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PHẦN 1 – LỜI NÓI ĐẦU 
 

Đăng bộ Tài sản cố định (Fixed Asset Register) là một trong các phân hệ của Phoebus 
Management Suite dùng để quản lý danh mục các tài sản cố định trong doanh nghiệp từ khi mua, 
sử dụng và  khấu hao đến khi thanh lý. 
 
Giáo trình này nhằm giúp bạn hiểu một cách thấu đáo về phân hệ Quản lý Tài sản cố định sao cho 
bạn có thể sử dụng nó để ghi nhận các tài sản, tính khấu hao và lập báo cáo về tài sản. 

 
Mục đích của Khóa học 

Kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể:                                                                                                                

 Ghi nhận các tài sản vào hệ thống và thiết lập nguyên giá của chúng  

 Nắm vững các phương pháp khấu hao và vận dụng chúng để tính khấu hao giá trị các tài sản 
đã ghi nhận vào hệ thống 

 Thanh lý tài sản và ghi nhận các giá trị thanh lý vào tài khoản thích hợp. 
 

Quản lý Tài sản cố định  bao gồm những công việc gì ? 
 
Phân hệ Quản lý Tài sản cố định cho phép bạn ghi nhận mọi tài sản cố định và khấu hao chúng 
theo phương pháp mà bạn đã chọn. 
 
Bởi các chi tiết tài sản tích hợp trực tiếp với Kế toán Sổ cái, nên khi bạn nhập sổ khoản khấu hao 
cho một tài sản nào đó thì các tài khoản liên quan thuộc Bảng cân đối tài sản (hay Bảng tổng kết tài 
sản) và Báo cáo Lãi/Lỗ đều được cập nhật bằng khoản khấu hao này.  
 
Biểu đồ dưới đây trình bày các giai đoạn trong tuổi thọ của một tài sản. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bạn có thể lập báo cáo về giá trị hiện tại (hiện giá) của tài sản vào bất cứ lúc nào trong suốt tuổi thọ 
sử dụng của tài sản, và sau đó, khi tuổi thọ của tài sản đã chấm dứt, bạn có thể tiến hành thanh lý. 
Thông thường, một công ty sẽ xem giá trị tài sản là bằng không vào cuối kỳ khấu hao, sao cho bất 
cứ giá trị nào thu hồi lại được khi đem thanh lý đều được tính là Lãi danh nghĩa (nominal profit). 
 

Giai đoạn 2 
Cung cấp cho hệ 

thống các chi tiết về 
tài sản 

Giai đoạn 3 
Nhập nguyên giá 
của tài sản 

Giai đoạn 1 

Thu thập chi tiết  về 
tài sản rồi quyết 

định cách tính khấu 
hao 

Giai đoạn 4 
Tính giá trị khấu 
hao của tài sản 
trong suốt tuổi thọ 
của nó  

Giai đoạn 5 
Tiến hành thanh lý 
tài sản khi đã hết 
tuổi thọ sử dụng 
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PHẦN 2 – THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN  
 

Đầu tiên, bạn phải thu thập mọi thông tin liên quan đến tài sản. Bạn có thể ghi nhận nhiều chi tiết về 
tài sản, kể cả những việc như tài sản được công ty nào đứng ra bảo hiểm, do ai cung cấp và hiện 
đang đặt ở đâu.  
 
Hầu hết các thông tin này được lưu dưới hình thức Loại mã phân tích (analysis category) và Mã 
phân tích (analysis code) để có thể dễ dàng đưa vào trong báo cáo. 
 
Hồ sơ tài sản AR=Asset Records cho phép bạn ghi nhận những thông tin về tài sản có tính quan 
trọng đối với những chức năng như  tính khấu hao. 
 
 

 
 
 
Điều quan trọng là bạn phải cân nhắc cẩn thận cách thiết lập các Mã tài sản (Asset Codes) trước khi 
đưa bất cứ chi tiết nào vào hệ thống. Cũng như với số hiệu tài khoản trong Kế toán Sổ cái, những 
tài sản có cùng một số đặc điểm sẽ được gộp chung để có thể phân tích dễ dàng hơn. 
 
