua trước sẽ được xuất 
trước để sử dụng và tính theo giá thực tế của lô hàng 
cũ trước. 

Finished goods 

/ˈfɪnɪʃt gʊdz/ 

Thành phẩm 

Hàng hóa đã hoàn thành quá trình sản xuất nhưng 
chưa được bán hoặc phân phối cho người tiêu dùng. 

LIFO (Last in - First out) 

/ɛl-aɪ-ɛf-əʊ (lɑːst ɪn - fɜːst aʊt)/ 

Phương pháp nhập sau xuất trước 

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: các hàng 
hoá gần đây nhất được nhập vào kho sẽ được xuất 
ra đầu tiên. Các hàng hoá mới được sử dụng trước, 
dùng ưu tiên hơn hàng hoá cũ. 

LIFO reserve 

/ɛl-aɪ-ɛf-əʊ rɪˈzɜːv/ 

Quỹ LIFO 

Sự khác biệt giữa FIFO và LIFO tính toán. Quỹ LIFO 
đại diện cho số tiền thu nhập đã nhận được hoãn 
thuế thông qua việc sử dụng LIFO. 

Mark to market 
/mɑːk tuː ˈmɑːkɪt/ 

Hạch toán theo giá thị trường 

Phương thức đặt ra mức giá của tài sản trên bảng 
cân đối phản ánh giá trị của chúng khi bán trên thị 
trường tại thời điểm hạch toán. 
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Non-controlling interest 

/nɒn kən'troulɪŋ 'intrist/ 

 

 

 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát (Lợi ích thiểu 
số) 

Một cổ đông sở hữu ít hơn 50% cổ phần đang lưu 
hành và không kiểm soát các quyết định. 

Periodic inventory system 

/ˌpɪərɪˈɒdɪk ˈɪnvəntri ˈsɪstɪm/ 

Hệ thống kiểm kê định kỳ hàng tồn kho 

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho căn cứ 
vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn 
kho cuối kỳ vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán tổng 
hợp và từ đó tính ra giá trị của hàng hóa, vật tư đã 
xuất trong kỳ. 

Perpetual inventory 
system 

/pəˈpɛʧʊəl ˈɪnvəntri ˈsɪstɪm/ 

Hệ thống kê khai thường xuyên hàng tồn kho 

Phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, 
liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, 
hàng hóa trên sổ kế toán. 

Preferred shares 

/prɪˈfɜːd ʃeəz/ 

Cổ phiếu ưu đãi 

Cổ phiéu ưu đãi gồm có các loại: cổ phiếu ưu đãi biểu 
quyết, cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn 
lại, cổ phiếu ưu đãi khác do Điều lệ Công ty quy định. 
Cổ phiếu ưu đãi nhất là Cổ phiếu ưu đãi cổ tức. 

Raw materials 

/rɔː məˈtɪərɪəlz/ 

Nguyên liệu thô 

Dạng vật liệu cơ bản mà từ đó hàng hóa, sản phẩm 
hoàn thiện hay vật liệu trung gian được sản xuất hay 
tạo ra. 
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Replacement cost 

/rɪˈpleɪsmənt kɒst/ 

 

 

Chi phí thay thế 

Số tiền mà một thực thể sẽ phải trả để thay thế một 
tài sản tại thời điểm hiện tại, theo giá trị hiện tại của 
nó. 

Retained earnings 
/rɪˈteɪnd ˈɜːnɪŋz/ 

Lợi nhuận giữ lại 

Thu nhập ròng tích lũy của công ty được công ty giữ 
lại tại một thời điểm cụ thể, chẳng hạn như vào cuối 
kỳ báo cáo. 

Specific identification 

/spɪˈsɪfɪk aɪˌdɛntɪfɪˈkeɪʃən/ 

Phương pháp giá đích danh 

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: giá trị 
của từng hàng tồn kho được xuất ra trong kỳ bằng 
chính giá thực tế của chúng thời điểm đó. 

Treasury shares 

/ˈtrɛʒ(ə)ri ʃeəz/ 

Cổ phiếu quỹ 

Các cổ phiếu mà chính công ty phát hành mua lại và 
nắm giữ như các nhà đầu tư bình thường khác. 

Weighted Average Cost 

/ˈweɪtɪd ˈævərɪʤ kɒst/ 

Phương pháp bình quân gia quyền 

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho theo giá 
trị trung bình của hàng tồn kho hiện có lúc đầu kỳ và 
giá trị các lô hàng nhập kho trong kỳ. 

Work in progress 

/wɜːk ɪn ˈprəʊgrəs/ 

Sản phẩm dở dang/Bán thành phẩm 

Hàng hóa vẫn còn nằm trong quá trình sản xuất để 
có được hình dạng cuối cùng. Nguyên liệu, sản phẩm 
dở dang và dự trữ thành phẩm tạo thành mức đầu 
tư hàng tồn kho của doanh nghiệp. 
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Accelerated method 

/əkˈsɛləreɪtɪd ˈmɛθəd/ 

 

 

Khấu hao nhanh 

Là phương pháp tính khấu hao với số khấu hao lớn 
nhất ở năm đầu tiên sử dụng. 

Accumulated depreciation 

/əˈkjuːmjʊleɪtɪd dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən/ 

Khấu hao lũy kế 

Là tổng cộng số khấu hao đã trích vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh qua các kỳ kinh doanh của tài sản 
cố định tính đến thời điểm báo cáo. 

Acquisition method 

/ˌækwɪˈzɪʃ(ə)n ˈmɛθəd/ 

Phương pháp mua 

Các bước áp dụng trong phương pháp mua xác định 
bên mua, xác định ngày hợp nhất, ghi nhận và đo 
lường tài sản được mua, các khoản nợ và lợi ích của 
cổ đông thiểu số của bên mua, ghi nhận và đo lường 
Lợi thế thương mại (LTTM) hoặc khoản thu từ quá 
trình mua. 

