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MỞ ĐẦU 

I. TÍNH C ẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Báo cáo tài chính là sự phản ánh trung thực nhất về tình hình hoạt 

ñộng tài chính cũng như thực trạng vốn hiện thời của DN. Chính vì vậy, 

việc nghiên cứu sự vận dụng chính sách kế toán tại DN sẽ giúp các ñối 

tượng sử dụng thông tin kế toán có những ñánh giá khách quan hơn kết 

quả hoạt ñộng kinh doanh của DN và từ ñó ñưa ra quyết ñịnh ñúng ñắn, 

ñồng thời giúp ban quản trị và kế toán DN nhìn thấy ñược các ưu khuyết 

ñiểm và tìm cách hoàn thiện việc vận dụng các chính sách kế toán ñể ñảm 

bảo tuân thủ theo pháp luật mà vẫn ñảm bảo mục tiêu của công ty.  

Thực tiễn cho thấy, hệ thống báo cáo kế toán của công ty CP Tư vấn 

thiết kế xây dựng Đà Nẵng ñang bộc lộ nhiều hạn chế, ảnh hưởng ñến ñộ tin 

cậy của các thông tin trên BCTC với các nhà ñầu tư và các tổ chức tài chính 

khác. Chính vì vậy, tác giả quyết ñịnh chọn ñề tài “Nghiên cứu việc vận 

dụng chính sách kế toán tại Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà 

Nẵng” nhằm giúp công ty hoàn thiện việc vận dụng chính sách kế toán 

trong việc lập và trình bày BCTC, phản ánh ñược thông tin tài chính ở mức 

ñộ ñáng tin cậy nhất và ñáp ứng ñược các yêu cầu của nhà quản trị trong 

ngắn hạn và dài hạn. 

II. M ỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU 

Trên cơ sở khái quát lý luận về chính sách kế toán ở Việt Nam, luận 

văn hướng ñến tìm hiểu thực trạng áp dụng chính sách kế toán tại Công ty 

CP tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng. Qua ñó ñề xuất các biện pháp nhằm 

hoàn thiện việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng việc vận dụng các chính sách  

kế toán tại Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.  

- Phạm vi nghiên cứu: Chính sách kế toán tại Công ty CP Tư vấn  
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thiết kế xây dựng Đà Nẵng trong giai ñoạn từ sau khi công ty tiến hành cổ 

phần hóa (từ năm 2008 ñến năm 2011). 

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp phỏng vấn chuyên sâu và so sánh, tổng hợp ñối chiếu 

V. BỐ CỤC ĐỀ TÀI  

 Bố cục của luận văn gồm có 3 phần: 

 Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chính sách kế toán trong DN  

 Chương 2: Thực trạng vận dụng các chính sách kế toán tại Công ty 

CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng  

 Chương 3: Hoàn thiện công tác vận dụng chính sách kế toán tại Công 

ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng . 

VI.  TỔNG QUAN TÀI LI ỆU NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUY ẾT VỀ CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN  

TRONG DOANH NGHI ỆP 

1.1. KHÁI NI ỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN 

- Chính sách kế toán bao gồm những nguyên tắc kế toán 

- Chính sách kế toán bao gồm những lựa chọn trong công tác kế toán tùy 

theo ñặc thù và yêu cầu quản lý của mỗi ñơn vị. 

- Chính sách kế toán bao gồm các ước tính kế toán. 

1.2. VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH 

SÁCH KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHI ỆP 

1.3.1. Nhu cầu về thông tin kế toán của người sử dụng 

            Ngày nay, các thông tin về tài chính DN ñang ngày càng trở 

nên cần thiết và hữu ích cho các ñối tượng không chỉ bên trong mà cả bên 

ngoài DN ñể ra các quyết ñịnh tối ưu. Việc lựa chọn các chính sách kế 

toán của DN ñược cân nhắc ñể ñảm bảo nhu cầu về thông tin của các ñối 

tượng sử dụng BCTC khác nhau như nhà ñầu tư, ngân hàng, cơ  
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quan thuế… 

1.3.2. Đặc thù của doanh nghiệp 

 Việc sử dụng các chính sách kế toán ñể ñiều chỉnh thông tin trình bày trên BCTC phụ 

thuộc vào hình thức sở hữu về vốn của các DN. Các DN có ñặc thù khác nhau thì sẽ vận 

dụng các chính sách kế toán khác nhau ñể ñiều chỉnh thông tin trên BCTC. Thông thường 

DN sẽ vận dụng kết hợp nhiều chính sách kế toán ñể ñiều chỉnh thông tin. 

1.3.3. Mục tiêu quản tr ị lợi nhuận của doanh nghiệp  

Quản trị lợi nhuận là hành ñộng ñiều chỉnh lợi nhuận kế toán của nhà quản trị DN 

nhằm ñạt ñược lợi nhuận mục tiêu thông qua công cụ kế toán. Tùy theo mục tiêu khác 

nhau của các nhà quản trị, có thể là ñiều chỉnh lợi nhuận nhằm tiết kiệm thuế thu nhập DN 

phải nộp, cũng có thể là tăng lợi nhuận ñể thu hút vốn ñầu tư, bán cổ phiếu ra thị 

trường,…mà họ sẽ lựa chọn ñiều chỉnh giảm hoặc tăng lợi nhuận.  

     a. Mục tiêu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp  

     b. Mục tiêu về thuế thu nhập doanh nghiệp   

     c. Các thủ thuật tăng giảm lợi nhuận của doanh nghiệp  

1.3.4. Trình ñộ chuyên môn của kế toán 

Trình ñộ của kế toán viên sẽ ảnh hưởng ñến khả năng lựa chọn chính sách kế toán ñể 

tối ña hóa lợi ích của DN. Nhiều kế toán viên chỉ vận dụng các chính sách kế toán theo 

thói quen, ñể công việc ñược nhẹ nhàng nhất chứ chưa thực sự thỏa mãn ñược nhu cầu 

của nhà quản trị trong việc quản trị lợi nhuận và ñiều chỉnh các thông tin trên BCTC. Do 

vậy, ñây ñược xem là một trong những rào cản ảnh hưởng ñến việc vận dụng các 

chuẩn mực kế toán. 

1.4. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG DN 

1.4.1. Chính sách kế toán về tài sản cố ñịnh 

            a.  Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố ñịnh 

            b. Lựa chọn chính sách khấu hao tài sản cố ñịnh 

             c. Chính sách sửa chữa tài sản cố ñịnh 
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            - Sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng 

  - Sửa chữa lớn 

1.4.2. Chính sách kế toán về hàng tồn kho 

            a.  Lựa chọn phương pháp xác ñịnh giá trị hàng xuất kho  

  - Phương pháp giá thực tế ñích danh. 

  - Phương pháp giá bình quân. 

  - Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO). 

  - Phương pháp nhập sau - xuất trước (LIFO). 

           b. Chính sách kế toán liên quan ñến tính giá thành của sản phẩm 

           c.  Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

      1.4.3. Chính sách kế toán về các khoản phải thu 

      1.4.4. Chính sách kế toán về doanh thu 

 Doanh thu và chi phí của hợp ñồng xây dựng ñược ghi nhận theo 2 trường 

hợp sau: 

 - Trường hợp hợp ñồng xây dựng quy ñịnh nhà thầu ñược thanh toán theo 

tiến ñộ kế hoạch. 

 - Trường hợp hợp ñồng xây dựng quy ñịnh nhà thầu ñược thanh toán theo 

giá trị khối lượng thực hiện. 

      1.4.5. Chính sách kế toán về chi phí 

    a. Chi phí trả trước, chi phí phải trả 

Tùy thuộc vào thời gian phân bổ chi phí trả trước dài hay ngắn, thời ñiểm và 

mức trích trước chi phí phải trả, sẽ dẫn ñến chi phí phát sinh khác nhau. Do ñó 

thông tin trên BCTC có thể tăng hoặc giảm tùy vào mức chi phí ñược ghi nhận 

vào chi phí trong kỳ.  

            b. Chính sách kế toán về chi phí ñi vay 

 Chi phí ñi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất - kinh doanh trong kỳ khi 

phát sinh, trừ khi: Chi phí ñi vay liên quan trực tiếp ñến việc ñầu tư xây dựng 

hoặc sản xuất tài sản dở dang ñược tính vào giá trị của tài sản ñó (ñược vốn hoá) 



 

 

5 

KẾT LUẬN CHƯƠNG I 

Chương 1 của luận văn ñã hệ thống hóa những vấn ñề lý luận cơ 

bản về các chính sách kế toán như: Khái niệm, vai trò cũng như các mục 

tiêu của DN trong việc lựa chọn các chính sách kế toán. Luận văn cũng 

giới thiệu một số chính sách kế toán có liên quan trực tiếp ñến ñặc thù 

hoạt ñộng của công ty ñang nghiên cứu cũng như các lựa chọn của kế toán 

trong từng chính sách nhằm mục tiêu quản trị lợi nhuận, chính sách thuế 

của Nhà nước, thông tin cung cấp ra bên ngoài và chính khả năng của các 

kế toán viên..  

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH K Ế 

TOÁN TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 

2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

       2.1.1. Lịch sử thành lập và hoạt ñộng  

       Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng xuất thân là Viện 

Thiết kế và Quy hoạch, là một DN nhà nước, ñược cổ phần hóa vào ngày 

02/01/2008. 

      2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 

Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm có: Tư vấn ñầu tư và xây 

dựng. Lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết. Lập báo cáo các nghiên 

cứu tiền khả thi. Lập dự án ñầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở. Khỏa sát ñịa 

hình, ñịa chất công trình. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết các 

công trình xây dựng. Thiết kế hệ thống ñiện các công trình dân dụng và 

công nghiệp. Thí nghiệm, siêu âm kiểm tra cọc khoan nhồi, cấu kiện bê 

tông xi măng và mối hàn kim loại… 

      2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý 

2.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY K Ế TOÁN  

2.3. THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN 

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN THI ẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG  
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      2.3.1. Các chính sách kế toán chung 

- Kỳ kế toán năm: 01/01 ñến 31/12 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam 

- Chế ñộ kế toán: theo Quyết ñịnh 15/2006/QĐ-BTC 

- Hình thức kế toán: dùng phần mềm Bravo SE 6.3 

     2.3.2. Chính sách kế toán về tài sản cố ñịnh 

   a. Ghi nhận tài sản cố ñịnh 

Công ty ñã vận dụng ñúng nguyên tắc giá gốc trong việc ghi nhận TSCĐ ban 

ñầu, các hồ sơ liên quan ñến việc hình thành TSCĐ ñược tập hợp ñầy ñủ và tuân 

thủ các quy ñịnh của pháp luật. 

   b. Chính sách kế toán liên quan ñến khấu hao tài sản cố ñịnh 

Do ñặc ñiểm TSCĐ của công ty là không mang tính chất công nghệ kỹ thuật 

cao, dễ lỗi thời nên công ty lựa chọn cách khấu hao theo phương pháp ñường 

thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản. 

Thời gian hữu dụng ước tính cho nhóm tài sản ñược phản ánh trên thuyết 

minh BCTC của công ty như sau: Nhà cửa, vật kiến trúc (10-15 năm), Máy móc 

thiết bị (3-5 năm), Phương tiện vận tải, truyền dẫn (6-7 năm), Thiết bị, dụng cụ 

quản lý (3-5 năm), TSCĐ khác (5 năm) 

Toàn bộ ñất thuộc sở hữu của công ty ñều có quyền sử dụng ñất không có 

thời hạn nên kế toán không trích khấu hao. Phần mềm máy tính ñược khấu hao 

theo phương pháp ñường thẳng với thời gian sử dụng ước tính là từ 3-5 năm tùy 

theo giá trị lớn hoặc nhỏ; giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO ñược 

khấu hao 3 năm, theo thời hạn bản quyền quy ñịnh trong hợp ñồng.  

Tùy theo TSCĐ của công ty ñược sử dụng cho mục ñích sản xuất hay quản lý 

mà kế toán sẽ khai báo phân bổ khấu hao vào chi phí sản xuất chung hoặc chi phí 

quản lý. 

   c. Chính sách kế toán liên quan ñến sửa chữa tài sản cố ñịnh 

 - Sửa chữa thường xuyên TSCĐ: Chi phí sửa chữa ñược hạch toán một 
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lần vào chi phí sản xuất chung hoặc chi phí quản lý trong kỳ 

 - Sửa chữa lớn TSCĐ: Công ty chưa có kế hoạch trích trước sửa chữa lớn 

TSCĐ. Khi công việc sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh, kế toán tập hợp chi phí vào 

TK 2413, khi hoàn thành sẽ kết chuyển sang TK chi phí trả trước ñể theo dõi và 

phân bổ dần. Thời gian phân bổ và mức phân bổ của công ty chưa có sự nhất 

quán, chưa có quy ñịnh cụ thể và áp dụng thống nhất mà chỉ phụ thuộc vào ý kiến 

chủ quan của kế toán trưởng. 

 - Nâng cấp TSCĐ: Đối với loại hình sửa chữa có chi phí phát sinh lớn, ñồng 

thời làm tăng giá trị sử dụng của TSCĐ thì công ty sẽ ghi tăng nguyên giá TSCĐ. 