Bây giờ bạn cần đặt một cái tên cho tài sản (Asset Name) và một mã tìm kiếm (Lookup Code). 
Các chi tiết như Phân loại tài sản , nới sử dụng , nguồn vốn của tài sản đều là những Loại mã phân 
tích tài sản (Asset Analysis Categories) và tùy người dùng quy định. 
 
Bạn nên để trống hộp Trạng thái tài sản (Asset Status) khi thiết lập một tài sản lần đầu tiên (hộp này 
để trống có nghĩa là tài sản không ở trạng thái “tạm ngưng sử dụng” cũng không ở trạng thái “thanh 
lý”, tức là được phép sử dụng).  
 
Trạng thái tài sản là S-Suspended đồng nghĩa  tài sản tạm ngưng sử dụng. Khi đó, hệ thống sẽ cho 
một cảnh báo nếu ta vẫn cứ dùng tài sản này trong những chức năng như Ghi nhật ký JE=Journal 
Entry. 
Nếu bạn đặt D-Disposed (đã thanh lý) cho hộp Asset Status, điều này có nghĩa là tài sản đã được 
đánh dấu thanh lý và không thể dùng trong các chức năng như Ghi nhật ký JE=Journal Entry nữa. 

 
Bạn có thể nhập các Kỳ bắt đầu khấu hao (hộp Start Period Depn) và Kỳ kết thúc khấu hao.  
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Khoảng chênh lệch giữa kỳ bắt đầu và kỳ kết thúc chính là tuổi thọ (thời hạn sử dụng) của tài sản. 
Khi đánh dấu thanh lý tài sản, bạn cũng cần phải quyết định sẽ chuyển các bút toán thanh lý vào kỳ 
thanh lý tài sản nào (hộp Disposal Period). 
 
Như đã nêu ở đầu phần này, giá trị khấu hao có thể tự động cập nhật vào các tài khoản thuộc báo 
cáo Lãi/Lỗ (Profit & Loss) và Bảng cân đối tài sản. Ta có thể chỉ định tài khoản nào sẽ được cập 
nhật trong hai hộp tài khoản tính khấu hao: hộp BS Depn Account (dành cho tài khoản thuộc Bảng 
cân đối tài sản) và hộp P&L Depn Account (dành cho tài khoản thuộc Báo cáo Lãi Lỗ) (Xem màn 
hình trang trước). 
 
Các hộp từ Asset Disposed (Tài sản đã thanh lý) đến Net Value (Giá trị ròng) chỉ đơn thuần phản 
ánh thông tin ta đã cung cấp cho hệ thống và chỉ có thể đọc mà thôi. 
 
Tất cả các hộp từ Depn Method (Phương pháp khấu hao) đến Table Code (Mã bảng) đều dùng để 
tính khấu hao và sẽ được đề cập sau. 
 

 
Chi tiết Nhật ký Tài sản  

 
Mỗi tài sản có thể có bao nhiêu nhật ký nối kết với nó cũng được. Chức năng Nhật ký tài sản 
AD=Asset Diary giúp bạn ghi nhận những thông tin bổ sung, chẳng hạn như nâng cấp tài sản hoặc 
thanh lý một phần tài sản. 
 
 

 
 
Cách ghi nhật ký tài sản rất đơn giản. Nối kết giữa Hồ sơ tài sản AR=Asset Records và Nhật ký tài 
sản AD=Asset Diary được thiết lập nhờ Mã tài sản (Asset Code). Bạn có thể gán bao nhiêu Mã nhật 
ký tài sản (Asset Diary Code) cho cùng một tài sản cũng được, nhờ đó bạn cần bao nhiêu thông tin 
cũng đều có thể lưu lại cả. 
 
Nhật ký tài sản chỉ sử dụng làm thông tin tham khảo, mặc dù bạn vẫn có thể dùng các chi tiết tài sản 
trên một trang nhật ký để lập báo cáo. 
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Tính khấu hao tài sản 

 
Tính khấu hao một tài sản chỉ đơn giản là lấy nguyên giá của tài sản sau đó áp dụng một công thức 
để tính ra Giá trị tận dụng (Final value); giá trị tận dụng có thể là một giá trị thực còn lại (hay giá trị 
phế thải, Actual Residual Value) hoặc bằng 0. Có thể thực hiện khấu hao theo nhiều cách. 
 

