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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của Đề tài 
Thực tế tại Công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam ñã và ñang 
thực hiện tương ñối tốt về xây dựng ñịnh mức, dự toán, tổ chức quá trình thi 
công. Tuy nhiên, công tác lập dự toán chi phí còn chưa linh hoạt, việc xây 
dựng hệ thống ñịnh mức còn chung chung, chưa chi tiết, cụ thể, giá phí sản 
phẩm vẫn chỉ tính theo phương pháp truyền thống. Vì vậy mà hệ thống kế 
toán chi phí hiện nay tại Công ty vẫn chưa cung cấp các thông tin phù hợp, 
kịp thời và tin cậy cho việc ra các quyết ñịnh kinh doanh của các nhà quản trị. 
Ngoài ra, Công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam là một Công ty 
có quy mô lớn, ñã và ñang thi công nhiều công trình tầm cỡ, năng lực tài 
chính cũng như năng lực thi công rất tốt, trong khi ñó tỷ lệ thắng thầu trong 
ñấu thầu xây dựng của Công ty hàng năm khoảng 65% - 70%,  tỷ lệ vẫn chưa 
cao, chưa phản ánh hết năng lực hiện có của Công ty 
2. Tổng quan 
Đã có những nghiên cứu của một số tác giả về việc áp dụng kế toán quản trị 
chi phí cho từng loại hình doanh nghiệp cụ thể như du lịch, dệt, dược,... Tuy 
nhiên vẫn chưa có nghiên cứu nào về hệ thống kế toán quản trị chi phí áp 
dụng cho các doanh nghiệp xây lắp.  
3. Mục tiêu nghiên cứu 
Hệ thống hoá và phát triển các lý luận chung về kế toán quản trị chi phí 
phục vụ hiệu quả cho quản trị nội bộ; phân tích, ñánh giá thực trạng kế toán 
chi phí tại công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam, từ ñó hoàn 
thiện kế toán quản trị chi phí tại ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam 
theo hướng hệ thống kế toán quản trị chi phí hiện ñại, có thể cung cấp thông 
tin hữu ích cho các nhà quản trị trong việc ra các quyết ñịnh kinh doanh 
trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. 
4. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 
Luận văn sử dụng các phương pháp: tổng hợp, phân loại, phỏng vấn, quan 
sát, thống kê. 
5. Phạm vi nghiên cứu 
Luận văn tập trung vào nghiên cứu và hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho 
hoạt ñộng xây lắp của ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam. 
6. Những ñóng góp của luận văn 
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 Hệ thống hoá những vấn ñề lý luận cơ bản của kế toán quản trị chi phí 
trong doanh nghiệp xây lắp; phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí tại 
ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam; hoàn thiện kế toán quản trị chi 
phí phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tại ty cổ phần Cơ 
ñiện và Xây dựng Quảng Nam  
7. Kết cấu của luận văn 
 Luận văn gồm 3 chương: 
 Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh 
nghiệp xây lắp 
Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại ty cổ phần Cơ ñiện và Xây 
dựng Quảng Nam  
Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại 
ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam. 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 
TRONG DOANH NGHI ỆP XÂY LẮP 
1.1. Tổng quan về kế toán quản tr ị 
1.1.1. Bản chất kế toán quản trị chi phí  
1.1.1.1. Sơ lược về sự ra ñời và quá trình phát triển của kế toán quản trị chi 
phí 
KTQT xuất hiện ñầu tiên ở Mỹ vào những năm ñầu của thế kỉ XIX. Sự phát 
triển mạnh cả về quy mô và phạm vi hoạt ñộng của các DN trong giai ñoạn 
này ñặt ra yêu cầu cho các nhà quản trị phải kiểm soát và ñáng giá ñược 
hoạt ñộng của chúng.  
1.1.1.2. Bản chất của kế toán quản trị chi phí   
 - KTQT thu nhaän vaø toång hôïp caùc thoâng tin veà caùc NVKT phaùt sinh. 
 - Söû duïng caùc phöông phaùp khoa hoïc ñeå phaân tích vaø xöû lyù phuïc vuï 
cho coâng taùc quaûn lyù cuûa nhaø quaûn trò. 
 - KTQT cung caáp thoâng tin veà hoaït ñoäng kinh teá – taøi chính trong 
phaïm vi yeâu caàu quaûn lyù trong noäi boä DN 
 - Đối tượng nhận thông tin kế toán quản trị chi phí là Ban lãnh ñạo 
doanh nghiệp và những người tham gia quản lý, ñiều hành hoạt ñộng sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
 - Doanh nghiệp ñược sử dụng mọi thông tin, số liệu của phần kế toán 
tài chính ñể phối hợp và phục vụ cho kế toán quản trị. 
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1.1.2. Các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản trong kế toán quản trị chi phí 
KTQT là một bộ phận của kế toán nên nó cũng sử dụng các phương pháp 
của kế toán. Ngoài ra, KTQT còn sử dụng các phương pháp nghiệp vụ cơ sở 
ñể xử lý thông tin phù hợp với nhu cầu của nhà quản trị. Có 4 phương pháp: 
- Thiết kế thông tin thành dạng so sánh ñược  
-  Phân loại chi phí 
- Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán theo dạng phương trình  
- Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán theo dạng ñồ thị  
1.1.3. Tổ chức hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp  
1.1.3.1. Việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp 
có các yêu cầu sau 
 - Cung cấp kịp thời ñầy ñủ các thông tin theo yêu cầu quản lý về chi 
phí của từng công việc, bộ phận, dự án, sản phẩm,… 
 - Cung cấp kịp thời, ñầy ñủ các thông tin thực hiện, các ñịnh mức, ñơn 
giá,... phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm tra, ñiều hành và ra quyết ñịnh. 
 - Đảm bảo cung cấp các thông tin chi tiết, cụ thể hơn so với kế toán tài 
chính. 
 - Xác lập các nguyên tắc, phương pháp phù hợp ñể ñảm bảo ñược tính 
so sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị cũng như giữa các thời kỳ 
hoạt ñộng, giữa dự toán và thực hiện. 
1.1.3.2. Tổ chức thực hiện kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp theo 
các nội dung 
  - Việc phân loại chi phí của doanh nghiệp là nhằm mục ñích phục vụ 
cho quản trị hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
 - Hệ thống báo cáo kế toán quản trị cần ñược xây dựng phù hợp với 
yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý nội bộ của từng doanh nghiệp 
cụ thể. 
 - Nội dung hệ thống báo cáo kế toán quản trị cần ñảm bảo cung cấp 
ñầy ñủ và ñảm bảo tính so sánh ñược của các thông tin phục vụ yêu cầu 
quản lý. 
a) Phục vụ cho kế toán tài chính, chi phí sản xuất, kinh doanh ñược phân 
loại theo các tiêu thức sau 
- Theo nội dung kinh tế, chi phí ñược chia làm hai loại: 
+ Chi phí sản xuất 
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+ Chi phí ngoài sản xuất 
- Theo mối quan hệ giữa chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính, 
chi phí ñược chia ra: 
+ Chi phí thời kỳ 
+ Chi phí sản phẩm 
 b) Phục vụ cho kế toán quản trị, chi phí sản xuất, kinh doanh ñược phân 
loại theo các tiêu thức sau 
- Theo mối quan hệ với việc lập kế hoạch và kiểm tra, chi phí ñược chia ra: 