     2.3.3. Chính sách kế toán liên quan ñến nợ phải thu 

Các khoản nợ ñược ghi nhận là nợ phải thu khó ñòi: 

- Nợ phải thu ñã quá hạn thanh toán trên hợp ñồng kinh tế.  

 - Chủ ñầu tư phá sản hoặc giải thể. 

- Các khoản ñã tạm ứng cho cán bộ công nhân viên trước cổ phần hoá mà ñã 

nghỉ hoặc không có khả năng thu hồi. 

- Các khoản ñã ứng trước cho người bán nhưng người bán không xuất hoá 

ñơn, không giao hồ sơ, chứng từ. 

Phương pháp lập dự phòng: 

- Kế toán dự kiến các khoản nợ không có khả năng thu hồi và tuổi nợ quá 

hạn của các khoản nợ, sau ñó tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu 

khó ñòi, kèm theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó ñòi nói trên. 

- Kế toán tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết 

ñể làm căn cứ hạch toán vào chi phí quản lý của DN. 

Công ty ñã vận dụng chính sách trích lập dự phòng nợ phải thu ñể 

quản trị lợi nhuận trong kỳ. Năm 2011, nền kinh tế khó khăn ảnh hưởng 

ñến tình hình hoạt ñộng của công ty, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận 

của công ty không ñược ñảm bảo, không ñáp ứng ñược ROE như kỳ vọng  
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của cổ ñông, chính vì thế công ty không trích lập thêm các khoản dự phòng 

mới mà chỉ hoàn nhập khoản dự phòng nợ phải thu khó ñòi ñã trích lập năm 

trước nhằm giảm chi phí, ñảm bảo ñược mục tiêu lợi nhuận của công ty. 

       2.3.4. Chính sách kế toán liên quan ñến ghi nhận doanh thu 

     a. Các hình thức hợp ñồng 

- Hợp ñồng theo ñơn giá: áp dụng ñối với công tác khảo sát ñịa hình 

và khảo sát ñịa chất. Giá trị hợp ñồng ñược tính theo ñơn giá nguyên vật 

liệu, nhân công, máy thi công… nhân với giá trị khối lượng thực hiện. 

 - Hợp ñồng theo tỷ lệ phần trăm: áp dụng cho hầu hết các loại hình 

hoạt ñộng của công ty, giá trị hợp ñồng ñược tính dựa trên tỷ lệ phần trăm 

của giá trị xây lắp và giá trị thiết bị.  

- Hợp ñồng trọn gói: giá hợp ñồng ñược 2 bên thỏa thuận với nhau và 

không thay ñổi trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

    b. Đặc ñiểm tiến ñộ thanh toán ñối với từng loại công việc 

       + Khảo sát ñịa hình và khảo sát ñịa chất 

Tiến ñộ thanh toán thường là: Sau khi ký kết hợp ñồng, chủ ñầu tư sẽ 

ứng trước cho nhà thầu 25% giá trị hợp ñồng. Sau khi nhà thầu hoàn thành 

công tác khảo sát và bàn giao hồ sơ kết quả cho chủ ñầu tư, chủ ñầu tư sẽ 

thanh toán cho nhà thầu ñến 100% giá trị khối lượng thực tế thực hiện 

ñược nghiệm thu. Công tác khảo sát ñịa hình và ñịa chất ñược thực hiện 

ñộc lập, không phụ thuộc vào bất cứ công việc của nhà thầu nào khác, 

nghiệm thu chỉ ñược thực hiện một lần khi hoàn thành công việc, không 

có nghiệm thu giai ñoạn nên việc ghi nhận doanh thu ñối với hoạt ñộng 

này chỉ ñược thực hiện một lần khi nghiệm thu hoàn thành công việc. 

    + Thiết kế kỹ thuật thi công và lập tổng dự toán công trình  

Đây là công việc ñòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều phòng ban trong công 

ty gồm xưởng thiết kế, xưởng kết cấu, xưởng quy hoạch hạ tầng, tổ dự 

toán, các hồ sơ bản vẽ ñi theo một quy trình liên tục và phụ thuộc  
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chặt chẽ vào nhau. Tiến ñộ thanh toán ñược tiến hành như sau: 

- Sau khi hợp ñồng có hiệu lực, chủ ñầu tư sẽ ứng trước cho nhà thầu từ 25% 

ñến 30% giá trị hợp ñồng.  

- Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào khối lượng thực hiện ñược nghiệm 

thu giữa 2 bên mà chủ ñầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu giá trị tương ứng.  

- Khi hoàn thành công việc, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán của nhà 

thầu sẽ ñược các nhà thầu khác thẩm tra, tính toán lại. Giá trị hợp ñồng sau khi 

thẩm tra có thể tăng hoặc giảm, lúc này 2 bên sẽ ký phụ lục hợp ñồng ñể ñiều chỉnh 

giá. Sau khi có quyết ñịnh phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công của các cơ quan chủ 

quản, chủ ñầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu ñến 90% giá trị hợp ñồng ñã ñược phê 

duyệt. 

- Chủ ñầu tư giữ lại 10% giá trị hợp ñồng làm chi phí giám sát tác giả. Phần 

chi phí này sẽ ñược thanh toán hết cho nhà thầu khi công trình hoàn thành bàn 

giao. Lúc này 2 bên sẽ tiến hành thanh lý hợp ñồng. 

    + Thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán 

Đây cũng là công việc cần sự phối hợp của nhiều phòng ban trong công ty, 

mỗi phòng chức năng sẽ chịu trách nhiệm thẩm tra, kiểm ñịnh các hồ sơ bản vẽ 

có liên quan ñến phần hành của mình. Hợp ñồng thẩm tra là hợp ñồng theo tỷ lệ 

phần trăm chi phí xây lắp và thiết bị. Tiến ñộ thanh toán tương tự ñối với hợp 

ñồng thiết kế kỹ thuật thi công và lập tổng dự toán. Chủ ñầu tư sẽ thanh toán hết 

100% giá trị hợp ñồng sau khi hồ sơ thẩm tra ñược phê duyệt.  

     + Lập hồ sơ mời thầu, ñánh giá hồ sơ dự thầu 

Sau khi hồ sơ thiết kế thi công và dự toán ñược các cơ quan chức năng 

phê duyệt, chủ ñầu tư sẽ tiến hành ñấu thầu công khai ñể chọn các nhà 

thầu tham gia các công tác triển khai xây dựng. Công việc này cũng ñòi 

hỏi sự phối hợp của nhiều phòng ban ñể ñưa ra các chỉ tiêu, yêu cầu cho 

từng phần hành. Chủ ñầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu ñến 100% giá trị 

công việc nghiệm thu khi công tác ñấu thầu kết thúc, lựa chọn  



 

 

10 

ñược nhà thầu thích hợp và bắt ñầu triển khai thi công xây dựng công trình. 

       + Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp ñặt thiết bị 

Công việc giám sát thi công toàn bộ là do phòng tư vấn giám sát phụ trách. 

Hợp ñồng giám sát cũng là hợp ñồng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị xây lắp 

và thiết bị. Có 2 hình thức thanh toán: 

- Thanh toán theo khối lượng công việc, sau khi ký kết hợp ñồng, chủ ñầu tư 

sẽ tạm ứng cho nhà thầu, các giai ñoạn thanh toán tiếp theo căn cứ vào các hạng 

mục hoàn thành. 

- Thanh toán dựa theo khối lượng thực hiện ñược nghiệm thu của nhà thầu 

xây lắp. Nhà thầu xây lắp hoàn thành ñược bao nhiêu phần trăm trong tổng giá trị 

khối lượng công việc thì nhà thầu giám sát sẽ ñược thanh toán theo tỷ lệ ñó.  

Hợp ñồng giám sát cũng giữ lại 10% chi phí giám sát tác giả cho ñến khi 

công trình bàn giao ñưa vào sử dụng. 

        + Thí nghiệm vật liệu 

Hầu hết các hợp ñồng thí nghiệm vật liệu là hợp ñồng nguyên tắc và chỉ quy 

ñịnh ñơn giá thí nghiệm. Khi tiến hành công tác thí nghiệm vật liệu, công ty sẽ 

căn cứ vào ñơn giá và khối lượng thực tế phát sinh ñể ký biên bản nghiệm thu 

khối lượng công việc. Khách hàng sẽ thanh toán sau khi nhận ñược hóa ñơn 

GTGT của công ty. 

    c.  Ghi nhận doanh thu 

- Đối với các khoản tạm ứng thì kế toán không ghi nhận doanh thu và không 

xuất hóa ñơn. 

- Đối với công tác khảo sát ñịa hình, khảo sát ñịa chất, thí nghiệm vật liệu, 

doanh thu ñược ghi nhận một lần khi hoàn thành công việc ñược nghiệm thu; ñối 

với công tác thiết kế kỹ thuật thi công, thẩm tra hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ mời thầu, 

giám sát thi công, doanh thu ñược ghi nhận theo từng giai ñoạn thực hiện căn 

cứ vào các ñiều khoản ñược quy ñịnh trên hợp ñồng.  
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- Kế toán chỉ xuất hóa ñơn và ghi nhận doanh thu khi chắc chắn thu 

ñược lợi ích kinh tế từ chủ ñầu tư.  

- Một số chủ ñầu tư là các cơ quan hành chính sự nghiệp, không cần 

hóa ñơn GTGT ñể khấu trừ thuế nên nhiều công trình ñã quyết toán và 

thanh lý hợp ñồng xong, công ty ñã nhận tiền ñầy ñủ nhưng chưa xuất hóa 

ñơn và ghi nhận doanh thu. 

- Kế toán thường không ghi nhận 10% chi phí giám sát tác giả vào 

doanh thu. 

       d.  Ghi nhận các khoản hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán 

- Trong các năm từ 2004 ñến năm 2007, công ty ñã xuất hóa ñơn và 

ghi nhận doanh thu cho một số công trình. Tuy nhiên một số chủ ñầu tư 

không nhận các hóa ñơn này. Trong năm 2010, 2011, một số chủ ñầu tư 

yêu cầu hóa ñơn ñể tiến hành quyết toán công trình nhưng vì lý do hóa 

ñơn ñã cũ, thất lạc nên công ty tiến hành ghi nhận là “hàng bán bị trả lại” 

ñối với số doanh thu trên và xuất hóa ñơn khác giao lại cho khách hàng.  

- Một số trường hợp công ty ñã ghi nhận doanh thu và khoản phải thu 

khách hàng ñến 100% giá trị hợp ñồng, nhưng sau khi chủ ñầu tư tiến 

hành quyết toán hoàn thành công trình thì giá trị công việc hợp ñồng bị 

giảm ñi. Khi có ñủ chứng từ thanh quyết toán của chủ ñầu tư hoặc biên 

bản của kiểm toán, công ty sẽ xuất hoá ñơn giảm giá hàng bán. 

 

     2.3.5. Chính sách kế toán liên quan ñến chi phí 

          a.  Đặc ñiểm chi phí của công ty: có các loại chi phí chủ yếu sau: 

- Chi phí tiền lương nhân viên tư vấn. 

- Công tác phí: có liên quan trực tiếp ñến từng hợp ñồng 

- Chi phí văn phòng phẩm: kế toán hạch toán hết toàn bộ chi phí văn 

phòng phẩm phát sinh trong kỳ vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

- Các khoản chi phí phát sinh chung như tiền ñiện, nước, ñiện thoại, 
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fax, internet… ñược hạch toán hết vào chi phí quản lý trong kỳ. 

- Chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, hội thảo, ñại hội cổ ñông: ñược 

hạch toán vào chi phí quản lý DN.  

            b.  Tập hợp và phân bổ chi phí ñể xác ñịnh kết quả kinh doanh  

Cuối mỗi quý, kế toán sẽ tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ 

từ các tài khoản 621, 622, 627 và kết chuyển sang tài khoản 632 ñể xác ñịnh giá 

vốn hàng bán và tính toán lãi lỗ trong kỳ. Công tác ghi nhận doanh thu của công 

ty vi phạm nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí khi chi phí liên quan 

trực tiếp ñến hợp ñồng không ñược xác ñịnh một cách ñáng tin cậy.         

            c. Chính sách kế toán về chi phí trả trước, chi phí phải trả 

            + Chi phí trả trước 

Công ty sử dụng TK chi phí trả trước dài hạn và chi phí trả trước ngắn hạn 

(TK 142, 242) ñể theo dõi các khoản công cụ dụng cụ xuất dùng, chi phí sửa chữa 

lớn TSCĐ, bảo hiểm ô tô… Thông thường thời gian phân bổ ngắn hạn là 3 tháng, 

6 tháng, 1 năm, thời gian phân bổ dài hạn là 2 năm, 3 năm, tùy theo giá trị lớn 

hoặc nhỏ và tùy theo thời gian sử dụng ước tính của công cụ dụng cụ, thời gian có 

hiệu lực của bảo hiểm…  

Công ty vẫn chưa có quy ñịnh cụ thể về mức phân bổ và thời gian phân bổ 

phù hợp. Điều này tạo nên một không gian mở, giúp kế toán có thể ñiều chỉnh 

tăng giảm chi phí nhằm quản trị lợi nhuận trong kỳ, ñồng thời ảnh hưởng ñến tính 

trung thực của việc lập BCTC. 