Nhập bút toán Khấu hao thủ công 
 

Ở đây bạn nhập sổ khoản khấu hao bằng tay thông qua Ghi nhật ký JE=Journal Entry. Biểu đồ tính 
khấu hao bằng tay sẽ phản ánh các giá trị đã nhập sổ thủ công . 

 
 

Nhập giá trị tài sản 
 

Nguyên giá và bất cứ thay đổi nào sau đó đối với giá trị của tài sản đều được nhập qua chức năng 
Ghi nhật ký JE=Journal Entry trong Kế toán Sổ cái. 
 
Bạn phải dùng Định nghĩa nhật ký JD=Journal Definitions để thiết kế một nhật ký trước khi dùng nó 
để nhập chi tiết tài sản. Ví dụ sau đây trình bày một nhật ký như vậy. 
 
Trong cơ sở dữ liệu mẫu , các loại nghiệp vụ để nhập TSCĐ : 25MTS  Mua TSCĐ vốn tự có  và 
35MTS mua TSCĐ vốn TCT. Các loại nghiệp vụ liên quan tới TSCĐ phải có thiết lập ASSET 
DETAILS = Y 
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Dòng đầu  cho phép nhập chi tiết số hiệu tài khoản thuộc Bảng cân đối tài sản (hộp Account Code) 
mà bạn sẽ ghi nợ giá trị tài sản vào (đã trừ thuế), đồng thời có thể ghi vào mã của tài sản đó (hộp 
Asset Code).  
Hộp “V/I/D” cho phép bạn chỉ định thực hiện loại bút toán điều chỉnh nào đối với giá trị tài sản đó: 

 V-Value (giá trị) cho phép bạn sửa đổi giá trị hiện tại của tài sản trong hệ thống. Bút toán 
này dùng trong trường hợp giá trị của tài sản tăng (do được nâng cấp bằng cách nào đó) 
hoặc giảm (do thanh lý một phần tài sản). 

 I-Initial (nguyên giá) dùng để ghi nhận nguyên giá của tài sản vào thời điểm mua (như ví dụ 
trên). 

 D-Depreciation (khấu hao) cho phép ghi nhận bằng tay giá trị khấu hao của tài sản; ta dùng 
D-Depreciation nếu trong Hồ sơ tài sản AR=Asset Records đã có quy định phương pháp 
tính khấu hao (Depn Method) là M-Manual Depreciation. 

 

 
 
Dòng cuối cho phép nhập chi tiết về chủ nợ (Creditor), tức là nhà cung cấp (Supplier) mà bạn đã 
mua tài sản từ họ, cùng với giá mua tài sản đó. Nếu mua trả tiền ngay, có thể dùng các TK 111/112 
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Sau khi nhập sổ nhật ký xong, giá trị tài sản sẽ hiển thị trong Hồ sơ tài sản AR=Asset Records như 
sau: 
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Đồng thời, Hồ sơ tài sản AR=Asset Records cũng trình bày giá trị khấu hao lũy kế (hộp Accumulated 
Depn) khi tài sản được tính khấu hao theo các quy tắc khấu hao đã chỉ định. 

 
Truy vấn tình trạng khấu hao một  tài sản (AQ - Asset Inquiry) 

Truy vấn một tài sản cũng tương tự truy vấn tài khoản trong phân hệ Kế toán sổ cái. 

Bạn chỉ cần bấm nút để xem chi tiết các nghiệp vụ liên quan tới tài sản  
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PHẦN 3 – PHÂN TÍCH TÀI SẢN 
 

Tính năng Phân tích tài sản (Asset Analysis) hoạt động trên hai cấp độ. Cấp độ thấy rõ nhất là mã 
phân tích mà bạn nhập khi thiết lập một Hồ sơ tài sản. 
 