+ Chi phí khả biến 
+ Chi phí bất biến 
+ Chi phí hỗn hợp 

- Theo tính chất chi phí, chi phí ñược chia ra: 
+ Chi phí trực tiếp 
+ Chi phí gián  
+ Chi phí kiểm soát  
+ Chi phí không kiểm soát  

1.1.3.3. Theo yêu cầu sử dụng chi phí trong việc lựa chọn dự án ñầu tư, chi 
phí của một dự án ñược phân loại như sau 
- Chi phí thích hợp 
- Chi phí chênh lệch 
- Chi phí cơ hội 
- Chi phí chìm 
1.1.4. Yêu cầu, nội dung Báo cáo kế toán quản trị chi phí  
 - Yêu cầu thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí 
 - Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí 
 - Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chủ yếu của một doanh nghiệp 
thường bao gồm: 
 a/ Báo cáo tình hình thực hiện 
 b/ Báo cáo phân tích 
1.2. Nội dung kế toán quản tr ị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 
1.2.1. Bản chất chi phí 
 - Chi phí có thể ñược hiểu là giá trị của các nguồn lực chi ra tiêu dùng 
trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của tổ chức ñể ñạt ñược một mục ñích 
nào ñó. 
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          - Bản chất của chi phí là phải mất ñi ñể ñổi lấy một kết quả, có thể có 
thể dưới dạng vật chất như sản phẩm, tiền, nhà xưởng… hoặc không có 
dạng vật chất như kiến thức, dịch vụ. 
1.2.2. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 
1.2.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt ñộng 
a) Chi phí sản xuất 
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
- Chi phí nhân công trực tiếp 
- Chi phí sử dụng máy thi công 
- Chi phí sản xuất chung 
b) Chi phí ngoài sản xuất 
Chi phí bán hàng 
Chi phí quản lý    doanh nghiệp  
1.2.2.2. Phân loại chi phí theo ứng xử của chi phí 
 - Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí có nghĩa là khi mức 
ñộ hoạt ñộng biến ñộng thì chi phí sẽ biến ñộng như thế nào.  
Theo cách phân loại này, tổng chi phí của doanh nghiệp ñược phân loại theo 
mô hình trình bày. 
a) Chi phí biến ñổi (Biến phí; Chi phí khả biến; Varriable Cost - VC) 
 - Biến phí là chi phí xét về mặt tổng số có quan hệ tỷ lệ thuận với những 
thay ñổi của một hoạt ñộng cụ thể nào ñó (như số lượng sản phẩm sản xuất, 
số lượng sản phẩm tiêu thụ, doanh thu, số giờ máy chạy) 
+Biến phí tỷ lệ (biến phí thực thụ) 
+ Biến phí cấp bậc  
b) Chi phí cố ñịnh (Định phí; Chi phí bất biến; Fixed Cost - FC)  
  - Định phí là những khoản chi phí xét về mặt tổng số không thay ñổi 
khi mức ñộ hoạt ñộng thay ñổi, nhưng khi tính cho một ñơn vị hoạt ñộng 
căn cứ thì ñịnh phí thay ñổi. Khi mức ñộ hoạt ñộng tăng thì ñịnh phí tính 
cho một ñơn vị hoạt ñộng căn cứ giảm, và ngược lại. 
+ Định phí bắt buộc 
+ Định phí tùy ý (ñịnh phí không bắt buộc) 
c) Chi phí hỗn hợp  
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  - Chi phí hỗn hợp là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả các yếu tố biến 
phí lẫn ñịnh phí. Ở mức ñộ hoạt ñộng căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện các 
ñặc ñiểm của ñịnh phí, quá mức ñó nó lại thể hiện ñặc tính của biến phí.  
  Chi phí hỗn hợp = Biến phí  +  Định phí 
Trong ñó:  + Định phí: Phần chi phí tối thiểu 
   + Biến phí: Phần chi phí theo mức sử dụng 
.- Phân tích chi phí hỗn hợp  
    Chi phí hỗn hợp rất quan trọng vì chi phí hỗn hợp rất phổ biến trong các 
doanh nghiệp. Chi phí hỗn hợp bao gồm các khoản chi phí như chi phí ñiện, 
nước, sửa chữa, bảo trì, sản xuất chung... 
    Hai phương pháp thường ñược sử dụng là : 
 - Phương pháp cực ñại - cực tiểu 
 - Phương pháp bình phương bé nhất 
1.2.3. Lập dự toán chi phí xây dựng 
 Dự toán chi phí xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu 
nhập chịu thuế tính trước, thuế GTGT và chi phí nhà tạm tại hiện trường ñể 
ở và ñiều hành thi công. 
1. Chi phí trực tiếp bao gồm chi phí vật liệu  
2. Chi phí chung bao gồm 
3. Xác ñịnh thu nhập chịu thuế tính trước, tính theo tỷ lệ % so với giá thành 
dự toán xây dựng. 
4. Thuế giá trị gia tăng cho công tác xây dựng áp dụng theo quy ñịnh hiện 
hành. 
5. Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường ñể ở và ñiều hành thi công 
1.2.4. Xác ñịnh giá phí công trình xây dựng 
1.2.4.1. Xác ñịnh giá phí công trình theo kế toán quản trị chi phí truyền 
thống 
- Xác ñịnh giá phí công trình  theo phương pháp chi phí thực tế, phương 
pháp  
- Xác ñịnh giá phí của công trình  phương pháp chi phí trực tiếp và phương 
pháp chi phí toàn bộ 
1.2.4.2. Xác ñịnh giá phí công trình theo kế toán quản trị chi phí hiện ñại  
(phương pháp xác ñịnh chi phí theo hoạt ñộng) 
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Phương pháp xác ñịnh chi phí theo hoạt ñộng ñược thực hiện qua hai giai 
ñoạn:  
� Giai ñoạn 1: Chi phí sản xuất chung ñược xác ñịnh cho từng hoạt 
ñộng, không xác ñịnh cho từng ñơn vị trong tổ chức (ñội thi công, công 
trình, hạng mục công trình) như phương pháp kế toán truyền thống. 
� Giai ñoạn 2: Xác ñịnh chi phí cho từng công trình, hạng mục công 
trình căn cứ theo mức ñộ sử dụng các hoạt ñộng. 
- Tỷ lệ phân bổ chi phí của từng nhóm ñược xác ñịnh trên cơ sở mức ñộ 
hoạt ñộng của nhóm (nguồn phát sinh chi phí của nhóm) theo công thức 

Tổng chi phí của nhóm Tỷ lệ % phân bổ chi 
phí  
của nhóm                               

 
= Tổng mức ñộ hoạt ñộng của 

nhóm 

 
 X 100 

 

1.2.5. Phân tích chi phí ñể ra quyết ñịnh kinh doanh 
1.2.5.1. Các quyết ñịnh sách lược 
� Quyết ñịnh chấp nhận hay từ chối một ñơn ñặt hàng ñặc biệt 
� Quyết ñịnh kinh doanh trong ñiều kiện nguồn lực hạn chế 
� Quyết ñịnh mua ngoài hay tự sản xuất 
� Quyết ñịnh loại bỏ loại sản phẩm, bộ phận kinh doanh 
1.2.5.2. Xác ñịnh giá dự thầu 
Phương pháp xác ñịnh giá dự thầu thường ñược các doanh nghiệp áp dụng 
là cộng thêm một tỷ lệ phần trăm (%) vào chi phí theo công thức: 