+ Chi phí phải trả 

Công ty không sử dụng TK 335, không có kế hoạch trích trước chi phí sửa 

chữa lớn TSCĐ, chi phí lương tháng 13, chi phí tiền lương nghỉ phép của cán bộ 

công nhân viên trực tiếp sản xuất… 

 d.  Chính sách kế toán về chi phí ñi vay 

Chi phí lãi vay ñược ghi nhận căn cứ vào giấy báo nợ ngân hàng.  

Chi phí lãi vay ñược ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, 
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chi phí lãi vay liên quan trực tiếp ñến việc ñầu tư xây dựng cơ bản ñược 

tính vào giá trị của tài sản ñó.  

Công ty chưa có kế hoạch trích trước chi phí lãi vay. Lãi vay ñược ghi 

nhận trên cơ sở tiền chứ không dựa trên cơ sở dồn tích. Đối với các khoản 

vay dài hạn, thời hạn trả nợ vay theo quý, nhưng công ty không trích trước 

vào TK 335 ñể ñưa vào chi phí trong kỳ mà chờ khi nào có giấy báo nợ 

của ngân hàng mới ghi nhận.  

        2.3.6. Chính sách kế toán liên quan ñến công ty con 

a.  Đặc ñiểm về phân cấp quản lý 

Tháng 6/2011, công ty thành lập công ty con- công ty TNHH MTV 

Kiểm ñịnh xây dựng LAS- DNC, trên cơ sở chia tách phòng khảo sát ñịa 

hình, khảo sát ñịa chất và phòng thí nghiệm. Công ty DNC có bộ máy kế 

toán riêng, có kế toán trưởng và kế toán phần hành, ghi nhận toàn bộ các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan ñến công ty DNC, lập BCTC và báo 

cáo thuế một cách ñộc lập. Cuối mỗi quý và cuối năm tài chính, công ty 

DNC sẽ chuyển số liệu lên cho kế toán công ty mẹ ñể tiến hành hợp nhất. 

b. Đặc ñiểm ghi nhận doanh thu  

Công ty DNC ñóng vai trò là một nhà thầu phụ của công ty mẹ, công 

ty CDC ký hợp ñồng khảo sát ñịa chất và khảo sát ñịa hình, thí nghiệm vật 

liệu với chủ ñầu tư. Công việc thực tế là do nhân sự của công ty DNC ñảm 

nhiệm, công ty DNC ghi nhận chi phí có liên quan nhưng công ty CDC 

xuất hóa ñơn cho khách hàng. Tuy nhiên, công ty CDC không lập hợp 

ñồng thầu phụ với công ty DNC và công ty DNC cũng không xuất hóa 

ñơn cho công ty mẹ ñể ghi nhận doanh thu. 

  c.  Đặc ñiểm ghi nhận chi phí 

 - Công ty CDC có hợp ñồng cho công ty DNC thuê mặt bằng sử dụng 

ñể sản xuất kinh doanh nhưng không hạch toán doanh thu cho thuê mặt 

bằng, công ty DNC cũng không hạch toán chi phí thuê mặt bằng. 
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 - Vì cả 2 công ty ñều sử dụng chung một trụ sở, nên các chi phí văn 

phòng phẩm, chi phí xăng xe ñi lại, chi phí ñiện, nước… ñược sử dụng 

chung và toàn bộ là công ty mẹ hạch toán ghi nhận, chưa thấy có chỉ tiêu 

phân bổ và phân ñịnh rõ ràng giữa công mẹ và công ty con. 

 - Chi phí lương: Từ tháng 6 ñến tháng 12, chi phí lương, bảo hiểm 

của nhân viên công ty DNC là do DNC ghi nhận, công ty CDC chỉ chi hộ. 

Cuối năm 2011, do doanh thu của công ty DNC không ñủ, chi phí lại quá 

lớn nên ban quản trị quyết ñịnh ñẩy một phần chi phí trên lên công ty 

CDC. Công ty CDC ghi nhận thêm một khoản chi phí. 

2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH 

SÁCH KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 

       2.4.1. Sự thay ñổi trong cơ cấu quản lý 

       2.4.2. Thông tin trên thị trường 

       Tuy là một công ty cổ phần nhưng vẫn chưa niêm yết trên thị trường 

chứng khoán, chính vì vậy công ty không chịu ảnh hưởng nhiều về sức ép 

của giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng như ñáp ứng kỳ vọng 

của cổ ñông trong việc cung cấp các thông tin trên BCTC. Đối tượng sử 

dụng BCTC chủ yếu của công ty là các ngân hàng và các chủ ñầu tư.  

       2.4.3. Mục tiêu của nhà quản tr ị 

        Luồng tiền luôn là một vấn ñề quan trọng ñược ñặt lên hàng ñầu của 

công ty. Công ty luôn tìm cách hạn chế luồng tiền chi ra trong hiện tại, 

chính vì vậy, mục tiêu của nhà quản trị công ty là tối thiểu hóa chi phí 

thuế thu nhập DN, trì hoãn việc thuế GTGT phải nộp trong kỳ.  

         2.4.4. Khả năng của kế toán 

Các chính sách kế toán ñược áp dụng hiện nay hầu hết ñều theo chỉ 

tiêu ñơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện… chứ chưa chú trọng tới mức ñộ 

chính xác. 
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2.5. ĐÁNH GIÁ VI ỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN TẠI CÔNG 

TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG  

2.5.1. Ưu ñiểm 

- Các chính sách liên quan ñến TSCĐ, công cụ dụng cụ ñược áp dụng 

tương ñối hợp lý.  

- Kế toán cũng ñã tiến hành ñối chiếu công nợ vào thời ñiểm cuối năm tài 

chính, tập hợp các hồ sơ nghiệm thu, thanh lý hợp ñồng… ñể xác ñịnh và ghi 

nhận các khoản nợ phải thu khó ñòi. 

- Chính sách ghi nhận và vốn hóa chi phí lãi vay ñược ghi nhận phù hợp 

với chính sách kế toán hiện hành. Các khoản vay ñược phân biệt rõ ràng mục 

ñích, vay ñể phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc vay cho xây dựng cơ bản. 

         2.5.2. Nhược ñiểm 

       - Đối với những chi phí phát sinh chung cho toàn công ty, kế toán chỉ hạch 

toán một ñịnh khoản cho ñơn giản chứ không phân bổ cụ thể vào chi phí sản xuất 

chung và chi phí quản lý.  

       - Công ty không xác ñịnh chi phí phát sinh cho một hợp ñồng cụ thể, không 

theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho các hợp ñồng kéo dài qua nhiều 

kỳ.  

- Chính sách ghi nhận doanh thu không ñảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa 

doanh thu và chi phí vì chi phí phát sinh cho từng hợp ñồng công việc không 

ñược xác ñịnh một cách ñáng tin cậy.  