Amortisation 

/əˌmɔːtɪˈzeɪʃ(ə)n/ 

Khấu hao (TSCĐ Vô hình) 

Khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị 
phải khấu hao của tài sản cố định vô hình hình trong 
suốt thời gian sử dụng hữu ích tài sản đó. 

Annual report 

/ˈænjʊəl rɪˈpɔːt/ 

Báo cáo thường niên 

Báo cáo công khai thành quả hàng năm được kiểm 
toán cho cổ đông của một công ty cổ phần. Theo quy 
định của ủy ban chứng khoán và hối đoái, báo cáo 
bao gồm việc xem xét kết quả tài chính của ban quản 
trị, báo cáo thu nhập của công ty, bảng cân đối kế 
toán cũng như các bảng biểu khác, thí dụ, báo cáo 
lưu chuyển các quỹ và những thay đổi về các tài 
khoản vốn. 

  



65 
 

 

 

 

 

Borrowing cost 

/ˈbɒrəʊɪŋ kɒst/ 

 

 

 

 

Chi phí đi vay 

Là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan 
trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp. 

Business combination 

/ˈbɪznɪs ˌkɒmbɪˈneɪʃən/ 

Hợp nhất kinh doanh 

Hợp nhất kinh doanh là một giao dịch hoặc sự kiện 
nào đó trong đó bên mua thâu tóm quyền kiểm soát 
của một hoặc nhiều doanh nghiệp. 

Capital lease (Finance 
lease) 

/ˈkæpɪtl liːs (faɪˈnæns liːs)/ 

Thuê tài chính 

Thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao 
phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 
tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể 
chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.  

Credit agreement 

/ˈkrɛdɪt əˈgriːmənt/ 

Thỏa thuận tín dụng 

Một hợp đồng pháp lý trong đó ngân hàng cho khách 
hàng vay một khoản tiền xác định trong một khoảng 
thời gian xác định. Thỏa thuận tín dụng chỉ ra những 
quy định và điều lệ chính liên quan đến hợp đồng. 
Nó bao gồm cả lãi suất phải trả cho khoản vay. 

Depreciation 

/dɪˌpriːʃɪˈeɪʃən/ 

Khấu hao 

Khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ thống giá trị 
phải khấu hao của tài sản cố định hữu hình trong 
suốt thời gian sử dụng hữu ích tài sản đó. 
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Derecognition 

/ˌdɪrekigˈnishən/ 

 

 

Chấm dứt ghi nhận/xóa sổ 

Bút toán xóa sổ được thực hiện khi thanh lý/loại bỏ 
vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, tài sản, doanh thu, chi 
phí đã được ghi nhận trước đó trên Báo cáo tài chính 
của doanh nghiệp. 

Direct financing lease 

/dɪˈrɛkt faɪˈnænsɪŋ liːs/ 

Thuê tài chính trực tiếp 

Một loại cho thuê tài chính, từ góc độ bên cho thuê, 
trong đó giá trị hiện tại của các khoản thanh toán cho 
thuê (phải thu cho thuê) bằng với giá trị mang theo 
của tài sản thuê. 

Disposal 
/dɪsˈpəʊzəl/ 

Thanh lý 

Bán hoặc huỷ bỏ công khai tài sản cố định không còn 
nhu cầu sử dụng. 

Double-declining balance 
method 

/ˈdʌbl-dɪˈklaɪnɪŋ ˈbæləns ˈmɛθəd/ 

Phương pháp số dư giảm dần 

Phương pháp khấu hao số dư giảm dần (DDB) là một 
trong hai phương pháp phổ biến mà doanh nghiệp 
sử dụng để tính chi phí của một tài sản tồn tại lâu 
dài. 

Estimated residual value 

/ˈɛstɪmeɪtɪd rɪˈzɪdjʊəl ˈvæljuː/ 

Giá trị còn lại ước tính 

Là nguyên giá của TSCĐ hữu hình sau khi trừ (-) số 
khấu hao luỹ kế của tài sản đó. 

Finance lease 

/faɪˈnæns liːs/ 

Thuê tài chính 

Thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao 
phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 
tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể 
chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.  
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Financial covenants 

/faɪˈnænʃəl ˈkʌvənənts/ 

 

 

Khế ước tài chính 

Khế ước vay là một dạng hợp đồng tín dụng, gồm 
điều khoản, cam kết về mục đích sử dụng vốn, nguồn 
trả nợ, thời hạn, phương án trả nợ gốc. 

Financial leasing 

/ˈliːsɪŋ/ 

Cho thuê tài chính 

Là việc một công ty hay ngân hàng mua tài sản (nhà 
xưởng, máy móc, máy bay...) và giữ quyền sở hữu tài 
sản, sau đó cho khách hàng thuê với mức tiền thuê 
nhất định. 

Fiscal report 

/ˈfɪskəl rɪˈpɔːt/ 

Năm tài chính 

Năm tài chính là khoảng thời gian có độ dài tương 
đương một năm (tức là 12 tháng hoặc 52 - 53 tuần) 
dùng cho công tác kế hoạch ngân sách của tổ chức 
hoặc quốc gia. 

Function of expense 
method 

/ˈfʌnŋkʃən ɒv ɪksˈpɛns ˈmɛθəd/ 

Phương pháp phân loại chi phí theo chức năng 

Chi phí được phân loại theo chức năng. 