Giá dự thầu 
(Giá trị dự 
toán) 

= 
Giá thành 
dự toán 

+ 
Lợi nhuận 
ñịnh mức 

   

Lợi nhuận mục tiêu Tỷ lệ % cộng 
thêm trên CP  

 
= Tổng dự toán xây dựng 

X 
100% 

 

1.2.6. Kiểm soát hoạt ñộng của các bộ phận 
Doanh nghiệp có thể kiểm soát hoạt ñộng của các bộ phận thông qua việc 
kiểm soát chi phí bằng cách yêu cầu mỗi bộ phận phải lập các báo cáo chi 
phí theo các chỉ tiêu sau:  
- Phân bổ chi phí cho các bộ phận 
- Định phí bộ phận  
- Định phí chung 
1.2.7. Tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí 
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Có ba kiểu tổ chức mô hình kế toán quản trị, bao gồm:  
- Mô hình kết hợp  
- Mô hình tách biệt  
- Mô hình hỗn hợp   

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Chương này của luận văn ñã phân tích những nội dung chủ yếu của 
kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp, bao gồm dự toán 
chi phí sản xuất kinh doanh, xác ñịnh giá phí sản phẩm sản xuất, tổ 
chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí, tổ chức kiểm tra và ñánh 
giá thực hiện chi phí của các bộ phận, phân tích thông tin thích hợp 
cho việc ra quyết ñịnh ngắn hạn. Bên cạnh ñó, luận văn cũng trình 
bày tổ chức mô hình kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí cần tuỳ 
thuộc vào ñiều kiện thực tiễn cũng như ñặc ñiểm tổ chức hoạt ñộng 
sản xuất kinh doanh của từng ñơn vị ñể có thể phát huy tốt nhất vai 
trò của kế toán quản trị chi phí 
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ T ẠI 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NAM 
2.1. Những ñặt tr ưng cơ bản của công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng 
Quảng Nam 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty     
- Ngày 12/12/2006 Bộ trưởg Bộ công nghiệp ra quyết ñịnh số 3968/QB-BCN 
về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty Cơ Điện & Xây Dựng thành 
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện & Xây Dựng. Công ty Cổ Phần chính thức ñi vào 
hoạt ñộng từ ngày 01/05/2007 theo giấy chứng nhận số: 3303070272 ngày 
12/04/2007 do sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 
Ngành nghề kinh doanh bao gồm:  

- Tư vấn giám sát công trình  
- Dịch vụ ño ñạt, lập bản ñồ ñịa hình, bản ñồ giả thửa 
- Thiết kế công trình thủy lợi, công trình giao thông cầu ñường... 

2.1.1.3. Đặc ñiểm tổ chức quản lý công ty 
2.1.1.4. Đặc ñiểm của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty 
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Ngoài hoạt ñộng xây lắp Công ty còn có hoạt ñộng sản xuất công nghiệp (sản 
xuất sản phẩm xây dựng như ñá xây các loại, cột ñiện bê tông li tâm, ống 
cống bê tông li tâm,…). Tuy nhiên hiện nay, giá trị sản xuất hoạt ñộng xây 
lắp chủ yếu vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, khoảng 90%. 
Bảng 2.1: Giá trị sản xuất kinh doanh qua các năm 2008 – 2009  ĐVT:  

ñồng 
 2.1.2. Tổ chức công tác kế toán của công ty 
2.1.2.1. Đặc ñiểm bộ máy kế toán của công ty 
2.1.2.2. Đặc ñiểm tổ chức công tác kế toán áp dụng tại Công ty 
2.2. Thực trạng kế toán quản tr ị chi phí tại công ty cổ phần Cơ ñiện và 
Xây dựng Quảng Nam 
2.2.1. Phân loại chi phí kinh doanh  
- Theo quy ñịnh hiện hành, toàn bộ chi phí ñược chia thành các yếu tố:  
      + Chi phí nguyên liệu, vật liệu  
+ Chi phí nhân công 
+ Chi phí khấu hao TSCĐ 
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài 
+ Chi phí bằng tiền khác  
Các yếu tố chi phí trên nếu phân loại theo mục ñích và công dụng của chi 
phí thì ñược sắp xếp thành các khoản mục chi phí sau: 
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 
 + Chi phí NVL chính: gạch, cát, ñá, xi măng, sắt, bê tông ñúc sẵn… 
 + Chi phí NVL phụ: bột màu, thuốc nổ, ñinh, dây buộc… 
 + Chi phí NVL kết cấu: kèo, cột, khung, giàn giáo… 
 + Các chi phí NVL khác… 
- Chi phí nhân công trực tiếp 
   Chi phí này bao gồm các khoản phải trả cho:  
 + Người lao ñộng thuộc quyền quản lý của công ty 

So sánh năm 2008/2009 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 

Chênh lệch Tỷlệ % 

Tổng doanh thu 37.377.162.593 41.539.376.825 4.162.214.230 +24 

Tổng chi phí 36.064.605.449 37.279.327.645 1.214.722.200 +7,6 

Tổng lợi nhuận 1.312.557.144 4.260.049.180 2.947.492.036 +224,6 

Nộp NSNN 309.320.317 556.976.243 247.655.926 +80 
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 + Người lao ñộng thuê ngoài theo từng loại công việc 
- Chi phí sử dụng máy thi công 
 + Chi phí tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản trích theo lương của 
nhân viên quản lý ñội xây dựng, nhân viên trực tiếp ñiều khiển máy, công 
nhân trực tiếp tham gia xây lắp theo tỷ lệ quy ñịnh  
 + Chi phí vật liệu (xăng, dầu…), CCDC và các chi phí dịch vụ mua ngoài 
khác phục vụ máy thi công. 
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài. 
+ Các chi phí khác phát sinh trong kỳ liên quan ñến hoạt ñộng của ñội… 
      + Máy làm ñất: máy ủi, máy xúc, máy san… 
+ Các loại máy xây dựng: máy trộn vữa, trộn bê tông, máy ñóng cọc… 
+ Các phương tiện vận chuyển có trọng tải vừa và lớn… 
- Chi phí sản xuất chung 
+ Chi phí tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản trích theo lương của 
nhân viên quản lý ñội xây dựng, nhân viên trực tiếp ñiều khiển máy, công 
nhân trực tiếp tham gia xây lắp theo tỷ lệ quy ñịnh  
+ Chi phí vật liệu (xăng, dầu…), CCDC và các chi phí dịch vụ mua ngoài 
khác phục vụ máy thi công. 
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài. 
+ Các chi phí khác phát sinh trong kỳ liên quan ñến hoạt ñộng của ñội… 
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 
Do ñặc ñiểm sản phẩm ở Công ty Cổ phần CĐ & XD Quảng Nam là các 
công trình, hạng mục công trình làm theo ñơn ñặt hàng và ñể ñáp ứng yêu 
cầu hạch toán kinh tế nội bộ, quản lý kinh tế… nên ñối tượng kế toán tập 
hợp chi phí sản xuất là từng công trình, hạng mục công trình nhận thầu. 
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại các doanh nghiệp xây lắp nói chung và 
tại công ty cổ phần Cơ ñiện & Xây dựng Quảng Nam nói riêng thường 
chiếm tỷ lệ cao Vì vậy hạch toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
ñược thực hiện cho từng công trình, hạng mục công trình 
Chi phí NVL trực tiếp tại Công ty, bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu, 
vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt ñộng xây lắp như: 
�  Chi phí NVL chính: gạch, cát, ñá, xi măng, sắt, bê tông ñúc sẵn… 
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�  Chi phí NVL phụ: bột màu, thuốc nổ, ñinh, dây buộc… 
�  Chi phí NVL kết cấu: kèo, cột, khung, giàn giáo… 
�  Các chi phí NVL khác… 
Tuy nhiên, chi phí NVL trực tiếp tại Công ty không bao gồm: vật liệu, 
nhiên liệu sử dụng cho máy thi công và sử dụng cho quản lý ñội. Chi phí 
NVL trực tiếp phát sinh tại công trình, hạng mục công trình nào thì ñược 
tập hợp trực tiếp cho công trình, hạng mục công trình ñó theo giá thực tế 
ñích danh của từng loại NVL. 
Tiêu thức phân bổ thường ñược sử dụng là phân bổ theo ñịnh mức tiêu hao 
theo hệ số, trọng lượng, số lượng sản phẩm... 
 Công thức phân bổ như sau:  