- Thời gian phân bổ chi phí trả trước như giá trị công cụ dụng cụ sử dụng 

nhiều kỳ và chi phí sửa chữa TSCĐ… không ñược thực hiện nhất quán mà còn 

phụ thuộc vào tình hình tài chính của DN. 

- Công ty không có kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và chi 

phí lãi vay.  

- Các khoản doanh thu và chi phí liên quan giữa công ty mẹ và công ty con 

không ñược phân chia rõ ràng và hạch toán hợp lý.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này, luận văn 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 CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng, nghiên cứu thực trạng 

vận dụng các chính sách kế toán ñang áp dụng tại công ty.  

Các chính sách kế toán ñược áp dụng ở công ty vẫn còn bộc lộ nhiều 

hạn chế, vướng mắc. Kế toán viên vẫn sử dụng những chính sách kế toán 

ñơn giản, dễ làm, không thực sự chú ý ñến ưu nhược ñiểm của từng 

phương pháp trong chính sách kế toán ñể vận dụng hợp lý.  

 
CHƯƠNG 3. HOÀN THI ỆN VIỆC VẬN DỤNG CÁC CHÍNH 

SÁCH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THI ẾT KẾ 

XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 

3.1. CĂN CỨ ĐỂ HOÀN THI ỆN CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN TẠI 

CÔNG TY 

      3.1.1. Đặc thù của công ty 

Dự kiến trong vòng 2 năm tới, công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên thị 

trường chứng khoán. Điều này ñòi hỏi BCTC của công ty phải thực sự 

trung thực, phản ánh ñược chính xác tình hình hoạt ñộng của công ty.  

      3.1.2. Xác ñịnh rõ mục tiêu của nhà quản tr ị 

     Kế toán phải nắm vững mục tiêu của nhà quản trị trong ngắn hạn 

và dài hạn. Mục tiêu của nhà quản trị cần phải ñược xác ñịnh từ ñầu năm 

tài chính, ñó là các mục tiêu về các chỉ tiêu tài chính như ROA, ROE, 

EPS, lợi ích của cổ ñông, cổ tức… và các mục tiêu ñầu tư dài hạn. Từ ñó 

từ ñó kế toán có thể ñưa ra các dự toán doanh thu- chi phí trong kỳ, xem 

xét các chính sách kế toán có thể áp dụng thể lựa chọn cho phù hợp với 

mục tiêu của nhà quản trị, hạn chế tình trạng chạy số liệu chi phí hoặc 

doanh thu vào cuối năm tài chính, tạo nên sự không chủ ñộng của  
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người kế toán.  

          3.1.3. Năng lực của nhân viên kế toán 

Kế toán cần phải nắm vững các kiến thức về chuẩn mực kế toán liên quan ñến 

hoạt ñộng của công ty, cập nhật kịp thời các thông tư, hướng dẫn của các bộ ngành ñể 

có thể vận dụng vào việc ghi nhận nghiệp vụ kế toán và lập BCTC. Cần phải có sự 

phân cấp và phối hợp chặt chẽ giữa bộ máy kế toán của công ty mẹ và công ty con. 

Các chính sách kế toán cần phải ñược ban hành rõ ràng, thống nhất, kế toán của các 

ñơn vị cần phải có sự phối hợp, ñối chiếu lẫn nhau ñể phản ánh chính xác tình hình 

hoạt ñộng của công ty. 

3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THI ỆN CÁC CHÍNH SÁCH K Ế TOÁN TẠI CÔNG 

TY  

       3.2.1. Hoàn thiện chính sách kế toán về tài sản cố ñịnh 

+  Khấu hao TSCĐ 

Việc khai báo thời gian khấu hao TSCĐ là 1 trong những ước tính mà các kế toán 

có thể vận dụng ñể ñiều chỉnh tăng giảm lợi nhuận trong kỳ. Tùy vào mục tiêu của các 

nhà quản trị trong ngắn hạn và dài hạn có thể là mục tiêu né tránh thuế hoặc mục tiêu 

tăng lợi nhuận, ñảm bảo ROE, từ ñó kế toán mới cân nhắc ñể lựa chọn thời gian khấu 

hao thích hợp. 

+  Sửa chữa TSCĐ 

Công ty nên có kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ. Đây là một phương 

pháp ñể giảm lợi nhuận bằng cách tăng chi phí trong kỳ. Công ty cần phải lập kế 

hoạch sửa chữa lớn TSCĐ ñể có kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa ñồng thời chủ 

ñộng trong công tác sửa chữa nhằm hạn chế ñược gián ñoạn công việc sản xuất.   

          3.2.2. Hoàn thiện chính sách kế toán liên quan ñến nợ phải thu 

   Để xác ñịnh mức dự phòng cần lập, vào cuối năm tài chính, bộ 

phận theo dõi công nợ của phòng kế toán sẽ phải thu thập thông tin về 

khách hàng. Cần phải xác ñịnh các khách hàng nghi ngờ về khả năng 

thanh toán. Đó là các khách hàng có rủi ro như phá sản, giải thể, thua lỗ,  
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công ty ñòi nợ nhiều lần nhưng không có kết quả… Việc trích lập dự 

phòng cần phải tuân thủ theo quy ñịnh của 228/2009/TT-BTC ngày 

07/12/2009 của Bộ tài chính, mức trích lập dự phòng ñược quy ñịnh như 

sau: 

+ 30% giá trị ñối với các khoản nợ quá hạn từ 3 tháng ñến dưới 1 năm. 

+ 50% giá trị ñối với các khoản nợ quá hạn từ 1 năm ñến dưới 3 năm. 

+ 100% giá trị ñối với các khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở ñi. 

Đối với những khoản chắc chắn không thể thu hồi như chủ ñầu tư 

giải thể, phá sản, công trình ngưng xây dựng… khi có ñủ bằng chứng chắc 

chắn, kế toán có thể tiến hành xóa nợ cho các khoản ñó. 

         3.2.3. Hoàn thiện chính sách kế toán về ghi nhận chi phí 

 a.  Mục tiêu hoàn thiện 

 Để tính toán chính xác giá thành tức là chi phí thực tế phát sinh cho 

từng công việc, kế toán phải phân ñịnh rõ ràng giữa chi phí sản xuất và chi 

phí quản lý ñồng thời xác ñịnh rõ chỉ tiêu phân bổ cho từng hợp ñồng. 

 Đối với những công trình kéo dài qua nhiều kỳ kế toán, kế toán cần 

phải theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho các công trình ñó. 

 b.  Giải pháp hoàn thiện cụ thể 

 Kế toán công ty có thể theo dõi chi phí theo 2 loại, chi phí liên quan 

trực tiếp ñến từng hợp ñồng và chi phí chung cho toàn bộ công ty. 

