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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của ñề tài: 

Kiểm soát chi phí doanh nghiệp ở thời nào cũng rất quan trọng, 
nhất là trong thời ñại ngày nay khi tình hình cạnh tranh trên thương 
trường ngày càng khốc liệt, thành công sẽ thuộc về một doanh nghiệp 
ñược kiểm soát chi phí chặt chẽ. Xuất phát từ nhận thức về lợi ích của 
kế toán quản trị ñối với các kế hoạch phát triển kinh doanh, hầu hết 
các nước ñều có kết luận chung là kế toán quản trị ñóng vai trò quan 
trọng trong việc kiểm soát chi phí, cung cấp thông tin một cách 
thường xuyên và liên tục cho việc ra các quyết ñịnh kinh doanh. 

Đối với các nhà quản lý thì chi phí là mối quan tâm hàng ñầu, 
bởi vì thu ñược lợi nhuận nhiều hay ít là chịu ảnh hưởng trực tiếp của 
những chi phí ñã chi ra. Do ñó, kiếm soát chi phí là vấn ñề cấp thiết và 
mang tính sống còn ñối với DN. 

Nhận thức ñược tầm quan trọng của việc kiểm soát chi phí nên 
tác giả chọn ” Ki ểm soát chi phí tại Công ty Cổ Phần XNK Th ủy 
Sản Mi ền Trung ” l àm ñề tài nghiên cứu. 
2. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Về mặt lý luận: Luận văn  khái quát hóa một số vấn ñề lý 
luận chung về chi phí và vai trò của kiểm soát quản trị chi phí trong 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. 

- Về mặt thực tiển :Nghiên cứu thực trạng kiểm soát quản trị 
chi phí tại Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung năm 2010 
nhằm ñề ra một số giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí ñể nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh tại  Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản 
Miền Trung  
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu: là các loại chi phí và tình hình kiểm 
soát quản trị chi chí tại Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung 

- Phạm vi nghiên cứu:  Vận dụng kế toán quản trị ñể kiểm soát 
chi phí tại Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung năm 2010  
4. Phương pháp nghiên cứu: 
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Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật  biện chứng , duy 
vật lịch sử  và sử dụng các phương pháp cụ thể như: quan sát, phỏng 
vấn trực tiếp, thu thập ,xử lý số liệu, phân tích, tổng hợp, so sánh, 
ñánh giá tình hình kiểm soát chi phí từ ñó ñưa ra các giải pháp tăng 
cường kiểm soát chi phí tại Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền 
Trung . 
5. Những ñóng góp của ñề tài: 

Về mặt lý luận: Luận văn hệ thống hóa các vấn ñề lý luận về 
kiểm soát quản trị chi phí sản xuất tại Công Ty Cổ Phần XNK Thủy 
Sản Miền Trung 

Về mặt thực tế : Luận văn thể hiện thực tế tình hình kiểm soát   
quản trị chi phí tại công ty , nêu mặt tồn tại trong công tác kiểm soát 
chi phí, ñồng thời ñưa ra các giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí  
6. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở ñầu và kết luận. Luận văn 
gồm: 

Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ 
TRONG DOANH  NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI 
PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN 
MIỀN TRUNG 

Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI 
PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN 
MIỀN TRUNG 
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CHƯƠNG 1: LÝ LU ẬN CƠ BẢN VỀ KI ỂM SOÁT CHI PHÍ 
TRONG DOANH  NGHI ỆP THƯƠNG MẠI 

1.1 Chi phí kinh doanh và phân loại chi phí kinh doanh trong 
doanh nghiệp thương mại 
1.1.1 Khái niệm chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương 
mại. 
Đối với lĩnh vực kế toán quản trị, chi phí ñược ñịnh nghĩa là giá trị 
tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra nhằm tạo ra các loại tài sản, hàng 
hóa hoặc các dịch vụ . 
Đối với l ĩnh vực kế toán tài chính, chi phí  là những khoản phí tổn 
thực tế phát sinh gắn liền với hoạt ñộng của doanh nghiệp ñể tạo ra 
một loại sản phẩm, dịch vụ nhất ñịnh và ñược ñảm bảo với những 
chứng từ kế toán chứng minh phí tổn là thực tế 
1.1.2 Phân loại chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 
1.1.2.1 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt ñộng 
1.1.2.2  Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 
1.1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận 
xác ñịnh trong kỳ 
1.1.2.4 Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết ñịnh 
1.1.3 Vai trò của chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương 
mại 

Suy cho cùng doanh nghiệp nào cũng hướng tới mục tiêu lợi nhuận. 
Mà chúng ta biết rằng lợi nhuận ñược xác ñịnh bởi công thức ñơn giản 
sau: 

Lợi nhuận= Doanh thu- chi phí 
Như vậy ñể thu ñược nhiều lợi nhuận chúng ta chỉ có hai cách: 
Một là tăng doanh thu, ñiều này ñồng nghĩa với việc tăng giá bán 

khi mà số lượng hàng hoá sản xuất ra không ñổi. 
Cách thứ hai là giảm chi phí bằng hoạt ñộng kiểm soát của doanh nghiệp. 