Tổng chi phí vật liệu cần phân bổ Chi phí vật liệu  
phân bổ cho 
từng 
 ñối tượng 

= 
Tiêu thức phân 
 bổ của từng 
 ñối tượng 

X 
Tổng tiêu thức lựa chọn ñể phân 
bổ của các ñối tượng 

2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 
Tại Công ty cổ phần CĐ & XD Quảng Nam, chi phí NCTT chiếm một tỷ lệ 
khá lớn trong giá thành các công trình nên ñây là một khâu quan trọng 
nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành các công trình. Hơn nữa, nó liên quan 
trực tiếp ñến quyền lợi của người lao ñộng, cũng như nghĩa vụ của công ty 
ñối với người lao ñộng. 
Hiện nay Công ty ñang áp dụng ñồng thời hai hình thức trả lương: 
-  Hình thức trả lương theo sản phẩm: ñược công ty áp dụng ñể trả lương 
cho các tổ, ñội xây dựng làm công tác trực tiếp sản xuất. 
-   Hình thức trả lương theo thời gian: ñược áp dụng ñể trả lương cho bộ 
phận lao ñộng gián tiếp tại công trình hoặc ở văn phòng. 
� Đối với nhân công của công ty 
Căn cứ ñể tính lương và hạch toán các khoản phải trả cho người lao ñộng là 
“Bảng chấm công”. Bảng chấm công ñược theo dõi cho từng tổ sản xuất, 
từng ñội xây dựng và từng bộ phận sản xuất xây lắp. “Bảng chấm công” 
cho ta biết rõ số ngày làm việc thực tế, số ngày nghỉ của từng người là căn 
cứ ñể sau này kiểm tra, xác nhận ở ñội sản xuất, các phòng ban và phải 
ñược chủ nhiệm công trình ký duyệt.  
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� Đối với công nhân thuê ngoài 
Đối với việc hạch toán khối lượng công việc giao khoán thì chứng từ gốc 
ñược sử dụng là “Hợp ñồng làm khoán”. “Hợp ñồng làm khoán” bao gồm: 
khối lượng công việc, ñơn giá, yêu cầu kỹ thuật. Hợp ñồng này có thể tính 
theo từng công việc hay tổ hợp công việc, giai ñoạn công việc theo hạng 
mục công trình hay công trình hoàn thành toàn bộ. 
2.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung  
Chi phí sản xuất chung là các chi phí trực tiếp khác (ngoài chi phí NVL, chi 
phí NCTT, chi phí sử dụng MTC) và các chi phí về tổ chức, quản lý phục 
vụ sản xuất xây lắp, các chi phí có tính chất chung cho hoạt ñộng xây lắp. 
Chi phí sản xuất chung của Công ty Cổ phần CĐ & XD Quảng Nam bao 
gồm: 
� Chi phí tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản trích theo 
lương của nhân viên quản lý ñội xây dựng, nhân viên trực tiếp ñiều khiển 
máy, công nhân trực tiếp tham gia xây lắp theo tỷ lệ quy ñịnh  
� Chi phí vật liệu (xăng, dầu…), CCDC và các chi phí dịch vụ mua 
ngoài khác phục vụ máy thi công. 
�  Chi phí dịch vụ mua ngoài. 
� Các chi phí khác phát sinh trong kỳ liên quan ñến hoạt ñộng của 
ñội… 
Chi phí sản xuất chung phát sinh tại công trình, hạng mục công trình nào thì 
ñược tập hợp riêng cho từng công trình, hạng mục công trình 
* Tiền lương 
Tiền lương nhân viên phân xưởng bao gồm lương chính và lương phụ. 
- Lương chính ñược xác ñịnh dựa trên hệ số lương khoán và số ngày công 
thực tế. Lương chính của nhân viên phân xưởng bao gồm tiền lương thời 
gian và tiền lương năng suất. 
 - Lương phụ bao gồm lương phép, lương lễ...của nhân viên quản lý ñội 
xây dựng, nhân viên kỹ thuật …. 
* Các khoản trích theo lương: 
Bao gồm BHXH, BHYT và KPCĐ của nhân viên ñội xây dựng  
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2.2.3.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 
Do ñặc ñiểm của sản phẩm xây lắp là những công trình có quy mô lớn, kết 
cấu phức tạp nên ngoài việc sử dụng nhân công lao ñộng, doanh nghiệp 
phải sử dụng các loại MTC như: 
� Máy làm ñất: máy ủi, máy xúc, máy san… 
� Các loại máy xây dựng: máy trộn vữa, trộn bê tông, máy ñóng cọc… 
� Các phương tiện vận chuyển có trọng tải vừa và lớn… 
Máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất thi công ở công ty cổ phần bao gồm: 
cẩu tháp, máy xúc, máy ñào, máy ủi …Công ty tổ chức ñội máy thi công 
riêng cho từng công trình. Để thực hiện khối lượng xây lắp, các ñội xây 
dựng sử dụng MTC do công ty giao hoặc thực hiện thuê MTC ñối với 
những loại máy công ty không có. 
Chi phí sử dụng máy thi công của công ty bao gồm: 
� Đối với các máy thi công do công ty giao thì chi phí sử dụng máy thi 
công bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh và chi phí khấu hao công cụ 
dụng cụ. 
� Đối với các máy thi công thuê ngoài thì chi phí sử dụng máy thi công bao 
gồm tiền thuê máy tính trên một giờ hoặc ca máy tùy theo các ñiều khoản 
quy  ñịnh trong hợp ñồng. 
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 
 Để tính ñược giá thành sản phẩm cho từng ñối tượng, kế toán phải tiến 
hành kết chuyển chi phí ñối với các chi phí ñã ñược tập hợp trực tiếp theo 
từng ñối tượng, còn các chi phí không thể tập hợp trực tiếp theo từng ñối 
tượng thì kế toán phải phân bổ các chi phí này cho từng ñối tượng theo các 
tiêu thức thích hợp. 
2.2.5. Đánh giá CPSX sản phẩm dở dang cuối kỳ của Công ty 
2.2.5.1. Sản phẩm dở dang cuối kỳ (SPDD cuối kì) 
Sản phẩm dở dang trong sản xuất xây lắp là những sản phẩm xây lắp chưa 
hoàn thành ñể bàn giao, nghiệm thu vào cuối kỳ trong công ty. 
� Đối với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình 
kỹ thuật hạ tầng, các khu ñô thị và khu công nghiệp, thi công các loại nền 
móng, công trình quy mô lớn, các công trình ñường giao thông, cầu, ñường 
bộ, các công trình thuỷ lợi quy mô vừa (kênh, mương, ñê, kè, cống, trạm 
bơm...). SPDD là các công trình chưa hoàn thành. 
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� Đối với hạng mục công trình xây dựng ñường dây và trạm biến thế ñến 
35 KV, lắp ñặt kết cấu thép, các thiết bị cơ ñiện, nước, ñiều không, thông 
tin tín hiệu, trang trí nội ngoại thất… SPDD là ñường dây, trạm biến 
thế…ñang lắp ñặt, xây dựng chưa kịp hoàn thành ñể nghiệm thu. 
� Đối với hạng mục công trình xây dựng và phát triển nhà, kinh doanh 
bất ñộng sản: khối lượng xây lắp dở dang là các dự án ñầu tư ñang trong 
quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng chưa hoàn thành … 
 2.2.5.2. Đánh giá SPDDCK 
Cuối quý, từng công trình và hạng mục công trình ñược tiến hành kiểm kê 
ñể xác ñịnh khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ. Sau khi kiểm kê bộ phận 
kế toán nhận ñược “Bảng kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang”. Kế toán 
căn cứ vào bản kê ñược lập tiến hành xác ñịnh giá trị dự toán của khối 
lượng xây lắp dở dang cuối kỳ theo công thức: 
Giá trị dự toán của khối 
lượng xây lắp dở dang 
cuối kỳ 