Investment property 

/ɪnˈvɛstmənt ˈprɒpəti/ 

Bất động sản đầu tư 

Là bất động sản, gồm: quyền sử dụng đất, nhà, hoặc 
một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng 
do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo 
hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu 
lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải 
để: 
- Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc 
- Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường. 
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Lease payment 

/liːs ˈpeɪmənt/ 

 

 

Khoản thanh toán tiền thuê 

Là khoản tiền thuê mà bên thuê phải chịu hàng tháng 
để có thể được tạm trao quyền sử dụng hợp pháp 
nhà cửa hoặc đất đai, máy móc, thiết bị… trong 
khoảng thời gian nhất định.  

Leaseback 

/ liːs bæk/ 

Hợp đồng thuê lại 

Hợp đồng thuê lại là một thỏa thuận trong đó người 
bán tài sản thuê lại tài sản từ người mua. 

Leased asset 

/liːst ˈæsɛt/ 

Tài sản cố định thuê tài chính 

Tài sản cố định thuê tài chính là những TSCĐ mà 
doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. 

Lessor 

/lɛˈsɔː/ 

Người cho thuê 

Chủ sở hữu của một tài sản được cho thuê theo thỏa 
thuận với bên thuê. 

Long-lived assets 

/ˈlɒŋˈlɪvd ˈæsɛts/ 

Tài sản dài hạn 

Tài sản dài hạn là những tài sản của đơn vị có thời 
gian sử dụng, luân chuyển hoặc thu hồi dài (hơn 12 
tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh) và có giá 
trị lớn (từ 10 triệu đồng trở lên). Quy định về giá trị 
có thể thay đổi theo từng quốc gia và từng thời kỳ 
khác nhau. 

Minimum lease payment 
/ˈmɪnɪməm liːs ˈpeɪmənt/ 

Khoản thanh toán cho thuê tối thiểu 

Khoản thanh toán cho thuê tối thiểu là số tiền thấp 
nhất mà bên thuê có thể mong đợi để thực hiện 
trong suốt thời gian thuê. 
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Nature of expense method 

/ˈneɪʧər ɒv ɪksˈpɛns ˈmɛθəd/ 

 

 

Phương pháp phân loại chi phí theo bản chất 

Phân loại chi phí theo bản chất. 

Net book value 

/net buk ˈvæljuː/ 

Giá trị thuần ghi sổ 

Là giá trị kế toán của một tài sản cố định trong bảng 
tổng kết tài sản của doanh nghiệp. 

Non-cash expenses 

/nɒn-kæʃ ɪksˈpɛnsɪz/ 

Chi phí không bằng tiền 

Chi phí không bằng tiền mặt là tất cả các chi phí mà 
doanh nghiệp không phải chi tiền. 

Off-balance-sheet 
/ɒf-ˈbæləns-ʃiːt/ 

Ngoại bảng 

Các khoản mục không trình bày trên bảng cân đối kế 
toán. 

Operating lease 

/ˈɒpəreɪtɪŋ liːs/ 

Hợp đồng thuê mua hoạt động 

Hợp đồng văn bản thuê mua cho một giai đoạn ngắn 
hơn đời sống kinh tế của tài sản được thuê. 

 

Owner-occupied property 

/ˈəʊnər-ˈɒkjʊpaɪd ˈprɒpəti/ 

Tài sản chiếm hữu 

Tài sản chiếm hữu là tài sản nắm giữ (bởi chủ sở hữu 
hoặc bởi bên thuê theo hợp đồng thuê tài chính) để 
sử dụng trong sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa hoặc 
dịch vụ hoặc cho mục đích hành chính. 

Real estate 
/rɪəl ɪsˈteɪt/ 

Bất động sản 

Một thuật ngữ dùng trong luật bao gồm đất đai và 
bất cứ thứ gì "gắn" trên mảnh đất đó, như nhà cửa. 
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Reconciliation 

/ˌrɛkənsɪlɪˈeɪʃən/ 

Đối chiếu 

Đối chiếu là một quy trình kế toán sử dụng hai bộ hồ 
sơ để đảm bảo số liệu là chính xác và hợp lý. 

Reversal 
/rɪˈvɜːsəl/ 

Sự đảo ngược 

Sự đảo ngược là sự thay đổi theo hướng giá của một 
tài sản. 

 

Salvage value 

/ˈsælvɪʤ ˈvæljuː/ 

Giá trị thu hồi  

Giá trị tài sản đầu tư còn lại khi dự án kết thúc và cần 
tính đến trong hạch toàn vốn đầu tư. 

Straight-line method 
/streɪt-laɪn ˈmɛθəd/ 

Phương pháp khấu hao đường thẳng 

Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương 
pháp trích khấu hao mà mức khấu hao hàng năm 
không thay đổi trong suốt thời gian khấu hao của 
TSCĐ. 

Synthetic lease 
/sɪnˈθɛtɪk liːs/ 

Hợp đồng thuê tổng hợp 

Hợp đồng thuê tổng hợp xảy ra khi một thực thể có 
mục đích đặc biệt được thành lập bởi một công ty 
mẹ mua một tài sản của công ty mẹ sau đó cho nó 
trở lại công ty mẹ. 

Units-of-production 
method 
/ˈjuːnɪts-ɒv-prəˈdʌkʃən ˈmɛθəd/ 

Phương pháp khối lượng sản phẩm 

Là phương pháp khấu hao giá trị của một tài sản theo 
thời gian. 
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Accounting profit 

/əˈkaʊntɪŋ ˈprɒfɪt/ 

Lợi nhuận kế toán 

Lợi nhuận kế toán là phần chênh lệch giữa doanh thu 
và chi phí phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.  