1.2 Kiểm soát chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 
1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi phí kinh doanh 
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Kiểm soát CPSX là một chức năng quan trọng trong công tác kế toán 
quản trị chi phí tại DN, ñồng thời nó còn mang tính chất của kiểm soát 
quản lý và kiểm soát kế toán. 
1.2.2 Phân loại kiểm soát chi phí kinh doanh 
a. Theo thời gian 
b. Theo chức năng 
1.2.3 Nội dung kiểm soát chi phí kinh doanh 
1.2.3.1 Định mức chi phí 
Chi phí ñịnh mức (Standard cost) là chi phí dự tính cho việc sản xuất 
một sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ 
Định mức giá: ñược ước lượng bằng cách tổng cộng tất cả các khoản 
chi phí liên quan ñến việc mua hàng hay lương và các chi phí khác 
liên quan. 
Định mức lượng: Để xây dựng và thực hiện ñịnh mức lượng , DN cần 
xác ñịnh về số lượng, chủng loại cho từng ñơn ñặt hàng, lượng và loại 
lao ñộng ñể tham gia thực hiện một công việc, dịch vụ nào ñó. 
1.2.3.2 Dự toán chi phí 

- Dự toán là cơ sở ñịnh hướng, chỉ ñạo, phối hợp các hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh. 

- Dự toán là cơ sở ñể kiểm tra, kiểm soát chi phí của từng bộ 
phận cũng như ra các quyết ñịnh trong DN. 

Dự toán chi phí mua hàng 
Dự toán phương tiện vận chuyển hàng 
Dự toán chi phí ñặt hàng 
Dự toán chi phí cơ hội  
Dự toán chi phí tồn trữ 
Dự toán tiêu thụ hàng hóa  
Dự toán chi phí tiền lương  
Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 
Dự toán chi phí tài chính 

1.2.3.3 Theo dõi thực hiện dự toán 
1.2.3.4 Đánh giá và kiểm soát chi phí:  
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Đối với chi phí mua hàng 
Biến ñộng giá: là chênh lệch giữa giá mua hàng hóa thực tế với 

giá mua hàng dự toán 
 

Ảnh hưởng  Đơn giá  Đơn giá  Số  lượng 

về giá ñến   hàng hóa hàng hóa hàng hóa 

biến ñộng = mua vào      -      mua vào    x  mua vào 

  hàng hóa   thực tế   dự toán  thực tế 

   mua vào 

Nếu kết quả cho số âm chứng tỏ giá thực tế thấp hơn giá dự 
toán. Ngược lại, nếu kết quả âm thể hiện giá mua thực tế tăng so với 
dự toán. 

Biến ñộng về lượng: Là chênh lệch giữa lượng hàng hóa thực tế 
với lượng hàng hóa dự toán 
Ảnh hưởng       Số lượng  Số lượng Đơn giá 
về lượng ñến      hàng hóa   hàng hóa hàng hóa 
biến ñộng       =      mua vào     - mua vào      x mua vào 
hàng hóa mua vào  thực tế              dự toán           dự toán 

Đối với việc ñịnh giá bán hàng hóa 
 Giá bán hàng hóa = Giá mua thực tế + Thặng số thương mại 
Đối với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 
Đối với biến phí bán hàng và biến phí quản lý DN  

Ảnh hưởng          Đơn giá           Đơn giá 
 của giá ñến                biến phí           biến phí                    Mức ñộ                                     
biến phí bán    =         bán hàng    -    bán hàng           x     hoạt ñộng                         
hàng và quản              và quản lý      và quản lý                thực tế 

lý                       thực tế           dự toán 
Nếu kết quả này mang dấu âm thì tốt cho DN , ngược lại nếu 

kết quả dương là ảnh hưởng không tốt. 
Ảnh hưởng của lượng ( mức ñộ hoạt ñộng) ñến biến ñộng của 

biến phí bán hàng và quản lý. 
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Ảnh hưởng của          Mức ñộ            Mức ñộ            Đơn  giá 
biến  

    lượng ñến biến phí  =   hoạt ñộng   -     hoạt ñộng   x     phí bán hàng 
    bán hàng và quản lý     thực tế             dự toán            và quản lý 
                                                                                         dự toán 

Đối với ñịnh phí bán hàng và quản lý:  
Biến ñộng       Định phí          Định phí 
ñịnh phí bán  =         bán hàng và quản     - bán hàng và quản 
hàng và quản lý                   lý thực tế         lý dự toán 

Đối với chi phí tài chính:  xem xét các nhân tố ảnh hưởng ñến 
biến phí tài chính và ñịnh phí tài chính. 
1.3 Tổ chức mô hình kế toán phục vụ kiểm soát quản tr ị chi phí 
 Lựa chọn một trong 3 mô hình sau: 
 - Mô hình kết hợp 
 - Mô hình tách biệt 
 - Mô hình hỗn hợp. 

 
KẾT LU ẬN CHƯƠNG 1 

 

 Thông tin kế toán tài chính chủ yếu phục vụ cho ñối tượng sử 
dụng có nliên quan ở bên ngoài DN.Còn các ñối tượng quản lý bên 
trong thì thông tin kế toán tài chính thật sự cần nhưng chưa ñủ, ñiều 
ñó thể hiện rằng những thông tin mà nhà quản lý cần là thông tin kế 
toán quản trị. Đó là những thông tin phục vụ cho việc lập dự toán, 
kiểm soát và ra quyết ñịnh chính xác cho cả hiện tại và tương lai. 

Vì thế , chương 1 luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận 
chung về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp thương mại  như: 
các cách phân loại chi phí, thu thập thông tin và lập dự toán chi phí, 
phân tích thông tin chi phí phục vụ cho việc ra quyết ñịnh.  
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KI ẾM SOÁT CHI PHÍ  
KINH DOANH T ẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN XNK TH ỦY SẢN 

MI ỀN TRUNG 
2.1 Giới thiệu khái quát về Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền  
Trung 
2.1.1 Sự ra ñời và phát triển của Công Ty 