= 
Khối lượng dở 

dang 
X Đơn giá dự toán 

2.3. Đánh giá thực trạng kế toán quản tr ị chi phí tại công ty cổ phần Cơ 
ñiện và Xây dựng Quảng Nam 
2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất  
Hiện tại Công ty thực hiện phân loại chi phí theo mục ñích, công dụng của 
chi phí và theo nội dung kinh tế của chi phí. Vẫn chưa thực hiện phân loại 
và tập hợp chi phí theo cách ứng xử của chi phí. 
2.2.2. Công tác lập dự toán chi phí  
Hiện nay, Công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam sử dụng ñịnh 
mức ñược ban hành theo quyết ñịnh số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29-07-2005 
của Bộ xây dựng làm cơ sở lập dự toán chi phí. Trên cơ sở ñịnh mức do Bộ 
xây dựng ban hành, Công ty cũng ñã khảo sát, nghiên cứu, xây dựng một số 
ñịnh mức phù hợp với năng lực, kinh nghiệm, trình ñộ khoa học - kỹ thuật, 
biện pháp thi công. 
2.2.3. Công tác kế toán chi phí, tính giá thành và xác ñịnh giá dự thầu 
2.2.3.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và ñối tượng tính giá thành sản 
xuất sản phẩm 
Công trình, hạng mục công trình hoặc từng ñơn ñặt  hàng. 
2.2.3.2.  Kế toán chi phí sản xuất 
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 Đối với chi phí NVL trực tiếp, chi phí NC trực tiếp, chi phí MTC như 
tiền lương công nhân vận hành máy, nhiên liệu, vật liệu dùng cho máy ñược 
hạch toán chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình.  
2.2.3.4.  Đánh giá sản phẩm dở dang  
 - Trường hợp bàn giao thanh toán khi công trình hoàn thành toàn bộ, tổng 
cộng chi phí sản xuất từ khi khởi công ñến thời ñiểm xác ñịnh chính là chi 
phí sản xuất dở dang thực tế.  
- Trường hợp thanh toán sản phẩm xây lắp theo ñiểm dừng kỹ thuật, sản 
phẩm dở dang là khối lượng xây lắp chưa ñạt tới ñiểm dừng kỹ thuật hợp lý 
ñã quy ñịnh.  
2.2.3.5. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 
Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành giản ñơn cho từng công trình, 
hạng mục công trình. 
Giá thành thực tế 
khối lượng công tác 
xây lắp hoàn thành 

 = 
Chi phí sản 
xuất dở dang 
ñầu kỳ 

 + 
Chi phí sản 
xuất phát sinh 
trong kỳ 

- 
Chi phí sản 
xuất dở dang 
cuối kỳ 

2.2.3.6. Định giá dự thầu 
Trên cơ sở giá thành dự toán ñã ñược xác ñịnh, sau khi xem xét tính hợp lệ 
và hợp pháp của hồ sơ ñấu thầu, phương án tổ chức thi công, Tổng giám 
ñốc bàn với các phòng tham mưu ñể quyết ñịnh giá dự thầu 
2.2.4. Thực hiện kiểm soát chi phí 
Công ty ñã tự thiết kế báo cáo như: Báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật 
liệu trực tiếp, báo cáo lao ñộng và báo cáo vật tư xuất dùng cho từng công 
trình, hạng mục công trình. Ngoài ra, Việc kiểm soát chi phí ở Công ty 
ñược thực hiện dựa trên các báo cáo thực hiện do các Ban chỉ huy công 
trình lập như: Báo cáo tình hình thi công dùng ñể ñối chiếu với kế hoạch 
tiến ñộ thi công, Báo cáo sản lượng thực hiện nhằm ñánh giá khả năng sản 
xuất của từng ñơn vị nhận khoán, Báo cáo tiền lương nhằm kiểm soát ngày 
công, ñơn giá tiền công lao ñộng trong tháng 

2.3. Đánh giá thực trạng kế toán quản tr ị chi phí tại công ty cổ phần Cơ 
ñiện và Xây dựng Quảng Nam 