 
 
Các mã phân tích nêu trong ví dụ trên đều là mã phân tích tài sản (mã F). Mọi loại mã phân tích đều 
do người dùng tùy ý quy định và được thiết lập trong Định nghĩa loại mã phân tích ND=Analysis 
Definitions và Mã phân tích NC=Analysis Codes Mỗi mã F có thể dài tối đa mười lăm ký tự, chúng 
được sử dụng theo cách giống như mã A trong Hệ thống tài khoản CA=Chart of Accounts. 
 
Các mã T (T-Codes) trong Kế toán Sổ cái cũng có thể được tham chiếu bởi Quản lý Tài sản cố 
định. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần nhập sổ khoản khấu hao của một tài sản đối ứng với dự 
án cụ thể mà tài sản đó được sử dụng.  
 
Bạn có thể áp dụng các mã phân tích T cho tài sản trong chức năng Phân tích tài sản AA=Asset 
Analysis, sao cho mỗi khi tài sản được khấu hao bằng Tính khấu hao CD=Calculate Depreciation thì 
những mã T liên quan đến tài sản đó cũng được cập nhật. 
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Hộp Mã tài sản (Asset Code) chỉ định tài sản nào sẽ sử dụng mã phân tích này. 
 
Hộp Mã tài sản con (Asset Sub Code) cho phép bạn phân bổ nhiều mã phân tích nghiệp vụ khác 
nhau (mã T) cho cùng một tài sản, còn hộp Thừa số (Factor) chỉ ra cụ thể cách xử lý phân bổ cho 
từng mã tài sản con như thế nào. 
 
Bạn phải nhập Thừa số (Factor) vào, nếu không thì mã phân tích sẽ không áp dụng được trong quá 
trình tính khấu hao. 
 
Sau đây là một ví dụ về phân bổ khấu hao cho mã tài sản con. Ta có bốn dự án là 301, 302, 303 và 
304. Mỗi phòng ban sẽ nhận một phần bằng nhau của khoản khấu hao được tính cho tài sản cụ thể 
nào đó. Thông tin gửi cho Phân tích tài sản AA=Asset Analysis sẽ như nhau: 
 
Ký hiệu mã con Mã dự án  Thừa số 
Mã con = A 301 1.00000 
Mã con = B 302 1.00000 
Mã con = C 303 1.00000 
Mã con = D 304 1.00000 

 
Các thừa số tổng cộng bằng bốn, vậy mỗi dự án  sẽ được phân bổ ¼ của khoản khấu hao. 
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PHẦN 4 – TÍNH KHẤU HAO 
 

Sau khi thiết lập xong quy tắc khấu hao, khoản khấu hao sẽ được tính tự động bằng cách dùng 
chức năng Tính khấu hao CD=Calculate Depreciation.  
 

 
 
Chức năng Tính khấu hao CD=Calculate Depreciation sẽ tính toán và nhập sổ khoản khấu hao cho 
một chuỗi tài sản phát sinh trong các kỳ kế toán kể từ kỳ tính khấu hao gần nhất đến kỳ bạn đang 
chọn trong hộp Depreciation Period. 
 
Chuỗi tài sản cần khấu hao được chọn từ danh sách, bạn có thể lọc các tài sản theo các mã phân 
tích phòng ban , hoặc theo nguoiừ sử dụng.  
 
Bạn muốn tính khấu hao đến hết kỳ nào thì chỉ định kỳ đó trong hộp Depreciation Period (Kỳ khấu 
hao).  
 

Khi nhấn nút Phoebus tính các khoản phải khấu hao và đưa kết quả ra màn 

hình. Nếu bạn đồng ý với kết quả tính khấu hao nhấn nút  để lưu sổ nhật ký. 
Lưu ý :  
Mặc dù bạn có thể chỉ định cả tài khoản Lãi/Lỗ (hộp Profit & Loss Account Code) lẫn tài khoản Bảng 
cân đối tài sản (hộp Balance Sheet Account Code) trên màn hình CD=Calculate Depreciation, 
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nhưng các tài khoản đã nhập trong Hồ sơ tài sản AR=Asset Records (các hộp P&L Depn Account 
và BS Depn Account) vẫn được ưu tiên sử dụng hơn.  
 