Công ty XNK Thuỷ Sản Miền Trung là một doanh nghiệp nhà 
nước (tiền thân Chi nhánh Xuất Khẩu Thuỷ Sản Đà nẵng) ñược thành lập 
ngày 26 tháng 2 năm 1983. Đến Ngày 09 tháng 12 năm 2006, Công ty ñã 
tổ chức thành công Đại hội cổ ñông thành lập Công ty Cổ Phần XNK 
Thuỷ Sản Miền Trung, và ngày 01/01/2007, Công ty Cổ Phần XNK Thuỷ 
Sản Miền Trung chính thức ñi vào hoạt ñộng dưới hình thức Công ty cổ 
phần.  
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh tại Công Ty 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đại hội ñồng cổ ñông 

Ban 
Xuất khẩu 

Ban Tài chính 
Kế hoạch- Đ.tư 

Ban N.sự 
HC -  P.chế 

Ban 
Nhập khẩu 

Chi nhánh CT 
tại TP HCM 

Khối các công ty 
liên kết 

Cty Phát triển 
nguồn lợi TS 

Chi nhánh CT 
tại Hà Nội 

Cty CB và XK 
TS Thọ Quang 

Hội ñồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Kế toán trưởng Tổng Giám ñốc  Các phó TGĐ 

Sơ ñồ 2.1 : Mô hình tổ chức bộ máy quản lý ở công ty 
CP XNK Thủy Sản Miền Trung 
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2.1.3 Đặc ñiểm công tác kế toán tại Công Ty 
2.2 Thực trạng kiểm soát chi phí kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần 
XNK Th ủy Sản Mi ền Trung 
2.2.1 Các loại chi phí của Công Ty 
- Chi phí mua hàng  : Chi phí này gồm giá mua hàng hóa và các chi 
phí liên quan ñến quá trình mua hàng 
- Giá vốn hàng bán: Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương 
pháp kê khai thường xuyên và tính giá xuất kho vật tư theo phương 
pháp bình quân cuối kỳ dự trữ. Giá vốn hàng bán ñược theo dõi chi 
tiết cho từng mặt hàng kinh doanh.  
-  Chi phí quản lý doanh nghiệp: gồm các chi phí phát sinh phục vụ 
cho việc quản lý doanh nghiệp. Chi phí này gồm: tiền lương và các 
khoản trích theo lương, chi phí khấu hao, chi phí ñiện thoại, internet, 
chi phí quản lý ( văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ, công tác phí..., 
chi phí khác bằng tiền... 
- Chi phí lãi vay:  Phần lớn các hợp ñồng nhập khẩu ñều thanh toán 
bằng L/C  nên phải chịu chi phí lãi vay. Do ñó nếu hàng bị tồn kho 
nhiều thì Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán.  
- Chi phí dự phòng: Giúp Công ty ñảm bảo tình hình tài chính  ñược 
ổn ñịnh, hạn chế nguy cơ mất khả năng thanh toán 
- Chi phí bán hàng: là chi phí  bao gồm các khoản phí, lệ phí, quảng 
cáo, hội chợ triễn lãm, chi phí hoa hồng, môi giới, chi phí khác bằng 
tiền... 
2.2.2 Kiểm soát chi phí tại Công Ty 
2.2.2.1 Lập dự toán chi phí: 

Lập dự toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng của 
KTQT chi phí tại các ñơn vị. Thông quan dự toán chi phí  nhà quản lý 
dự báo  ñược những rủi ro có thể xảy ra, những khó khăn về tài chính 
trong từng kỳ ñể có kế hoạch ñối phó kịp thời.  
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Bảng 2.1 Dự toán chi phí năm 2010 
                                                                      (ĐVT: tri ệu ñồng) 

Chỉ tiêu 
Thọ 

Quang 

Cty Phát 

Tri ển 

Nguồn 

Lợi TS 

XN Kho 

Vận SG 

Khối Quản 

Lý 
Tổng cộng 

1.Giá vốn 

hàng bán 

121.708,75 19.691,00  953.800,00 1.095.199,75 

2.Chi phí 

 sản xuất 

24.599,00 11.001,73 3.406,50  39.007,23 

3.Chi phí 

 lãi vay 

1.606,50 2.712,40  17.300,00 21.618,90 

4.Chi phí 

bán hàng 

1.700,00 2.108,72 164,56 21.300,00 25.273,28 

5.Chi phí 

QLDN 

1.020,00 1.575,00 1.265,80 13.600,00 17.460,80 

6. Chi phí 

khác 

680,00 1.535,00 63,14 853,73 3.131,87 

Tổngcộng 151.314,25 38.623,85 4.900,00 1.006.853,73 1.201.691,83 

                          ( Nguồn Ban Tài Chính- Kế hoạch –Đầu Tư) 
Bảng 2.2 Dự toán khấu hao năm 2010 (ĐVT: ñồng)                                                                             

Tên ñơn vị Số tiền 
Công ty CB&XK Thủy Sản Thọ Quang 3.000.000.000 

Công ty Phát Triển Nguồn Lợi Thủy Sản 2.800.000.000 

Xí Nghiệp Kho Vận Sài Gòn 2.500.000.000 

Phòng Kho Vận Đà Nẵng 500.000.000 

Khối Quản Lý KD XNK 1.200.000.000 

Tổng cộng       11.000.000.000 
  ( Nguồn Ban Tài Chính- Kế hoạch –Đầu Tư) 
2.2.2.2 Theo dõi thực hiện dự toán chi phí tại Công ty 
a. Kiểm soát chi phí mua hàng 
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b. Kiểm soát quy trình bán hàng  
b1. Kiểm soát giá vốn hàng bán:  Kiểm soát giá vốn vật tư, hàng hóa 
tiêu thụ chính là kiểm soát giá mua vật tư hàng hóa. Giá vốn hàng bán 
ñược theo dõi trên sổ chi tiết 632 và ñược mở chi tiết cho từng mặt 
hàng. 
b2. Kiểm soát hàng hóa tiêu thụ:  