 * Các khoản chi phí có thể phân chia theo từng hợp ñồng 

- Tiền công tác phí 

- Các chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển máy móc thiết bị phục vụ 

cho công tác ño ñạc ñịa hình, khảo sát ñịa chất, giám sát thi công. 

 - Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp  

 - Các chi phí liên quan ñến thuê nhà thầu phụ  

* Các khoản chi phí chung có thể phân chia cho từng bộ phận 

 - Chi phí lương và các chi phí có liên quan ñến lương: cần hạch  
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toán rõ ràng cho từng phòng ban. 

 - Chi phí văn phòng phẩm: cần phải phối hợp với bộ phận mua hàng ñể phân chia 

chi phí văn phòng phẩm cho từng bộ phận.  

 - Chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước liên quan tới phân bổ ngắn hạn và dài 

hạn cho công cụ dụng cụ, sửa chữa lớn TSCĐ: tùy theo bộ phận sử dụng TSCĐ, công cụ 

dụng cụ ñó mà kế toán có thể phân chia vào chi phí sản xuất chung hoặc chi phí quản lý. 

 - Đối với các chi phí chung phát sinh cho toàn công ty như ñiện, Internet, ñiện 

thoại…, kế toán cần phải phân bổ cụ thể vào chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý và chi 

phí chi hộ cho công ty DNC. Chỉ tiêu phân bổ có thể ñược lựa chọn một cách linh hoạt và 

hợp lý. 

          3.2.4. Hoàn thiện chính sách kế toán về ghi nhận doanh thu 

  a.  Mục tiêu hoàn thiện 

 Doanh thu phải ñược ghi nhận khi có biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 

công việc theo từng giai ñoạn hoặc biên bản quyết toán thanh lý hợp ñồng ñược chủ ñầu tư 

và nhà thầu ký nhận.  

 Việc ghi nhận doanh thu phải ñảm bảo nguyên tắc phù hợp, ghi nhận doanh thu 

ñồng thời kết chuyển chi phí.  

   b.  Giải pháp hoàn thiện cụ thể 

+  Trường hợp thanh toán theo giá trị khối lượng công việc 

Đối với công ty, hình thức thanh toán này chỉ ñược áp dụng ñối với hợp ñồng giám 

sát. Căn cứ vào tỷ lệ của giá trị xây dựng và lắp ñặt thiết bị ñã thực hiện trong tổng giá trị 

hợp ñồng của nhà thầu xây dựng, nhà thầu giám sát sẽ ñược thanh toán theo tỷ lệ tương 

ứng. Khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, bảng xác ñịnh khối 

lượng hoàn thành công việc hoàn thành có sự xác nhận của chủ ñầu tư và nhà thầu, kế toán 

phải ghi nhận doanh thu và xuất hóa ñơn theo giá trị ñược 2 bên xác nhận ñồng thời kết 

chuyển chi phí tương ứng. 

 Vì công trình giám sát do bộ phận giám sát thực hiện ñộc lập nên 

chi phí liên quan ñến các hợp ñồng giám sát ñược lấy từ bảng phân bổ 
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 chi phí cho phòng giám sát cùng với các chi phí có liên quan trực tiếp ñến các 

hợp ñồng này. Chi phí ñược tập hợp và phân bổ theo giá trị khối lượng công việc 

ước tính. 

          +  Trường hợp thanh toán theo tiến ñộ kế hoạch 

Hình thức thanh toán này ñược áp dụng ñối với các hợp ñồng thiết kế và 

lập dự toán, thẩm tra, lập hồ sơ mời thầu, ñánh giá hồ sơ dự thầu… Đây là công 

việc cần sự kết hợp của nhiều phòng ban khác nhau bao gồm xưởng thiết kế, 

xưởng kết cấu, xưởng quy hoạch hạ tầng, phòng kế hoạch và quản lý dự án. Trừ 

các khoản chi phí có thể tập hợp riêng lẻ theo từng hợp ñồng thì chủ yếu là các 

khoản chi phí chung chỉ có thể tập hợp theo các phòng ban chức năng. Chi phí 

chung sẽ ñược tổng hợp từ bảng phân bổ chi phí cho các phòng ban liên quan ñến 

các loại hình hợp ñồng này. 

Kế toán cần phải phối hợp với các phòng ban trực tiếp ñảm nhiệm công 

việc, ñặc biệt là phòng kế hoạch- quản lý dự án ñể theo dõi tiến ñộ thực hiện của 

các hợp ñồng ñược thực hiện trong kỳ. Từ ñó lựa chọn chỉ tiêu ñể phân bổ chi phí 

chung.   

Doanh thu sẽ ñược ghi nhận căn cứ vào tiến ñộ khối lượng công việc hoàn 

thành nghiệm thu giữa công ty và chủ ñầu tư. Căn cứ vào các ñiều khoản ñược 

quy ñịnh trong hợp ñồng, kế toán phải xuất hóa ñơn và ghi nhận doanh thu tương 

ứng với mức ñộ hoàn thành công việc. Đồng thời, kết chuyển phần giá vốn hàng 

bán tương ứng với tỷ lệ phần trăm doanh thu ñược ghi nhận trong kỳ, phần còn lại 

kế toán tiếp tục theo dõi trên chi phí sản xuất kinh doanh dở dang qua các kỳ tiếp 

theo. 

        Đối với các công trình ñã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc, kế toán 

phải ghi nhận doanh thu cho toàn bộ giá trị hợp ñồng, kể cả 10% giám sát tác giả 

         3.2.5. Hoàn thiện chính sách kế toán liên quan ñến công ty con 

 a.  Phân cấp quản lý 

 - Ban quản trị công ty cần có những quy ñịnh về phân cấp quản lý 
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giữa công ty mẹ và công ty con, sử dụng những chính sách kế toán tương xứng với 

nhau ñể có thể dễ dàng trong việc hợp nhất BCTC. 

 - Kế toán của 2 công ty cần phải có sự phối hợp với nhau ñể kiểm tra, ñối 

chiếu và kết chuyển doanh thu, chi phí hợp lý. 

             b.  Về doanh thu 

 Đối với các hợp ñồng khảo sát ñịa chất, khảo sát ñịa hình hoặc công tác thí 

nghiệm mà công ty CDC ký hợp ñồng nhưng công ty DNC thực hiện thì công ty CDC 

phải lập 1 hợp ñồng thầu phụ, thuê công ty DNC thực hiện công việc cho mình. Căn 

cứ vào hợp ñồng này, công ty DNC phải xuất hóa ñơn cho công ty mẹ ñể ghi nhận 

doanh thu.  

             c.  Về chi phí 

 - Các chi phí liên quan ñến lương thưởng, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, 

kinh phí công ñoàn… của các cán bộ công nhân viên thuộc công ty con phải ñược ghi 

nhận toàn bộ 

 - Đối với chi phí thuê trụ sở làm việc: công ty mẹ phải làm hợp ñồng cho công 

ty con thuê trụ sở làm việc, hàng tháng phải xuất hóa ñơn ñể ghi nhận doanh thu và có 

cơ sở ñể công ty con ghi nhận chi phí. 