Acquiree 

/əkwaɪˈrē/ 

Bên bị mua lại 

Là công ty đang bị thâu tóm hoặc mua lại trong một 
thương vụ sáp nhập hoặc mua lại. Công ty bị mua lại 
còn được gọi là "công ty mục tiêu". 

Acquirer 

/əˈkwaɪərə/ 

Bên thâu tóm 

Là công ty đang mua một công ty khác trong một 
thương vụ mua lại. Bên thâu tóm còn được gọi là nhà 
thầu. 

Branches 

/ˈbrɑːnʧɪz/ 

Chi nhánh 

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và 
có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức 
năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện 
theo uỷ quyền. 

Capital gain tax 

/ˈkæpɪtl geɪn tæks/ 

Thuế trên thặng dư vốn 

Là môt loại thuế đánh trên lượng vốn do cá nhân hay 
doanh nghiệp thu được. 

Current tax assets 
/ˈkʌrənt tæks ˈæsɛts/ 

Tài sản thuế 

Bao gồm các khoản mục thuế nằm bên phần tài sản 
của bảng cân đối kế toán. 
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Current tax liabilities 

/ˈkʌrənt tæks ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ 

 

 

Nợ phải trả thuế 

Bao gồm các khoản mục thuế nằm bên phần nợ của 
bảng cân đối kế toán. 

Deductible temporary 
differences 

/dɪˈdʌktɪbl ˈtɛmpərəri ˈdɪfrənsɪz/ 

Chênh lệch tạm thời được khấu trừ 

Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: Là các khoản 
chênh lệch tạm thời làm phát sinh các khoản được 
khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong tương lai khi giá trị ghi sổ của 
các tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi 
hay được thanh toán. 

Deferred tax liabilities 

/dɪˈfɜːd tæks ˌlaɪəˈbɪlɪtiz/ 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Là thuế thu nhập 
doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên 
các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong năm hiện hành. 

Deferred tax 

/dɪˈfɜːd tæks/ 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Chi phí Thuế thu nhập hoãn lại: Là thuế thu nhập 
doanh nghiệp sẽ phải nộp/thu trong tương lai tính 
trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. 

Dividend receivable 

/ˈdɪvɪdɛnd rɪˈsiːvəbl/ 

Cổ tức phải thu 

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho 
các cổ đông của một công ty cổ phần. 
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Income tax paid 
/ˈɪnkʌm tæks peɪd/ 

 

 

Thuế thu nhập đã trả 

Là phần thuế thu nhập đã trả. 

Income tax payable 

/ˈɪnkʌm tæks ˈpeɪəbl/ 

Thuế thu nhập phải trả 

Thuế thu nhập ước tính phải trả. 

Income tax 

/ˈɪnkʌm tæks/ 

Thuế thu nhập 

Thuế thu nhập là loại thuế trực thu đánh vào các 
khoản thu nhập (tiền lương, địa tô, và cổ tức) của cá 
nhân hay doanh nghiệp nhằm tạo ra nguồn thu và 
công cụ cho chính sách tài chính. Thuế thu nhập 
thường có tính chấp lũy tiến, tức là khi thu nhập 
tăng, người nộp thuế được xếp vào nhóm thu nhập 
cao hơn và phải nộp mức thuế (tức là mức thuế suất) 
cao hơn. 

Non monetary assets 

/nɒn 'mʌnitəri ˈæsɛts/ 

Tài sản phi tiền tệ 

Tài sản phi tiền tệ là tài sản mà một công ty nắm giữ 
mà giá trị biến động phụ thuộc vào điều kiện kinh tế. 

Permanent differences 

/ˈpɜːmənənt ˈdɪfrənsɪz/ 

Chênh lệch vĩnh viễn 

Chênh lệch vĩnh viễn là các khoản chênh lệch phát 
sinh khi thực hiện quyết toán thuế, cơ quan thuế loại 
hoàn toàn ra khỏi doanh thu/chi phí khi xác định thu 
nhập chịu thuế trong kỳ căn cứ theo luật và các chính 
sách thuế hiện hành. 
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Small, Medium and Micro 
Enterprises (SMME) 

/smɔːl, ˈmiːdiəm ænd ˈmaɪkrəʊ 
ˈɛntəpraɪzɪz/ 

 

 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Là một dạng doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 
hoạt động trong lĩnh vực làm ăn kinh doanh mới 
thông dụng nhất trên thị trường kinh doanh toàn 
cầu. 

Tax credit 

/tæks ˈkrɛdɪt/ 

Tín dụng thuế 

Tín dụng thuế là một khoản tiền mà người nộp thuế 
có thể trừ vào các khoản thuế nợ cho chính phủ của 
họ. 

Tax rate 

/tæks reɪt/ 

Thuế suất 

Thuế suất là mức thuế phải nộp trên một đơn vị khối 
lượng chịu thuế. Định mức thu thuế (tỷ lệ %) tính 
trên khối lượng thu nhập hoặc giá trị tài sản chịu 
thuế. 

Taxable income 

/ˈtæksəbl ˈɪnkʌm/ 

Thu nhập chịu thuế 

Là phần thu nhập của một cá nhân hay công ty sau 
khi đã khấu trừ đi tất cả các khoản chi phí hợp lý, tức 
các khoản chi phí được khấu trừ theo luật thuế thu 
nhập. 

Taxable temporary 
differences 

/ˈtæksəbl ˈtɛmpərəri ˈdɪfrənsɪz/ 

Chênh lệch tạm thời chịu thuế 

Chênh lệch tạm thời chịu thuế: Là các khoản chênh 
lệch tạm thời làm phát sinh thu nhập chịu thuế khi 
xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 
trong tương lai khi giá trị ghi sổ của các khoản mục 
tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi hay 
được thanh toán. 
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Temporary differences 

/ˈtɛmpərəri ˈdɪfrənsɪz/ 

 

 

Chênh lệch tạm thời 

Chênh lệch tạm thời là các khoản chênh lệch phát 
sinh do cơ quan thuế chưa chấp nhận ngay trong 
kỳ/năm các khoản doanh thu/chi phí đã ghi nhận 
theo chuẩn mực và chính sách kế toán doanh nghiệp 
áp dụng. 