Để kiểm soát ñược hoạt ñộng bán hàng, hàng tháng các ñơn vị 
phải báo cáo về tình hình XK của ñơn vị mình về Ban tài chính- kế 
hoạch- ñầu tư của Công ty. Sau ñó Ban tài chính – kế hoach- ñầu tư 
tiến hành tổng hợp thông tin cho Ban lãnh ñạo.  
c. Kiểm soát chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 
       * Chi phí bán hàng: 

Khi phát sinh chi phí này, bộ phận bán hàng lập giấy ñề nghị 
thanh toán có chữ ký của Trưởng bộ phận kèm theo các hóa ñơn, 
chuyển ñến cho kế toán thanh toán kiểm tra chứng từ, lập phiếu chi 
trình duyệt, sau ñó chuyển thủ quỹ chi tiền.  
  Bộ phận vật tư lập báo cáo chi tiết chi phí như sau: 

Bảng 2.9: Bảng chi tiết chi phí tháng 12 ( ĐVT: ñ) 
Nội dung Số tiền 

Phí vận chuyển KD vật tư 75.382.364 

Bốc xếp, lệ phí hải quan, gởi chứng tư 198.243.149 

Cước tàu Container  

Phí thuê kho bãi 23.233.834 

Hoa hồng ñại lý, hàng mẫu  

Phí giám ñịnh, bảo hiểm hàng hóa 668.674 

Quảng cáo, hội chợ triễn lãm  

Chi phí khác 900.000 

Tổng công 298.428.021 
                        ( Nguồn: Phòng tài chính- Kế toán)    
     * Chi phí quản lý DN : Chi phí lương cho CNV là chi phí 
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí quản lý doanh nghiệp.Căn cứ 
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vào bảng chấm công của khối văn phòng, hệ số lương (theo quy ñịnh 
của Nhà Nước) ñể tính lương cơ bản, hệ số trách nhiệm (do Tổng 
Công ty quy ñịnh).  
d.  Kiểm soát chi phí dự phòng: 

Ban lãnh ñạo Công ty căn cứ vào lợi nhuận thu ñược hằng năm tiến 
hành lập các khoản dự phòng như: Dự phòng nợ phải thu khó ñòi,  
quỹ dự phòng tài chính . 
2.2.2.3 Kiểm soát ñánh giá chi phí  
a. Đối với chi phí mua hàng 
        Trong những năm qua, tăng trưởng chi phí mua hàng năm 2009 
phản ánh cơ hội trong kinh doanh chứ không mang tính ñịnh hướng 
phát triển Công ty.Tổng Kim ngạch nhập khẩu năm 2010 vượt kế 
hoạch 23,56% do Kim ngạch nhập khẩu của chi nhánh Hà nội, và Ban 
nhập khẩu ñều vượt kế hoạch lần lượt là 62,67% và 125,12%. Tuy 
nhiên, Ban lãnh ñạo Công ty vẫn xác ñịnh: 
         - Chủ ñộng giảm dần nhập khẩu qua các năm theo hướng cân ñối 
dần cán cân xuất- nhập. Cụ thể  tổng Kim ngạch nhập khẩu năm 2010 
giảm so với 2009 là 18,72%, nhằm tạo uy tín bền vững với ngân hàng, 
khi hoạt ñộng của Công ty chủ yếu dựa vào vốn vay, hạn chế bớt rủi 
ro biến ñộng tỷ giá. 
          - Tăng tỷ trọng hàng mua trong nước, ñiều này ñược thể hiện 
qua bảng số liệu, cụ thể năm 2010 giá trị mua vật tư trong nước tăng 
144,20% so 2009 ñồng thời vượt kế hoạch 119,41%,  nhưng không 
ñồng nghĩa hạn chế hoàn toàn dịch vụ nhập khẩu, vẫn sẽ tận dụng các 
cơ hội và giữ vững mối quan hệ với khách hàng có uy tín và có tiềm 
lực tốt trong hình thức kinh doanh này.      
b. Đối với chi phí khấu hao 
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Bảng 2.14:  Phân tích chi phí khấu hao năm 2010,  
so sánh với KH 2010 và 2009 của bộ phận kho vận 

 

Doanh thu ( tỷ ñồng) Khấu hao  (tỷ ñồng) Lợi nhuận( tỷ ñồng) 

Nội dung Năm 

2009 

KH 

2010 

Năm 

2010 

Năm 

2009 

KH 

2010 

Năm 

2010 

Năm 

2009 

KH 

2010 

Năm 

2010 

TÔNG 11,55 13,20 11,24 4,25 3 4,25 2,12 4,00 2,36 

T/G so với năm 

trước (%) 

  (2,68)   -   24,05 

T/G so với kế 

hoạch(%) 

  (14,84)   41,66   (41,00) 

Trong ñó kho 

vận ĐN 

4,02 5,35 4,76 0,75 0,5 0,75 0,62 2,10 1,96 

T/G so với năm 

trước (%) 

  18,4   -   216,12 

T/G so với kế 

hoạch(%) 

  (11,02)   50,00   (6,67) 

Kho vận Sài 

Gòn 

7,53 7,85 6,48 3,5 2,5 3,5 1,50 1,90 0,36 

T/G so với năm 

trước (%) 

  (13,94)   -   (76,0) 

T/G so với kế 

hoạch(%) 

  (17,45)   40,00   (81,05) 