 - Đối với các khoản chi phí phát sinh chung cho toàn công ty như chi phí ñiện, 

nước, ñiện thoại, Internet, văn phòng phẩm…, công ty CDC phải theo dõi và phân bổ 

cho công ty con theo các chỉ tiêu tương tự như phân bổ cho các phòng ban.  

          3.2.6. Hoàn thiện chính sách kế toán về các khoản chi phí trả trước, trích 

trước, chi phí lãi vay 

               a.  Chính sách kế toán liên quan ñến chi phí trả trước 

 Công ty nên có một quy ñịnh hướng dẫn thời gian phân bổ cụ thể ñối với các 

nhóm công cụ dụng cụ ñể kế toán có thể áp dụng một cách thống nhất. 

               b. Chính sách liên quan ñến chi phí phải trả 

Để ñạt ñược mục tiêu giảm lợi nhuận trong kỳ bằng cách tăng chi 

phí, công ty có thể lựa chọn cách trích trước sửa chữa lớn TSCĐ, trích 
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trước chi phí lương nghỉ phép của cán bộ công nhân viên, trích trước chi phí 

lương tháng 13… ñể tăng chi phí trong niên ñộ kế toán hiện hành. 

     c.  Chính sách kế toán về chi phí lãi vay 

 Công ty cần phải ghi nhận chi phí lãi vay theo cơ sở dồn tích, hàng tháng 

cần trích trước chi phí lãi vay vào TK 335 chứ không ñể ñến cuối quý khi có giấy 

báo nợ của ngân hàng mới hạch toán chi phí.  

 Đối với các khoản chi phí ñi vay phát sinh trong kỳ, kế toán cần phân 

biệt khoản chi phí nào ñược vốn hóa vào nguyên giá TSCĐ, khoản chi phí nào chỉ 

ñược ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.  

3.3. HOÀN THIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH 

SÁCH KẾ TOÁN  

Việc trình bày các chính sách kế toán sử dụng trong thuyết minh BCTC 

của công ty rất ngắn gọn, súc tích không thực sự cung cấp thông tin ñầy ñủ về các 

chính sách kế toán công ty ñang sử dụng cho các ñối tượng có liên quan. Công ty 

cũng chưa chú ý ñến việc thuyết minh BCTC trình bày như thế ñã thỏa mãn ñược 

nhu cầu thông tin cho các ñối tượng sử dụng hay chưa. Để giảm thiểu tình trạng 

“bất cân xứng thông tin”, công ty buộc phải chi tiết hóa bản thuyết minh BCTC, 

phản ánh và giải trình cụ thể số liệu của từng chỉ tiêu. Trong ñó nhấn mạnh giải 

trình việc vận dụng các phương pháp kế toán, các ước tính kế toán, cơ sở chọn kỳ 

phân bổ chi phí hoặc trích trước chi phí… 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

               BCTC ñóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông 

tin tài chính cho các ñối tượng sử dụng. Để ñảm bảo các thông tin ñựoc 

phản ánh một cách chính xác và ñầy ñủ, các công ty phải lựa chọn các 

chính sách kế toán phù hợp với ñặc ñiểm của công ty, các mục tiêu tài 

chính trong ngắn hạn và dài hạn và trình ñộ của kế toán viên. Qua tìm 

hiểu thực trạng vận dụng chính sách kế toán tại công ty CP Tư vấn thiết 

kế xây dựng Đà Nẵng, tác giả ñề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện  
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hơn công tác kế toán tại công ty, góp phần cung cấp thông tin chính xác 

cho người sử dụng.  

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Trong nền kinh tế thị trường mở cửa, các DN trong cả nước ñang 

bước vào một cuộc chiến khốc liệt ñể tìm chỗ ñứng trên thị trường. Trong 

những năm qua, cùng với quá trình ñổi mới hệ thống pháp luật về kinh tế, 

tài chính, ngân sách nhà nước, chế ñộ kế toán ñã không ngừng ñược hoàn 

thiện và góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng 

quản lý của các DN. Vận dụng phù hợp chính sách kế toán ñang là một 

vấn ñề rất quan trọng trong các DN hiện nay, nhằm phản ánh một cách 

trung thực về tình hình doanh thu, chi phí lợi nhuận ñể có một kế hoạch 

tài chính cho nhà quản trị trong ngắn hạn và dài hạn, ñồng thời cung cấp 

ñược các thông tin trên BCTC ñáng tin cậy, ñáp ứng ñược nhu cầu của các 

ñối tượng quan tâm. DN có quyền lựa chọn các chính sách kế toán phù 

hợp với tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty, yêu cầu 

quản trị lợi nhuận của nhà quản trị, các chính sách của nhà nước, thông tin 

cung cấp ra bên ngoài cũng như trình ñộ của kế toán. 

Luận văn ñã tập trung làm sáng tỏ các vấn ñề lý luận và thực tiễn 

như sau: 

         - Thứ nhất, hệ thống hoá cơ sở lý luận về chính sách kế toán tại các DN. 

         - Thứ hai, phân tích thực trạng vận dụng các chính sách kế toán 

ñồng thời chỉ ra những ñiểm bất hợp lý tồn tại trong công tác kế toán của 

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng. 

         - Thứ ba, trên cơ sở những tồn tại, luận văn ñã nêu ra những giải 

pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng chính sách kế toán tại Công ty CP 

Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng, một số ñề xuất của tác giả gồm:  
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+ Điều chỉnh cách ghi nhận doanh thu như trước ñây, hạch toán và 

theo dõi cụ thể chi phí phát sinh liên quan ñến từng hợp ñồng. 

+ Điều chỉnh cách hạch toán doanh thu và chi phí giữa công ty mẹ và 

công ty con. 

+ Lựa chọn và ñiều chỉnh linh hoạt thời gian sử dụng tài sản cố ñịnh 

cũng như thời gian phân bổ công cụ dụng cụ xuất dùng và chi phí sửa 

chữa tài sản cố ñịnh. 

+ Đề xuất giải pháp lập dự phòng, xử lý và xóa sổ các khoản nợ phải 

thu khó ñòi. 

+ Bổ sung và hoàn thiện việc công bố thông tin trên thuyết minh 

BCTC. 

Với những nghiên cứu và ñề xuất trình bày trong luận văn, tác giả 

mong muốn ñóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách kế toán tại 

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng. Tuy nhiên, nội dung của 

luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận 

ñược những ý kiến ñóng góp của các thầy cô ñể hoàn thiện nội dung của 

luận văn. 