2.3.1. Về phân loại chi phí 
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Ưu ñiểm: Đã tiến hành phân loại chi phí kinh doanh theo nội dung và theo 
chức năng của chi phí, ñáp ứng ñược yêu cầu cung cấp thông tin của kế 
toán tài chính. 
Nhược ñiểm: Chưa ñáp ứng ñược các yêu cầu cung cấp thông tin của quản trị 
nội bộ, với cách phân loại chi phí hiện tại chưa phục vụ cho việc xác ñịnh giá 
phí sản phẩm theo phương pháp trực tiếp 
2.3.2. Về xác ñịnh giá phí sản phẩm sản xuất 
Công ty xác ñịnh giá phí sản phẩm sản xuất theo phương pháp toàn bộ. 
Phương pháp này có ưu ñiểm là ñơn giản, tốn kém ít chi phí của hệ thống 
kế toán và ñáp ứng ñược các yêu cầu của hệ thống kế toán tài chính. Tuy 
nhiên, mới chỉ ñáp ứng yêu cầu lập các báo cáo tài chính, chưa ñáp ứng yêu 
cầu của kế toán quản trị nội bộ.  
2.3.3. Về lập dự toán chi phí kinh doanh 
+ Việc lập dự toán chi phí ñược tiến hành theo phương pháp « xác ñịnh chi 
phí theo công việc » (ñã nêu trong chương I). Phương pháp này chỉ cung cấp 
thông tin về giá trị dự toán của công trình, là «giá trần » mức giá cao nhất 
chủ ñầu tư có thể chấp nhận khi xét thầu. Khi phải chấp nhận giảm giá ñể 
trúng thầu, Công ty chưa xây dựng cho mình phương pháp xác ñịnh tỷ lệ 
giảm giá bao nhiêu ñể có thể chấp nhận hợp ñồng mà không bị lỗ, hay ñạt 
ñược lợi nhuận mong muốn. 
2.3.4. Về thực hiện kiểm soát chi phí 
Việc kiểm soát chi phi ở Công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam 
chỉ dừng lại ở mức ñộ kiểm tra, so sánh kết quả thực hiện với dự toán ñược 
lập. Các báo cáo về vật tư, lao ñộng chưa chỉ rõ chiều hướng biến ñộng của 
chi phí và nguyên nhân của sự biến ñộng.  
2.3.5. Về phân tích chi phí ñể ra quyết ñịnh kinh doanh 
Việc phân tích chi phí tại Công ty chỉ ở dừng lại ở việc so sánh giá thành 
sản xuất thực tế với giá thành dự toán của từng sản phẩm xây lắp, chỉ nhằm 
mục ñích ñánh giá hiệu quả của hoạt ñộng xây lắp mà chưa phục vụ cho 
mục ñích ra quyết ñịnh. 
Không phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức ñộ hoạt ñộng, không áp 
dụng các phương pháp xác ñịnh giá phí sản phẩm sản xuất hợp lý nên tại 
Công ty chưa tiến hành phân tích các chi phí phù hợp ñể ra các quyết ñịnh 
kinh doanh, ñặc biệt là trong công tác ñấu thầu.  
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2.3.6. Về tổ chức bộ máy kế toán phục vụ kế toán quản tr ị chi phí 
Tại Công ty chỉ có nhân viên kế toán tổng hợp và các kế toán ñội thực hiện 
thêm chức năng của kế toán quản trị, các nhân viên phần hành kế toán khác 
chủ yếu thực hiện chức năng của kế toán tài chính. Chỉ khi ñược yêu cầu kế 
toán mới thu thập, xử lý, phân tích số liệu phục vụ cho mục ñích quản trị. 
Như vậy, thời gian thực hiện rất lâu, chi phí tốn kém và thông tin cung cấp 
thường không kịp thời. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Từ khảo sát thực tế, ở chương này của luận văn ñã giới thiệu tổng quan về 
ñặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh, về cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức kế toán 
của Công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam , tìm hiểu về thực 
trạng kế toán chi phí nói chung và kế toán quản trị chi phí nói riêng. Công tác 
kế toán quản trị chi phí ở Công ty ñược thể hiện qua việc nhận diện và phân 
loại chi phí, công tác lập dự toán chi phí, các báo cáo bộ phận ñể theo dõi và 
kiểm soát chi phí. 
CHƯƠNG 3: HOÀN THI ỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ T ẠI 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NAM 
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán quản tr ị chi phí ở 
công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng  Quảng Nam 
 - Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất 
công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. 
Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân, của quỹ tích luỹ cùng với vốn ñầu 
tư của nước ngoài ñược sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. 
 Quá trình ra quyết ñịnh của các nhà quản lý trải qua các bước:  
(1) Xác ñịnh vấn ñề 
(2) Xác ñịnh mục tiêu, lập kế hoạch 
(3) Xác ñịnh giải pháp cho việc thực hiện theo kế hoạch 
(4) Thu thập thông tin liên quan ñến việc ra quyết ñịnh  
(5) Lựa chọn giải pháp cho việc ra quyết ñịnh 
Để giúp cho các nhà quản lý ra các quyết ñịnh ñúng ñắn: 
- Cung cấp kịp thời ñầy ñủ các thông tin theo yêu cầu quản lý về chi phí của 
từng công việc, bộ phận, dự án, công trình... 
 - Cung cấp kịp thời, ñầy ñủ các thông tin thực hiện, các ñịnh mức, ñơn 
giá,... phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm tra, ñiều hành và ra quyết ñịnh. 
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        - Trong bất cứ một môi trường kinh doanh nào, nhất là môi trường 
kinh doanh cạnh tranh mạnh mẽ thì việc kiểm soát chi phí sẽ giúp cho các 
doanh nghiệp sử dụng hợp lý các nguồn lực và có các quyết ñịnh ñúng ñắn 
trong quá trình hoạt ñộng kinh doanh của mình 
3.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện ở công ty công ty cổ phần Cơ ñiện và 
Xây dựng  Quảng Nam 
3.2.1. Phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của ngành 
xây lắp 