  ( Nguồn : Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung) 
           Qua bảng số liệu phân tích ở trên , ta thấy chi phí khấu hao của 

toàn Công ty tăng 41,66% so với kế hoạch do cả hai kho vận Đà Nẵng 
và kho vận Sài Gòn ñều tăng cao tương ứng là 50% và 40%. Kết quả 
này không chỉ do nguyên nhân chủ quan từ thị trường mà phần lớn vì 
khả năng khai thác khách hàng, chất lượng dịch vụ chưa tốt, bất lợi từ 
vị trí kho và một số vấn ñề khác.  
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         Mặt khác, bộ phận kinh doanh kho vận Đà Nẵng vẫn phát huy tốt 
công suất gửi kho, tăng 18,4% so với 2009 mang lại lợi nhuận ổn ñịnh 
ở mức cao do quan hệ khách hàng tốt, linh hoạt trong mức giá ở từng 
thời ñiểm , thì kho vận Sài Gòn lại có sự giảm sút lớn trong năm 2010, 
cụ thể giảm 13,94% so 2009 . Điều này làm cho hoạt ñộng kinh doanh 
kho vận toàn Công ty giảm 2,68% so 2009 ñồng thời không ñạt kế 
hoạch 14,84%  
2.3 Đánh giá chung về kiểm soát chi phí kinh doanh tại Công Ty 
Cổ Phần XNK Th ủy Sản Mi ền Trung 
2.3.1 Ưu ñiểm 

Nhờ vào cơ cấu tổ chức tại Công ty tương ñối chặt chẽ, mức ñộ 
phân quyền, ủy quyền hợp lý và quản trị giỏi của ñội ngũ cán bộ quản lý, 
công ty ñã tìm cách hạn chế ñược các khoản chi phí, ñồng thời, dự kiến 
ñược mức ñộ trượt giá của các loại chi phí. Ngoài ra, nhờ vào các qui 
trình quản lý nhân công hợp lý, không ñể lãng công trong quá trình sản 
xuất và hoạt ñộng thương mại, mà Công ty ñã tiết kiệm ñược chi phí, 
giảm ñược giá thành ñáng kể.    
2.3.2 Tồn tại 
   * Thứ nhất, về phân loại chi phí. 
  * Thứ  hai, việc lập dự toán chi phí. 
 * Thứ ba, kiểm soát chi phí. 
         *  Thứ tư, về hệ thống thông tin báo cáo. 
         * Thứ năm, phân tích chi phí.   
        * Thứ sáu, thông tin chi phí cho việc ra quyết ñịnh. 
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 2 
     Công tác kiểm soát tại công ty thể hiện thông qua việc phân 

cấp, lập các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, lập các báo cáo kế toán nội 
bộ cung cấp thông tin cho quản lý,  ñiều hành và ra quyết ñịnh. Phân 
tích tình hình thực tế so với kế hoạch ñể ñánh giá tốc ñộ phát triển của 
Công ty. Với ñiều này, phần nào cũng ñáp ứng nhu cầu thông tin cho 
nhà quản trị, nhưng vẫn chưa thực sự ñáp ứng nhu cầu của nhà quản 
trị trong việc xem xét, ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của Công ty một 
cách  lâu dài và bền vững  

 Qua quá trình nghiên cứu, tác giả ñánh giá ưu ñiểm và những 
mặt còn tồn tại trong công tác kiểm soát chi phí tại Công ty XNK 
Thủy Sản Miền Trung, ñiều này làm cơ sở ñể ñưa ra các giải pháp 
tăng cường kiểm soát chi phí kinh doanh tại ñơn vị trong chương 3.  
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KI ỂM SOÁT  
CHI PHÍ KINH DOANH T ẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN XNK 

THỦY SẢN MI ỀN TRUNG 
3.1 Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát chi phí kinh doanh tại 
Công Ty Cổ Phần XNK Th ủy Sản Mi ềnTrung 
  - Đầu tiên, do nhu cầu của nền kinh tế thị trường   
  - Thứ hai, do nhu cầu sử dụng thông tin của KTQT của Công ty 
  - Thứ ba, sử dụng mô hình kết hợp KTTC và KTQT  
3.2 Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí kinh doanh tại Công 
Ty Cổ Phần XNK Th ủy Sản Mi ền Trung 
3.2.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 

Để có thể lập dự toán, kiểm soát và ñánh giá hiệu quả sử 
dụng chi phí cũng như ñể có ñược thông tin có giá trị làm cơ sở cho 
việc tổng hợp, lập báo cáo sử dụng cho hoạt ñộng quản trị, một ñiều 
kiện tiên quyết là phải có sự hiểu biết sâu sắc về chi phí của Công ty 
mình. Trên mỗi góc ñộ nhà quản trị cần những thông tin khác nhau 
về chi phí . Chính vì vậy ngoài cách phân loại chi phí theo nội dung 
và theo công dụng giống như kế toán tài chính Công ty cần phân loại 
chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với mức ñộ hoạt ñộng( theo 
cách ứng xử) 

Phân loại chi phí theo cách ứng xử, là một trong những cơ sở 
lập dự toán linh hoạt,  giúp nhà quản lý kiểm soát chi phí và ra quyết 
ñịnh kinh doanh kịp thời. Theo cách phân loại này cho thấy ñược 
mối quan hệ giữa chi phí với mức ñộ hoạt ñộng kinh doanh. Theo 
cách phân loại này chi phí ñược sắp xếp thành chi phí biến ñổi, chi 
phí cố ñịnh và chi phí hỗn hợp. 
3.2.2 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí 
3.2.2.1 Lập dự toán chi phí 
a. Dự toán tiêu thụ hàng hóa 

Công ty cần quan tâm ñến vấn ñề cần thiết sau trước khi lập 
dự toán tiêu thụ. 
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 - Sản lượng tiêu thụ của năm trước, có thể tham khảo sản 
lượng tiêu thụ của vài năm trước nếu cần thiết 
 - Nguyên cứu xu thế phát triển của thị trường, tâm lý khách 
hàng, tình hình thu nhập khách hàng... 
 - Lý do các ñơn ñặt hàng chưa thực hiện 
 - Dự ñoán lượng bán tăng lên nếu có chương trình khuyến 
mãi 
 - Tình hình cung , cầu của thị trường như thế nào? 
 - Dự ñoán phản ứng của ñối thủ cạnh tranh 
 - Mục tiêu thị phần, lợi nhuận Công ty như thế nào? 
 -... 