Undistributed profit 
/ˌʌndɪsˈtrɪbju(ː)tɪd ˈprɒfɪt/ 

Lợi nhuận không phân phối 

Là một tỷ lệ lợi nhuận được giữ lại không phân chia 
cho các cổ đông dưới dạng cổ tức cũng như không 
dùng để trả các khoản thuế. 

Unused tax losses 

/ʌnˈjuːst tæks ˈlɒsɪz/ 

Lỗ chưa sử dụng 

Phần lỗ chưa dùng có thể được kết chuyển (tùy luật 
thuế) để khấu trừ thu nhập giữ lại trong tương lai. 

Valuation allowance 

/ˌvæljʊˈeɪʃən əˈlaʊəns/ 

Dự phòng giảm giá 

Dự phòng giảm giá việc ghi giảm giá trị tài sản của 
doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán và ghi nhận 
một khoản chi phí (khoản lỗ) tương đương trên bảng 
kết quả kinh doanh tại thời điểm công bố Báo cáo tài 
chính. 
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Bond Amortization 

/bɒnd əˌmɔːtɪˈzeɪʃ(ə)n/ 

 

 

Khấu hao trái phiếu 

Mệnh giá trên trái phiếu được thanh toán thường 
xuyên cùng với chi phí lãi vay trong suốt vòng đời của 
trái phiếu. 

Bond issuance 

/bɒnd ˈɪʃuəns/ 

Phát hành trái phiếu 

Việc chào bán trái phiếu ra thị trường nhằm thu hút 
vốn cho doanh nghiệp. 

Bond payable 

/bɒnd ˈpeɪəbl/ 

Trái phiếu phải trả 

Trái phiếu phải trả là một hình thức nợ dài hạn 
thường được phát hành bởi các doanh nghiệp, bệnh 
viện và chính phủ. Người phát hành trái phiếu đưa 
ra một lời hứa/thỏa thuận chính thức để trả lãi 
thường cứ sau 6 tháng và trả số tiền gốc hoặc kỳ hạn 
vào một ngày nhất định trong một số năm trong 
tương lai. 

Bond premium 

/bɒnd ˈpriːmiəm/ 

Trái phiếu có thưởng 

Trái phiếu có giá bán cao hơn mệnh giá hay giá thu 
hồi. 

Callable bond 

/ˈkɔːləbl bɒnd/ 

Trái phiếu có thể mua lại 

Loại trái phiếu có kèm điều khoản được nhà phát 
hành mua lại trước thời gian đáo hạn. 

Collateral 
/kɒˈlætərəl/ 

Cầm cố 

Việc một bên giao tài sản thuộc sở hữu của mình để 
bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận 
cầm cố. 
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Convertible debt 

/kənˈvɜːtəbl dɛt/ 

 

 

Nợ có thể chuyển đổi 

Là các khoản nợ có thể chuyển đổi thành vốn góp 
của doanh nghiệp. 

Coupon rate 
/ˈkuːpɒn reɪt/ 

Lãi suất coupon 

Phần lãi nhận được khi đầu tư vào chứng khoán có 
thu nhập cố định. Lãi thường được trả hàng tháng 
hoặc mỗi năm bởi tổ chức phát hành dựa trên mệnh 
giá trái phiếu. 

Debentures 

/dɪˈbɛnʧəz/ 

Trái khoán 

Một công cụ nợ không được bảo đảm bằng các tài 
sản hữu hình hoặc kí quỹ nào mà nó chỉ được đảm 
bảo bằng mức độ tin cậy về khả năng trả nợ hay là 
uy tín của chính công ty phát hành trái khoán. 

Debt Covenants  

/dɛt ˈkʌvənənts/ 

Khế ước nợ 

Ngôn ngữ trong bản thỏa thuận khoản vay, theo đó 
người vay cam kết thực hiện một số điều khác. Khế 
ước xác nhận có thể yêu cầu người vay duy trì bảo 
hiểm tài sản thích hợp, thanh toán tiền vay đúng 
hạn, và cung cấp Báo cáo tài chính được kiểm toán. 

Defined benefit pension 
plan 

/dɪˈfaɪnd ˈbɛnɪfɪt ˈpɛnʃən plæn/ 

Kế hoạch lương hưu phúc lợi 

Một loại kế hoạch lương hưu, trong đó chủ lao 
động/nhà tài trợ hứa hẹn một khoản thanh toán 
lương hưu cụ thể, một lần hoặc kết hợp khi nghỉ 
hưu. 
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Defined contribution plan 

/dɪˈfaɪnd ˌkɒntrɪˈbjuːʃən plæn/ 

 

 

Kế hoạch đóng góp được xác định 

Kế hoạch tiền công sau khi nghỉ việc theo đó một 
doanh nghiệp trả tiền đóng góp cố định vào trong 
một quỹ và không có nghĩa vụ pháp lý hoặc ngầm 
định. 

Discount Bond 
/ˈdɪskaʊnt bɒnd/ 

Trái phiếu chiết khấu 

Trái phiếu được phát hành với giá thấp hơn mệnh 
giá của nó, hoặc trái phiếu đang được giao dịch với 
giá thấp hơn mệnh giá trên thị trường thứ cấp. 

Effective interest rate 

/ɪˈfɛktɪv ˈɪntrɪst reɪt/ 

Lãi suất thực tế 

Được tính bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm 
phát. 