Kỳ nhập sổ (Posting Period) rất quan trọng vì nó báo cho hệ thống biết bạn muốn nhập sổ khoản 
khấu hao vào kỳ kế toán đã chỉ định (nhập S-Single) hoặc vào mỗi kỳ trong chuỗi kỳ tính khấu hao 
(nhập H-Historic). 
 
Nếu khoản khấu hao là của những năm hay kỳ kế toán không thuộc chuỗi kỳ mở (Open Periods) 
trên màn hình Định nghĩa danh bạ tài sản RG=Register Definition, hệ thống sẽ mặc định nhập sổ kỳ 
đơn (single) (tức vào kỳ chỉ định trong hộp Depreciation Period). 
 
Màn hình Tính khấu hao CD=Calculate Depreciation được trình bày dưới đây: 
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PHẦN 5- THANH LÝ TÀI SẢN 
 

Đây là một quy trình gồm hai giai đoạn. Đầu tiên bạn phải đánh dấu tài sản cần thanh lý, sau đó là 
tiến hành thanh lý. 

Đánh dấu tài sản cần thanh lý 
 
Bạn có thể đánh dấu tài sản cần thanh lý theo hai cách:  
Đặt D-Disposal (thanh lý) cho hộp Tình trạng tài sản (Asset Status) trong chức năng Hồ sơ tài sản 
AR=Asset Records  
 
Dùng chức năng Đánh dấu thanh lý MD=Mark for Disposal như dưới đây. 
 

 
 
Chức năng này cho phép đánh dấu thanh lý nhiều tài sản cùng một lúc. Chẳng hạn trong trường 
hợp toàn bộ tài sản của một xí nghiệp đều bị thanh lý vì xí nghiệp đóng cửa, bạn có thể dùng chức 
năng này. 
 

Chọn các tài sản cần thanh lý, bấm nút  
 
Lưu ý là khi đã đánh dấu thanh lý cho một tài sản, bạn không thể nhập thêm nghiệp vụ nào vào tài 
sản đó nữa. 
 
Khi đánh dấu xong, bạn có thể tiến hành thanh lý. 
 
 

Tiến hành thanh lý 
Ta tiến hành thanh lý bằng chức năng Thanh lý tài sản DI=Asset Disposal. Chức năng này tự động 
làm các việc sau: 
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Lập báo cáo về các tài sản đã đánh dấu thanh lý 
 
Đảo ngược các bút toán trên Hồ sơ tài sản, sao cho giá trị ròng (Net value) của tài sản bằng  
 
Đảo ngược các bút toán trên Hồ sơ tài sản, sau đó xóa bỏ các chi tiết về tài sản 
 
Sau khi chạy DI=Asset Disposal, hộp Tài sản đã thanh lý (Asset Disposed) trong Hồ sơ tài sản AR-
=Asset Records sẽ tự động chuyển thành Y-Yes đối với tài sản nào đã được thanh lý. Còn các bút 
toán thanh lý thì nhập sổ vào Kỳ thanh lý đã chỉ định trước trong Hồ sơ tài sản AR=Asset Record. 
 
Các bút toán như sau: 

 Ghi “Có” giá trị gộp (Gross value) gồm cả giá trị điều chỉnh (nếu có) vào tài khoản tài sản thuộc 
Bảng cân đối tài sản (Balance Sheet Asset Account)  

 Ghi “Nợ” vào tài khoản Lãi/Lỗ (Profit &Loss) đã chỉ định cũng với giá trị gộp trên 

 Ghi “Nợ” giá trị khấu hao lũy kế (accumulated depreciaton value) vào tài khoản khấu hao lũy kế 
thuộc Bảng cân đối tài sản (Balance Sheet Accumulated Depreciation Account)  

 Ghi “Có” vào tài khoản Lãi/Lỗ trên màn hình cũng với giá trị khấu hao trên. 
 
Dưới đây là màn hình Thanh lý tài sản DI=Asset Disposal. 
 

 
 
Để hoàn tất màn hình này, đầu tiên bạn phải chỉ định một hay một loạt tài sản cần thanh lý. 
 

Khi chọn xong các tài khoản cần thanh lý , nhấn nút  để tạo nhật ký thanh lý.  
 

 
 