Bảng 3.3 Dự toán mặt hàng Thép tiêu thụ quý I năm 201Ban 
Nhập khẩu- Công Ty XNK Thủy sản Mi ền Trung 

Chỉ tiêu T1 T2 T3 Cả quý 

1.Sản lượng tiêu 

thụ dự kiến (tấn) 

2.858,44 2.941,50 2.863,40 8.663,34 

2.Giá bán dự 

kiến (1.000ñ) 

15.600 15.600 15.600 15.600 

3.Doanh thu dự 

kiến (1.000ñ) 

44.591.664 45.887.400 44.669.040 135.148.104 

      (Nguồn : Công Ty XNK Thủy Sản Miền Trung) 
      b. Dự toán mua hàng 

Dự toán giá hàng hóa mua vào phải căn cứ trên các báo giá 
hàng hóa của kỳ trước, kết hợp với những biến ñộng dự ñoán trong 
kỳ ñể dự ñoán gía  hàng hóa mua vào 

Theo kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh tại Công ty, nhà 
quản trị xác ñịnh việc duy trì tồn kho bình quân khoảng 15% sản 
lượng bán ra trong kỳ dự toán tiếp theo. 

Ta có thể áp dụng công thức tính toán số lượng hàng hóa cần 
mua trong tháng như sau:Q = Xkh

 +Dck – Dñk 

Trong ñó: Q: Số lượng hàng hóa cần mua (tấn) 
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Xkh : Số lượng bán ra kỳ dự toán (tấn) 
Dck : Dự trữ hàng cuối kỳ dự toán( Dự trữ hàng cuối kỳ dự toán 

bằng 15% sản lượng tiêu thụ dự toán của kỳ sau) 
Dñk : Dự trữ hàng ñầu kỳ dự toán ( Số liệu này thu thập từ báo 

cáo của các bộ phận và là số dư hàng tồn cuối kỳ báo cáo) 
Bảng 3.4 Dự toán mua hàng quý I năm 2011- Thép các loại 
Chỉ tiêu T1 T2 T3 Cả quý 

1.Dự tr ữ ñầu kỳ (tấn ) 420,15 418,72 407,80 1246,67 

2.SL bán ra kỳ dự 

toán(tấn) 

2.858,44 2.941,50 2.863,40 8.663,34 

3.SL tiêu thụ dự toán 

kỳ tới 

2.941,50 2.863,40 2930,52 8735,42 

4.Dự tr ữ cuối 

kỳ(4=3x15%) 

441,225 429,51 439,578 1310,313 

5.SL cần mua trong 

tháng (5=2+4-1) 

2879,515 2952,29 2895,178 8726,983 

6.Đơn giá mua bình 

quân dự kiến (1.000ñ) 

15.200 15.200 15.200 15.200 

7.Tổng giá mua  

(1.000ñ) 

43.768.628 44.874.808 44.006.705,6 132.650.141,6 

8.Chi phí thu mua dự 

kiến (1.000ñ) 

596.059,605 611.124,03 599.301,846 1.806.485,481 

9.Tổng giá mua và chi 

phí thu mua (1.000ñ) 

44.364.687,61 45.485.932,03 44.606.007,45 134.456.627,1 

       (Nguồn : Công Ty XNK Thủy Sản Miền Trung) 
 Ghi chú: Theo số liệu thống kê của năm 2009, ta tính bình quân 1 
tấn thép có chi phí thu mua là 207(1.000ñ/tấn). Cụ thể số liệu dòng 8 
=207x sản lượng cần mua trong tháng. 
c. Dự toán chi phí bán hàng 
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Hiện nay, Công ty chưa xây dựng ñịnh mức và dự toán chi phí 
bán hàng, vì thế ñể kiểm soát tốt chi phí này, cần phải lập ñịnh mức 
và dự toán hằng năm . 

Căn cứ ñể xây dựng ñịnh mức chi phí bán hàng dựa vào kế 
hoạch tiêu thụ sản phẩm và số liệu thống kê nhiều năm. Cụ thể : 

Biến phí bán hàng ñối với mặt hàng thép là chi phí bốc xếp : 
50.000 ñồng/tấn. 

Định phí bán hàng gồm: chi phí quảng cáo 34.500 ñồng/tấn, chi 
phí khấu hao 37.870.000 ñồng/quý 
d. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Là quá trình dự ñoán chi phí phát sinh trong quảnl lý doanh 
nghiêp.Cũng như chi phí bán hàng, Công ty sẽ dựa trên số liệu quá 
khứ, chính sách về chi phí của Công ty và luôn ñược ñiều chỉnh qua 
các năm ít nhất một lần cho phù hợp với ñiều kiện thực tế, /chính 
sách lương, kế hoạch mua sắm tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho 
công tác quản lý DN....Đây là loại chi phí có thể cắt giảm ñược. Vì 
thế, chi phí này Công ty nên kiểm soát chặt chẽ. 
3.2.2.2 Lập dự toán kết quả kinh doanh 
  Dự toán kết quả kinh doanh phản ánh lợi nhuận ước tính thu 
ñược trong năm kế hoạch, làm căn cứ so sánh, ñánh giá tình hình 
hoạt ñộng kinh doanh sau này của công ty. Nguồn thông tin ñể lập 
dự toán báo cáo kết quả kinh doanh là dựa vào dự toán tiêu thụ và dự 
toán chi phí. 