Employee turnover 
/ˌɛmplɔɪˈiː ˈtɜːnˌəʊvə/ 

Tốc độ thay thế nhân viên 

Thuật ngữ sử dụng trong phản ánh số lượng nhân 
viên viên bị thay thế bởi nhân viên mới so với tổng 
số nhân viên đang làm trong công ty. 

Face value 

/feɪs ˈvæljuː/ 

Mệnh giá 

Số tiền gốc hoặc số tiền thu lại được khi đáo hạn. 
Tiền lãi được tính theo một số phần trăm nhất định 
của mệnh giá. 

Market rate of interest 

/ˈmɑːkɪt reɪt ɒv ˈɪntrɪst/ 

Lãi suất thị trường 

Lãi suất được xác định bởi cung và cầu vốn trong thị 
trường tiền tệ. Lãi suất thị trương tăng lên hoặc giảm 
xuống, phụ thuộc vào nhu cầu vốn, tình hình kinh tế 
và chính sách tiền tệ. 
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Mortality rate 
/mɔːˈtælɪti reɪt/ 

 

 

Tỷ lệ tử vong 

Được xác định bằng số người chết trong năm tính 
theo tỷ lệ đối với dân số. Tỷ lệ tử vong là một cơ sở 
để doanh nghiệp xây dựng ước tính nghĩa vụ trợ cấp 
cho nhân viên. 

Mortgage  

/ˈmɔːgɪʤ/ 

Thế chấp 

Việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để 
bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận 
thế chấp và không chuyển giao tài sản đó cho bên 
thế chấp. 

Nominal interest rate 

/ˈnɒmɪnl ˈɪntrɪst reɪt/ 

Lãi suất danh nghĩa 

Tỷ lệ lãi trên giá trị danh nghĩa của một khoản tiền 
vay hoặc đầu tư chưa được điều chỉnh ảnh hưởng 
của lạm phát hoặc ảnh hưởng của việc tính lãi kép. 

Pension 

/ˈpɛnʃən/ 

Phụ cấp/Lương hưu 

Một quỹ mà một khoản tiền được thêm vào trong 
những năm làm việc của nhân viên và từ đó rút ra để 
hỗ trợ cho người nghỉ hưu dưới hình thức thanh 
toán định kỳ. 

Post-employment benefit  

/pəʊst-ɪmˈplɔɪmənt ˈbɛnɪfɪt/ 

Lợi ích cho nhân viên sau nghỉ việc 

Các lợi ích trả cho nhân viên sau khi hoàn thành quá 
trình làm việc cho doanh nghiệp. 

Short-term borrowing  

/ʃɔːt-tɜːm ˈbɒrəʊɪŋ/ 

Vay ngắn hạn 

Hình thức cho vay những khoản vay có thời gian 
ngắn (dưới 1 năm). 
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Warrant 

/ˈwɒrənt/ 

 

 

Chứng quyền 

Là các công cụ tài chính mà nó cho phép chủ sở hữu 
có quyền mua cổ phiếu phổ thông theo một mức giá 
nhất định và trong một khoảng thời gian định trước. 

Zero-coupon bond 

/ˈzɪərəʊ-ˈkuːpɒn bɒnd/ 

Trái phiếu không được nhận trái tức 

Loại trái phiếu mà người nắm giữ nó không được trả 
lãi (coupon) định kì, thay vào đó trái phiếu lãi suất 
0% được bán ở mức giá chiết khấu. 
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Accounting estimates 

/əˈkaʊntɪŋ ˈɛstɪmɪts/ 

 

 

Ước tính kế toán 

Một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến 
Báo cáo tài chính (BCTC) được ước tính trong trường 
hợp thực tế đã phát sinh nhưng chưa có số liệu chính 
xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác 
hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng 
đã được ước tính để lập BCTC. 

Acquisition 
method/Purchase method 
/ ,ækwi'ziʃn ˈmɛθəd /ˈpɜːʧəs 
ˈmɛθəd/ 

Phương pháp mua 

Phương pháp được sử dụng khi hợp nhất kinh 
doanh, yêu cầu tài sản có được và nợ phải trả phải 
được đo lường theo giá trị hợp lý của chúng tại ngày 
mua. 

Cash basis 

/kæʃ ˈbeɪsɪs/ 

Cơ sở tiền mặt 

Hệ thống kế toán trong đó doanh thu được ghi nhận 
khi tiền mặt thu vào và chi phí được thực sự thanh 
toán.  

Commodity  

/kə'mɔditi/ 

Hàng hóa, mặt hàng 

Hàng hóa nói chung trong quá trình mua bán trao 
đổi giữa các bên (người mua, người bán). 

Conservatism  

/kənˈsɜːvətɪzm/ 

Nguyên tắc Bảo thủ 

Kế toán ưu tiên ghi nhận các khoản nợ và chi phí 
càng sớm càng tốt, ngay khi không có sự chắc chắn 
sẽ xảy ra. Các khoản doanh thu và tài sản chỉ được 
ghi nhận khi có sự chắc chắn nhận được trong tương 
lai. 
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Consolidated segment 
operating income (CSOI) 

/kənˈsɒlɪdeɪtɪd ˈsɛgmənt ˈɒpəreɪtɪŋ 
ˈɪnkʌm (siː-ɛs-əʊ-aɪ)/ 

 

 

Báo cáo thu nhập hoạt động hợp nhất của tập đoàn 

Một báo cáo trong Báo cáo tài chính của tập đoàn 
gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công 
ty mẹ và kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên 
Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ. 