- Xây lắp là một ngành sản xuất kinh doanh ñặc thù, vì sản phẩm xây 
lắp ñược sản xuất theo ñơn ñặt hàng, mang tính ñơn chiếc với việc tuân thủ 
nghiêm ngặt các ñiều kiện về ñịnh mức chi phí trực tiếp, chi phí. 
3.3. Hoàn thiện kế toán quản tr ị chi phí tại công ty cổ phần Cơ ñiện và 
Xây dựng  Quảng Nam 
3.3.1. Phân loại chi phí trong kế toán quản trị 
- Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và ñể thuận tiện 
cho việc tính giá thành, chi phí ñược phân theo khoản mục. Cách phân loại 
này dựa vào công dụng chung của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng 
ñối tượng.  
- Việc phân loại chi phí phải hướng tới nhu cầu thông tin của Nhà quản trị, 
không chỉ ñơn thuần phục vụ việc kiểm tra giám sát hoạt ñộng thường ngày 
của doanh nghiệp mà còn phải hướng tới việc cung cấp thông tin làm cơ sở 
ñịnh hướng cho nhà quản trị. 
Trong phân loại chi phí, với ñặc thù là ngành xây lắp, Công ty CP XD & 
CĐ Quảng  Nam cần hướng tới phân loại chi phí theo một số cách chủ yếu 
sau:  
 Phân loại theo cách ứng xử của chi phí 
 Đây là cách phân loại rất quan trọng trong kế toán quản trị ñể phục vụ cho 
quá trình phân tích, ñánh giá sử dụng thông tin phục vụ cho việc ra quyết 
ñịnh, trong dài hạn phân loại chi phí theo tiêu thức này và phân tích chi phí 
trong mối quan hệ với sản lượng và lợi nhuận ñịnh hướng nhà quản trị ra 
các quyết ñịnh dài hạn, bên cạnh ñó thông tin ñược cung cấp theo cách phân 
loại chi phí này dùng ñể lập các dự toán, kế hoạch và các báo cáo sản xuất, 
cũng như báo cáo ñánh giá kết quả quản lý.  
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Theo cách phân loại này chi phí sản xuất tại Công ty CP CĐ & XD Quảng 
Nam gồm; chi phí biến ñổi; chi phí cố ñịnh và chi phí hỗn hợp 
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu :gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính 
như Xi măng, sắt thép..., vật liệu phụ như ñinh, thép buộc..., phục tùng thay 
thế, công cụ dụng cụ ...sử dụng trong quá trình xây dựng. 
- Chi phí nhân công: 
+ Chi phí tiền lương:  tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương 
và các chi phí theo chế ñộ của công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp 
cho người lao ñộng ñể tính cho một ngày công ñịnh mức liên quan trực tiếp 
ñến thi công xây lắp ở từng công trình, hạng mục công trình 
 + Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy ñịnh trên tổng số tiền 
lương và phụ cấp phải trả cho cán bộ công nhân viên. 
- Chi phí sử dụng máy thi công: bao gồm chi phí tính cho việc ñiều khiển, 
sữa chữa, vận hành, phụ tùng thay thế, khấu hao máy móc thiết bị thi công 
ở từng công trình, hạng mục công trình. 
- Chi phí chung: bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp khác, chi phí phục vụ, 
quản lí, quá trình thi công ñược tính theo tỷ lệ quy ñịnh trên chi phí nhân 
công trực tiếp, chi phí công cụ dụng cụ...những chi phí khác liên quan ñến 
công trình thi công 
 Phân loại chi phí theo trung tâm chi phí 
Với ñề xuất trên, tác giả ñề nghị cần thiết phải thống nhất trong Công ty 
cách phân loại loại chi tiết chi phí theo nơi phát sinh chi phí “ñối tượng tập 
hợp” và ñối tượng quản lý chi phí “ñối tượng pháp nhân”. Riêng ñối với chi 
phí chung ñược phân làm 3 loại như hiện tại là:  “Chi phí phục vụ thi công”; 
“chi phí phục vụ công nhân”; “chi phí quản lý của công trường” là phù hợp. 
3.3.2. Xây dựng  ñịnh mức chi phí 
Các bộ phận  trong Công ty nên phối hợp với nhau ñể xây dựng hoàn thiện 
hơn ñịnh mức chi phí. Cụ thể một số ñịnh mức riêng cần thiết phải bổ sung: 
- Vật tư tiêu hao: Định mức vật tư tiêu hao luôn phải tuân thủ theo ñịnh 
mức thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng. Công ty chỉ cần bổ sung thêm 
ñịnh mức hao hụt vật tư tiêu hao trong khâu thi công cũng như trong khâu 
vận chuyển.  
- Định mức nhân công trực tiếp: Trên cơ sở ñịnh mức do Nhà nước ban 
hành, Công ty nên xây dựng ñịnh mức nhân công trực tiếp tương ứng với 
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từng bậc thợ, từng loại thợ phù hợp với ñiều kiện cụ thể của từng công 
trình, từng ñịa ñiểm thi công của ñơn vị.  
- Định mức chi phí máy: Công ty cần thiết phải xây dựng ñơn giá ca máy 
cho từng thiết bị cụ thể. Đối với thiết bị thuê ngoài, ñơn giá ñi thuê cần 
ñược ñiều chỉnh cho sát với giá thị trường. 
- Chi phí chung:  
+ Chi phí chung trực tiếp: cần xác ñịnh theo tỷ lệ các chi phí trực tiếp.  
+ Chi phí chung gián tiếp: xây dựng ñịnh mức theo tháng nhân thời gian 
hoàn thành công trình. 
3.2.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo phương 
pháp trực tiếp 
Thông tin giá thành sản phẩm theo phương pháp xác ñịnh chi phí trực tiếp 
sẽ hữu ích trong việc ra các quyết ñịnh kinh doanh ngắn hạn, lợi nhuận báo 
cáo theo phương pháp trực tiếp phản ánh ñúng ñắn hơn thực chất kết quả 
kinh doanh của doanh nghiệp. 
Để áp dụng phương pháp xác ñịnh chi phí trực tiếp cần tiến hành các công 
việc: 
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí 
(ngoại trừ chi phí khấu hao máy thi công) tập hợp trực tiếp cho từng công 
trình. 
- Chi phí sản xuất chung ñược tập hợp chung cho toàn Ban chỉ huy công 
trường: 
-  Bóc tách biến phí, ñịnh phí theo bảng 3.1. 
- Xác ñịnh giá thành theo phương pháp trực tiếp. 
3.3.3.  Kiểm soát chi phí của các bộ phận 
3.3.3.1. Kiểm soát chi phí sản xuất 
� Phân tích biến ñộng về khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
- Biến ñộng mức tiêu hao nguyên vật liệu 
- Biến ñộng giá nguyên vật liệu 
� Phân tích biến ñộng về khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 
- Biến ñộng hiệu quả lao ñộng 
- Biến ñộng giá nhân công 
� Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất chung 
- Phân tích biến ñộng biến phí sản xuất chung 
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- Phân tích biến ñộng ñịnh phí sản xuất chung 
3.3.3.2. Kiểm soát chi phí của từng bộ phận sản xuất  
a/ Báo cáo dự toán chi phí (Xem phụ lục 3.3) 
Mỗi ñội xây lắp ñược giao hoặc cho thuê thiết bị, vật tư luân chuyển phục 
vụ thi công trực tiếp cho các công trình hoặc phục vụ cho việc quản lý ñiều 
hành sản xuất của “Ban chỉ huy ñội” ñây chính là ñịnh phí bộ phận. “Kế 
hoạch chi phí công trình” lập cho công trình ñường giao thông vào Xã Tam 
Phước  chính là báo cáo dự toán chi phí cho toàn bộ công trình.  
b/ Báo cáo thực hiện 
Chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả của trung tâm chi phí là chênh lệch giữa các 
khoản mục chi phí thực tế so với chi phí dự toán ñã ñược lập theo ñịnh mức 
thiết kế. Trung tâm chi phí sẽ sử dụng các báo cáo này ñể lập báo cáo tình 
hình thực hiện chi phí. Báo cáo này là căn cứ quan trọng ñể ñánh giá thành 
quả của trung tâm chi phí. Quy trình lập báo cáo tình hình thực hiện chi phí 
qua các bước sau:  
-Bước 1: Tập hợp các chi phí phát sinh tại công trình  
-Bước 2: Tổng hợp chi phí và tính ñơn giá thực tế (giá thành ñơn vị) của 
hạng mục công trình. 
-Bước 3: Lập báo cáo tình hình thực hiện chi phí của trung tâm.  
3.3.4. Phân tích số liệu và dự báo tình hình phục vụ xây dựng dự toán 
Các nhà quản trị trong Công ty cần ñược cung cấp nhiều thông tin tương lai 
mang tính dự báo. Tuỳ theo yêu cầu cụ thể về thông tin cần cung cấp mà 
nhà quản trị doanh nghiệp ñưa ra. Kế toán quản trị có thể thu thập thông tin 
dự báo tương lai trong thời gian: tháng, quý, năm, thời gian hoàn thành 
công trình 
Phân loại chi phí, xây dựng ñịnh mức, thu thập, phân tích dự báo giúp nhà 
quản trị có ñược thông tin thích hợp cho việc lập dự toán ñấu thầu công 
trình, dự toán kinh doanh thông qua dự toán ñược lập nhà quản trị có thể 
tiến hành thực hiện và giám sát kết quả thực hiện của mình thông qua việc 
so sánh với dự toán ñược lập.  
3.3.5. Định giá bỏ thầu 
Quyết ñịnh giá bỏ thầu do Tổng giám ñốc công ty quyết ñịnh, thông tin 
cung cấp chính là giá thành dự toán do phòng kế hoạch kết hợp với các 
phòng ban liên quan lập.  
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Giả sử như giá dự thầu của doanh nghiệp ñối với một hợp ñồng xây dựng là 
GXL ta sẽ có:  
GXL= gXL + Thuế GTGT 
GXL= gXL(1+TGTGT) 
Trong ñó: GXL: là giá dự thầu ñã có thuế giá trị gia tăng ñầu ra.  
             gXL: là giá dự thầu chưa có thuế giá trị gia tăng ñầu ra. 
       TGTGT: là mức thuế suất thuế giá trị gia tăng.  
Ta có:       gXL= B + Kñ 
Với: B là chi phí biến ñổi (biến phí)  
Kñ là khả năng bù ñắp ñịnh phí dự kiến khi tham gia ñấu thầu (Số dư ñảm 
phí của gói thầu). 
Kñ = Đ + L 
Trong ñó:  Đ là chi phí cố ñịnh (ñịnh phí).  
L là lợi nhuận dự kiến.  
Vậy:         gXL = B + Đ + L  
Để tăng khả năng trúng thầu, khi dự thầu doanh nghiệp xây dựng cần phải 
xác ñịnh giá dự thầu một cách hợp lý theo các mục tiêu của mình ñề ra. Cụ 
thể như sau:  
- Nếu giá dự thầu gXL = B: doanh nghiệp không có lãi từ công trình này, 
thậm chí ñịnh phí của công trình cũng không phải bù ñắp mà do các công 
trình khác bù ñắp.        
- Nếu giá dự thầu gXL = B + Đ: ñây là mức giá chỉ ñảm bảo bù ñắp các chi 
phí biến ñổi và phần ñịnh phí phân bổ cho công trình.  
- Nếu giá dự thầu gXL = B + Đ + L* (L* là mức lợi nhuận hợp lý): trong 
trường hợp này giá gói thầu vừa ñảm bảo bù ñắp các chi phí biến ñổi và chi 
phí cố ñịnh vừa ñảm bảo một mức lãi dự kiến  
Để xác ñịnh giá dự thầu cần lập bảng dự toán chi phí theo phương pháp trực 
tiếp. Giá dự thầu có thể ñược quyết ñịnh linh ñộng trong khoảng từ biến phí 
(gồm cả thuế GTGT) ñến giá trị dự toán sau thuế tùy thuộc vào Công ty có 
ñang hoạt ñộng trong ñiều kiện năng lực sản xuất nhàn rỗi, hoạt ñộng trong 
ñiều kiện khó khăn, hoạt ñộng trong ñiều kiện cạnh tranh ñấu thầu hay 
không. 
3.3.6. Tổ chức mô hình kế toán quản trị chi phí 
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Như chương 1 ñã trình bày, có 3 loại mô hình tổ chức kế toán quản trị (kế 
toán quản trị chi phí) cơ bản, bao gồm: 
- Mô hình kết hợp 
- Mô hình tách biệt  
- Mô hình hỗn hợp.  
 Công ty CP CĐ & XD Quảng Nam là một công ty lớn, ñặc ñiểm tổ 
chức hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp tương ñối 
phức tạp, nếu thuần tuý áp dụng mô hình kết hợp sẽ khó có thể thực hiện 
ñược những ñề xuất về nội dung kế toán quản trị chi phí như ñã trình bày ở 
trên.  
 Bộ máy kế toán quản trị chi phí trong Công ty sẽ ñược sắp xếp theo 
những nội dung công việc của hệ thống kế toán quản trị chi phí. Nhất thiết 
trong bộ máy kế toán quản trị chi phí cần bố trí nhân viên (nhóm nhân viên) 
phụ trách phần dự toán ñộc lập với nhân viên (nhóm nhân viên) phụ trách 
phần phân tích.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Với thực trạng kế toán quản trị chi phí của Công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây 
dựng Quảng Nam, trong chương 3, luận văn ñưa ra một số giải pháp tập 
trung vào các vấn ñề: tổ chức theo dõi, phân loại chi phí theo cách ứng xử 
của chi phí ñể xây dựng giá thành dự toán phục vụ cho việc ra quyết ñịnh 
ñấu thầu; ñưa ra tiêu thức phù hợp hơn trong phân bổ chi phí sản xuất 
chung; ý kiến trong xây dựng một số ñịnh mức chi phí phù hợp với năng 
lực, biện pháp thi công của Công ty dùng làm cơ sở xây dựng ñịnh mức dự 
toán; tính giá thành theo phương pháp trực tiếp; lập các báo cáo phân tích 
chi phí, lập dự toán linh hoạt giúp cho nhà quản lý có ñược quyết ñịnh 
chính xác trong việc xác ñịnh giá dự thầu; tổ chức bộ máy kế toán phục vụ 
kế toán quản trị chi phí tại Công ty. Những giải pháp này nhằm góp phần 
tăng cường hơn nữa vai trò của kế toán quản trị chi phí trong việc cung cấp 
thông tin phục vụ cho mục ñích ra các quyết ñịnh kinh doanh của nhà quản 
lý.  
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KẾT LUẬN CHUNG 