Bảng 3.6 Dự toán kết quả kinh doanh quí I năm 2011 
      (ĐVT: 1000 ñồng) 

Quí I Chỉ tiêu 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Cả quí 

1.Doanh thu 10.065.225 12.750.570 16.800.600 39.616.395 

2.Biến phí 8.419.662,9 10.900.273,98 14.745.255,7 34.065.192,58 

2.1 Giá vốn 8.259.732 10.690.300 14.435.320,5 33.385.352 

2.2 Biến phí BH 159.930,9 209.973,98 309.935,2 679.840,58 
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-Phí VC hàng bán 13.541,6 17.670,7 27.210,5 58.422,8 

-Phí chuyển hàng 32.418,7 38.612,4 43.420,5 114.451,6 

-Phí thuê kho, bãi 26.700,5 33.640 38.954,7 99.295,2 

- Phí kiểm tra chất 

lượng hàng 

87.270 120.050,88 200.350 407.670,98 

3.Số dư ñảm 

phí(1-2) 

1.645.562,1 1.850.296,02 2.055.344,3 5.551.202,42 

4.Định phí 1.299.154,02 1.299.154,02 1.299.154,02 3.897.462,06 

4.1 Định phí sản 

xuất 

545.943,35 545.943,35 545.943,35 1.637.830,05 

4.2 Định phí BH 122.890,67 122.890,67 122.890,67 368.672,01 

-Khấu hao TSCĐ 97.890,67 97.890,67 97.890,67 2.936.700 

-Quảng cáo 25.000 25.000 25.000 75.000 

4.3 Định phí 

QLDN 

630.320 630.320 630.320 1.890.960 

-Chi phí nhân viên 407.400 407.400 407.400 1.222.200 

-Khấu hao TSCĐ 36.000 36.000 36.000 108.000 

-Công tác phí 46.412 46.412 46.412 139.236 

-Xe bộ phận QL 9.256 9.256 9.256 27.768 

-Điện 

thoại,internet 

16.452 16.452 16.452 49.356 

-Điện, nước 27.500 27.500 27.500 82.500 

-Chi phí khác 87.300 87.300 87.300 261.900 

5.Lợi nhuận 

tr ước thuế (3-4) 

346.408,08 551.142 756.190,28 1.653.740,36 

 (Nguồn : Công Ty XNK Thủy Sản Miền Trung) 
3.2.2.3 Cơ sở xây dựng kế koạch, dự toán 
        Trong quá trình xây dựng kế hoạch, dự toán công ty cần phải 
tuân thủ các yêu cầu sau: 
   + Thứ nhất, dự toán phải thể hiện mục tiêu của tất cả các bộ 
phận trong công ty:  
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  + Thứ hai, mục tiêu kế hoạch hàng năm của công ty phải phù hợp 
với ñịnh hướng của Nhà nước,  phù hợp với năng lực vốn có của 
công ty 
   + Thứ ba, các quy ñịnh của Nhà nước bắt buộc công ty phải tuân 
thủ, các quy ñịnh hướng dẫn của công ty là những chi tiết, cụ thể hóa 
các quy ñịnh của Nhà nước và phù hợp với thực tiễn 
   + Thứ tư, nguồn lực của công ty gồm: số lượng và chất lượng 
lao ñộng,  nguồn vốn kinh doanh và vốn ñầu tư,  khả năng bán hàng, 
uy tín, ... 
   + Thứ năm, dự toán là cơ sở ñể nhà quản lý tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ của công ty 
3.2.3 Hoàn thiên kiểm soát chi phí và thiết kế sổ sách kế toán 

* Ki ểm soát chi phí mua hàng  
        - Mọi công tác hạch toán hàng nhập khẩu tại công ty ñược thực 
hiện tại phòng kinh doanh, ban nhập khẩu và phòng kế toán tại công 
ty. 
              - Việc công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê 
khai thường xuyên và tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân 
cuối kỳ dự trữ (ñối với vật tư) là hoàn toàn phù hợp với ñặc ñiểm của 
công ty và công tác kế toán trên máy tính . Tuy nhiên, việc công ty 
kết chuyển toàn bộ chi phí mua hàng phát sinh trong kỳ vào giá vốn 
hàng bán ñể tính cho hàng bán ra trong kỳ là chưa ñảm bảo nguyên 
tắc phù hợp vì chi phí mua hàng phát sinh trong kỳ không chỉ liên 
quan ñến hàng trong kho (hàng còn lại) mà còn liên quan ñến hàng 
ñã bán ra trong kỳ , hàng mua ñang ñi ñường, hàng gửi bán nhưng 
chưa xác ñịnh là hàng ñã bán . Do ñó, ñể phản ánh chính xác kết quả 
kinh doanh trong kỳ, vào cuối kỳ kế toán cần tính toán phân bổ chi 
phí mua hàng cho hàng tồn và hàng bán ra trong kỳ theo tiêu thức 
phân bổ thích hợp. 
3.2.4 Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị chi phí 
 Báo cáo KTQT chi phí ñược lập ra nhằm mục ñích kiểm soát 
tình hình thực hiện dự toán chi phí trong kỳ của từng bộ phận ,từng 
phòng ban công ty.Thông qua các báo cáo KTQTchi phí nhà quản trị 
ñánh giá ñược khả năng tiết kiệm  hay lãng phí chi phí. 
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Bảng 3.9 : Báo cáo chi phí bộ phận 
(ĐVT 1.000ñ) 