Credit-extended basis 

/ˈkrɛdɪt-ɪksˈtɛndɪd ˈbeɪsɪs/ 

Cơ sở gia hạn tín dụng 

Là một hình thức gia hạn nợ, kéo dài thêm khoảng 
thời gian ngoài thời hạn phải thanh toán khoản nợ 
đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

Disclosure requirements 

/dɪsˈkləʊʒə rɪˈkwaɪəmənts/ 

Yêu cầu về thuyết minh 

Những quy tắc phải được tuân thủ trong Báo cáo 
Công khai mà doanh nghiệp cung cấp cho khách 
hàng, bao gồm: các loại tài liệu trong báo cáo, cách 
thức trình bày các tài liệu, thời gian các tài liệu cần 
phải được cập nhật. 

Earning management  

/ˈɜːnɪŋ ˈmænɪʤmənt/ 

Quản trị lợi nhuận 

Vệc sử dụng các kỹ thuật kế toán để tạo ra các báo 
cáo tài chính thể hiện quan điểm tích cực về hoạt 
động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. 

Earnings quality  
/ˈɜːnɪŋz ˈkwɒlɪti/ 

Chất lượng lợi nhuận 

Đề cập đến khả năng thu nhập hiện tại được báo cáo 
có chính xác hay không để dự đoán thu nhập trong 
tương lai của công ty. 
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European Securities and 
Markets Authority (ESMA) 

/ˌjʊərəˈpi(ː)ən sɪˈkjʊərɪtiz ænd 
ˈmɑːkɪts ɔːˈθɒrɪti/ 

 

 

Cơ quan thị trường và chứng khoán châu Âu 

Cơ quan quản lý tài chính của Liên minh châu Âu và 
Cơ quan giám sát châu Âu, đặt tại Paris. ESMA thay 
thế Ủy ban điều tiết chứng khoán châu Âu vào ngày 
1 tháng 1 năm 2011. 

Fraudulent  

/ˈfrɔːdjʊlənt/ 

Gian lận 

Gian lận là một hành động lừa đảo có chủ ý nhằm 
tạo ra cho thủ phạm một khoản lợi bất hợp pháp 
hoặc từ chối quyền đối với nạn nhân. Gian lận có thể 
xảy ra trong tài chính, bất động sản, đầu tư và bảo 
hiểm. 

Free on-board shipping 
point (FOB) 

/friː ɒn bɔːd ˈʃɪpɪŋ pɔɪnt/ 

Miễn trách nhiệm trên boong tàu nơi đi 

Một điều kiện giao hàng trong Incoterms 2010 được 
sử dụng phổ biến. Người bán sẽ có trách nhiệm giao 
hàng lên boong tàu và sẽ chuyển toàn bộ trách 
nhiệm cho người mua khi hàng khi hàng hóa đã 
được xếp lên tàu. 

Investment policy 
statement 

/ɪnˈvɛstmənt ˈpɒlɪsi ˈsteɪtmənt/ 

Bản tuyên bố chính sách đầu tư 

Một tài liệu được soạn thảo giữa người quản lý danh 
mục đầu tư và khách hàng phác thảo các quy tắc 
chung cho người quản lý. 

Litigation losses 

/ˌlɪtɪˈgeɪʃən ˈlɒsɪz/ 

Các khoản lỗ do tranh chấp kiện tụng 

Sự suy giảm trong thu nhập ròng do sự phán quyết 
của tòa án đối với công ty trong các vụ tranh chấp 
kiện tụng. 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

Management commentary 

/ˈmænɪʤmənt ˈkɒməntəri/ 

 

 

Chú thích của ban quản trị 

Một báo cáo tường thuật liên quan đến báo cáo tài 
chính đã được lập theo IFRS, cung cấp cho người 
dùng những giải thích về khoản mục được trình bày 
trong Báo cáo tài chính. 

Manipulation  

/məˌnɪpjʊˈleɪʃən/ 

Sự thao túng 

Hành động thổi phồng hoặc làm giảm mức giá một 
cách giả tạo, ảnh hưởng đến hành vi của thị trường 
vì lợi ích cá nhân. 

Non-operating income 

/nɒn-ˈɒpəreɪtɪŋ ˈɪnkʌm/ 

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác 

Thu nhập từ các nguồn không liên quan đến các hoạt 
động chính của doanh nghiệp. 

Non-public company 

/nɒn-ˈpʌblɪk ˈkʌmpəni/ 

Công ty chưa niêm yết 

Công ty được sở hữu bởi người sáng lập, hội đồng 
thành viên hoặc một nhóm những nhà đầu tư không 
công khai. 

Omit 

/əˈmɪt/ 

Bỏ sót không ghi nhận thông tin 

Việc kế toán không ghi nhận giao dịch phát sinh, 
hoặc ghi nợ/có nhưng không ghi có/nợ tương ứng 
khi thực hiện bút toán kép. 

Pooling-of-interests 
method 

/ˈpuːlɪŋ-ɒv-ˈɪntrɪsts ˈmɛθəd/ 

Phương pháp tập hợp lợi ích 

Một kỹ thuật ghi chép việc sáp nhập hoặc mua lại 
công ty, theo đó tài sản và nợ của hai công ty được 
tổng hợp lại với nhau và ghi nhận khoản chênh lệch. 
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Post-acquisition revenue 

/pəʊst-ˌækwɪˈzɪʃ(ə)n ˈrɛvɪnjuː/ 

 

 

Doanh thu sau khi hợp nhất kinh doanh 

Doanh thu của công ty mẹ sau khi mua bán sáp nhập. 

Pro-forma earnings 

/prəʊ-forma ˈɜːnɪŋz/ 

Thu nhập dự kiến 

Một phần của bản kế hoạch kinh doanh hoặc chào 
bán lần đầu ra công chúng (IPO). 