 
Nhìn chung công ty ñã xây dựng ñược công tác kế toán quản trị chi phí , 
ñáp ứng ñược các yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý và tuân thủ theo 
những quy ñịnh của nhà nước. Tuy nhiên công tác này cũng còn nhiều mặt 
tồn tại và hạn chế cần phải ñiều chỉnh và sửa ñổi ñể kế toán quản trị chi phí 
ngày càng chính xác, kịp thời hơn, phục vụ ngày càng ñắc lực hơn trong 
công tác quản lý. 
Công ty ñã vận dụng một số nội dung trong công tác lập dự toán, xây dựng 
ñịnh mức, tổ chức quá trình thi công, vận dụng cơ chế khoán trong việc tổ 
chức ñiều hành sản xuất và quy chế khoán - quản ñể thực hiện kiểm soát chi 
phí. Tuy nhiên công tác kế toán quản trị chi phí còn là vấn ñề mới mẻ, chưa 
ñược triển khai một cách ñồng bộ và khoa học, vì vậy Công ty chưa khai 
thác và phát huy hết ưu thế của loại công cụ quản lý khoa học này. Trên cơ 
sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ 
phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam, luận văn ñã giải quyết một số vấn ñề 
sau:  
 - Hệ thống hoá những vấn ñề lý luận cơ bản của kế toán quản trị chi 
phí trong doanh nghiệp xây lắp và phân tích thực trạng kế toán quản trị chi 
phí tại Công ty cổ phần Cơ ñiện và Xây dựng Quảng Nam . 
 - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chi phí 
tại công ty: phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí, tổ chức kế toán 
chi phí sản xuất và tính giá thành theo phương pháp trực tiếp; xây dựng bổ 
sung một số ñịnh mức chi phí phù hợp với 
 