 
Trong ñó 

Chỉ tiêu Tổng cộng 
Ban XK Ban NK … 

1.Doanh thu  169.107.860 90.656.900 78.450.960  

2.Biến phí  106.221.535 50.720.108 55.501.427  

  + Giá vốn  106.044.414 50.623.560 55.420.854  

  + Biến phí bán hàng  177.121 96.548 80.573  

3.Lãi trên biến phí  62.886.325 39.936.792 22.949.533  

4.Định phí trực tiếp  16.422.406 8.798.565 7.623.841  

5.Lãi thuần bộ phận  46.463.919 31.138.227 15.325.692  

6.Định phí chung của 
Cty 

42.255.680    

7.Lãi thuần của Cty 4.208.239    

 (Nguồn : Công Ty XNK Thủy Sản Miền Trung) 
3.2.5 Hoàn thiện phân tích ñánh giá hiệu quả chi phí 

Với mục tiêu là xem xét hiệu quả sử dụng chi phí, kiểm soát 
chi phí dựa trên cách phân loại chi phí theo cách ứng xử, theo tác giả 
nên phân tích biến ñộng giữa thực tế và dự toán chi phí ñể nhận biết 
ñược sự biến ñộng giữa thực tế và dự toán . 

Mặt khác, Công ty cần tiến hành so sánh giữa lợi nhuận thực 
tế ñạt ñược với dự toán ñể có thể ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng của 
công ty qua chỉ tiêu số dư ñảm phí. Cụ thể, tác giả minh họa ở bảng 
3.13 
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Bảng 3.13. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán về kết quả HĐ 
kinh   doanh tháng 12 năm 2010 

 (ĐVT: 1000 ñồng) 
Chỉ tiêu Dự toán Thực tế C lệch Đánh giá 

biến ñộng 

1. Doanh thu 128.760.000 132.458.215 3.698.215 F 

2.Các khoản giảm tr ừ 915.000 1.526.380 611.380 U 

3.Doanh thu thuần 127.845.000 130.931.835 3.086.835 F 

4. Biến phí 120.320.000 123.215.350 2.895.350 U 

5.Số dư ñảm phí 7.525.000 7.716.485 191.485 F 

6.Đinh phí 6.150.755 6.250.000 99.245 U 

7. Lợi nhuận tr ước 

thuế 

1.374.245 1.466.485 92.240 F 

 (Nguồn : Công Ty XNK Thủy Sản Miền Trung) 
3.2.6 Xây dựng mô hình tổ chức kết hợp giữa KTQT và KTTC 

Một hệ thống tổ chức có hiệu quả và hợp lý tức là trong hệ 
thống ñó có một bộ phận kế toán ñơn giản, gọn nhẹ nhưng hoạt ñộng 
có hiệu quả.Trong công ty XNK Thủy Sản Miền Trung bộ phận kế 
toán tài chính và bộ phận kế toán quản trị không nhất thiết phải tách 
riêng mà phải kết hợp với nhau. 

 
KẾT LU ẬN CHƯƠNG 3 

 Khác với kế toán tài chính, kế toán quản trị không có khuôn 
mẫu mà mang tính ñặc thù với mỗi Công ty và phục vụ nhu cầu 
thông tin của các nhà quản trị .Chính vì vậy, các nhà quản trị phải là 
người hiểu biết về tầm quan trọng của các thông tin kế toán ñể yêu 
cầu chuyên viên kế toán quản trị cung cấp thông tin làm cơ sở cho 
việc rq quyết ñịnh kinh doanh. Bên cạnh ñó, kế toán quản trị phải 
biết thiết kế chứng từ, báo cáo, ghi chép sổ sách từ khâu ñầu vào ñể 
ñưa ra ñược các báo cáo có chất lượng. Chương 3 là toàn bộ những 
giải pháp mà tác giả ñưa ra ñể có thể vận dụng kiến thức của kế toán 
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quản trị kiểm soát chi phí tại Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung, 
ñó là giải pháp về công tác tổ chức kết hợp giữa KTTC và KTQT, tổ 
chức chứng từ, sổ sách, phương pháp lập dự toán chi phí, phân tích 
biến ñộng chi phí ...giúp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh. 
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KẾT LU ẬN CHUNG 
 

Để Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung tồn tại và phát triển 
trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt thì vấn ñề ñặt ra cho các 
nhà quản trị phải nhanh nhạy , linh hoạt với biến ñộng thị trường, và 
kiểm soát ñược tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty 
mình. Muốn làm ñược ñiều ñó, Công ty phải có hệ thống cung cấp 
thông tin tốt ñể cung cấp cho nhà quản trị ra quyết ñịnh. Thông tin 
càng khai thác tốt thì giúp cho nhà quản trị ra các quyết ñịnh càng 
chính xác và hạn chế ñược rủi ro. 

Mục tiêu của Công ty hiện nay là kiểm soát chi phí nhằm tiết 
kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Sau thời gian nghiên cứu về lý 
luận và thực tiễn về hoạt ñộng tự kinh doanh và hoạt ñộng chế biến 
XNK thủy sản của Công ty XNK Thủy Sản Miền Trung , cùng với 
sự giúp ñỡ tận tình của Thầy hướng dẫn và các anh chị kế toán tại 
Công ty, luận văn ñã giải quyết các vấn ñề sau: 

-  Những lý luận cơ bản về kiểm soát chi phí  
- Thực trạng công tác kiểm soát chi phí tại Công ty XNK 

Thủy Sản Miền Trung 
- Các giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí tại Công ty 

XNK Thủy Sản Miền Trung 
Với nội dung vận dụng kế toán quản trị ñể kiểm soát chi phí 

tại Công ty, tác giả huy vọng sẽ ñóng góp ñược phần nào kiến thức 
hiểu biết của mình trong công tác kế toán quản trị và giúp Công ty 
phát huy ñược vai trò của thông tin kế toán vào hoạt ñộng quản trị, 
nhằm mục ñích gia tăng lợi nhuận và tăng khả năng cạnh tranh trên 
thị trường trong xu thế hội nhập nền kinh tế như hiện nay. 

 