Regulatory review of filings 

/ˈrɛgjʊleɪt(ə)ri rɪˈvjuː ɒv ˈfaɪlɪŋz/ 

Xem xét tuân thủ 

Quá trình xem xét mà các cơ quan quản lý thường 
thực hiện để đảm bảo rằng các quy tắc đã được tuân 
theo.  

Related-party transactions 

/rɪˈleɪtɪd-ˈpɑːti trænˈzækʃənz/ 

Giao dịch của bên liên quan 

Thỏa thuận giữa hai bên tham gia bởi mối quan hệ 
kinh doanh từ trước hoặc lợi ích chung. 

Responsibility statement 

/rɪsˌpɒnsəˈbɪlɪti ˈsteɪtmənt/ 

Báo cáo Trách nhiệm của Ban điều hành 

Một phần trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, 
ghi rõ trách nhiệm của Ban điều hành trong quá trình 
lập các Báo cáo tài chính. 
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Transparent  

/trænsˈpeərənt/ 

 

 

Minh bạch 

Việc công bố đầy đủ và có thuyết minh rõ ràng về 
những thông tin hữu ích, cần thiết cho việc ra quyết 
định kinh tế của nhiều đối tượng sử dụng thông tin. 

Window dressing 

/ˈwɪndəʊ ˈdrɛsɪŋ/ 

Làm đẹp Báo cáo Tài chính 

Chỉ những hành động khiến cho tình hình tài chính 
của công ty được phản ánh trên Báo cáo tài chính tốt 
hơn so với thực tế. 
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Back-testing  
/bæk-ˈtɛstɪŋ/ 

 

 

Kiểm định chiến lược dựa trên dữ liệu quá khứ 

Phương pháp chung để kiểm tra chiến lược hoặc mô 
hình sẽ thực hiện tốt như thế nào. Back-testing sử 
dụng dữ liệu lịch sử để đánh giá tính hiệu quả của 
chiến lược trading trong tương lai. 

Bottom-up analysis 

/ˈbɒtəm-ʌp əˈnæləsɪs/ 

Phân tích từ dưới lên 

Một cách tiếp cận để phân tích thị trường, tập trung 
vào phân tích các cổ phiếu riêng lẻ và nhấn mạnh 
tầm quan trọng của chu kỳ kinh tế vĩ mô và chu kỳ 
thị trường. 

Data-snooping bias 
/ˈdeɪtə-ˈsnuːpɪŋ ˈbaɪəs/ 

Sai lệch do tìm kiếm quá nhiều dữ liệu  

Một sai lệch của phương pháp Back-testing. Sự sai 
lệch này xảy ra của việc tinh chỉnh quá nhiều tham 
số để cải thiện kết quả kiểm tra của hệ thống trên 
một tập dữ liệu. 

Days-of-sales-outstanding 
(DSO) 
/deɪz-ɒv-seɪlz-aʊtˈstændɪŋ/ 

Thời gian thu hồi tiền hàng tồn đọng 

Số ngày trung bình mà công ty mất để thu được tiền 
thanh toán sau khi bán hàng. 

Fixed-income investment  
/fɪkst-ˈɪnkʌm ɪnˈvɛstmənt/ 

Đầu tư thu nhập cố định 

Một phương pháp đầu tư tập trung vào bảo toàn 
vốn và thu nhập. Nó thường bao gồm các khoản đầu 
tư như trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, chứng 
chỉ tiền gửi và quỹ đầu tư chứng khoán của thị 
trường tiền tệ. 
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Growth investors 

/grəʊ ɪnˈvɛstəz/ 

 

 

Nhà đầu tư dựa trên mức độ tăng trưởng 

Những nhà đầu tư mua những cổ phiếu có giá trị nội 
tại cao hơn thị giá, nhưng có chỉ số P/E cao hơn so 
với những cổ phiếu tương quan. 

Look-ahead bias 

/lʊk-əˈhɛd ˈbaɪəs/ 

Sai lệch nhìn về phía trước 

Một sai lệch của phương pháp Kiểm tra ngược (Back-
testing). Sai lệch xảy ra khi sử dụng thông tin, dữ liệu 
trong một nghiên cứu, mô phỏng không thích hợp 
trong quá trình phân tích. 

Market-oriented investors 

/ˈmɑːkɪt-ˈɔːriəntɪd ɪnˈvɛstəz/ 

Nhà đầu tư định hướng theo thị trường 

Nhà đầu tư có quy tắc đầu tư không rõ ràng như nhà 
đầu tư giá trị hay nhà đầu tư tăng trưởng. 

Survivorship bias 

/səˈvaɪvəʃɪp ˈbaɪəs/ 

Sai lệch kẻ sống sót 

Một sai lệch của phương pháp Kiểm tra ngược (Back-
testing). Nếu cơ sở dữ liệu được sử dụng trong kiểm 
tra ngược loại bỏ các công ty ngừng hoạt động do 
phá sản hoặc sáp nhập, thì các công ty còn lại sẽ có 
kết quả kiểm tra tốt hơn. 
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Top-down analysis 

/tɒp-daʊn əˈnæləsɪs/ 

 

 

Phân tích từ trên xuống 

Một cách tiếp cận để phân tích thị trường, bắt đầu 
bằng việc xem xét toàn bộ thị trường và sau đó đi 
sâu vào các ngành và cổ phiếu riêng lẻ. 

Value investors 

/ˈvæljuː ɪnˈvɛstəz/ 

Nhà đầu tư dựa theo giá trị 

Những nhà đầu tư mua những cổ phiếu có giá trị nội 
tại cao hơn thị giá, hoặc có chỉ số P/E thấp hơn so 
với những cổ phiếu tương quan. 
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