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MỞ ĐẦU 
 
1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của KTQT chuyên thực 
hiện việc xử lý và cung cấp các thông tin về chi phí nhằm phục vụ 
cho việc thực hiện các chức năng của nhà quản trị như hoạch ñịnh, tổ 
chức thực hiện, kiểm tra và ra quyết ñịnh. Tại các nước phát triển 
KTQT chi phí ñược xem như là công cụ quản lý khoa học và hiệu 
quả nhằm kịp thời xử lý và cung cấp thông tin về chi phí ñáp ứng cho 
nhà quản trị. Còn ở Việt Nam, trước những năm 1990 với nền kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung các doanh nghiệp không phải chịu sức ép 
cạnh tranh nên chưa thấy ñược nhu cầu cần phải có hệ thống kế toán 
quản trị. Nền kinh tế nước ta ñang trên ñà phát triển, cùng với sự ñổi 
mới nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường thì kế toán quản trị và kế 
toán quản trị chi phí ngày càng ñược quan tâm hơn, tuy nhiên vẫn 
chưa ñược ứng dụng một cách phổ biến. 

Ngành sản xuất thiết bị y tế là một trong những ngành có vị trí 
quan trọng trong nền kinh tế. Đứng trước xu thế hội nhập quốc tế, 
muốn tồn tại và phát triển yêu cầu khắt khe ñặt ra cho doanh nghiệp 
sản xuất thiết bị y tế là phải kiểm soát ñược chi phí và ñảm bảo chất 
lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn. Để thực hiện ñược việc này, Tổng 
công ty cổ phần y tế Danameco cần tổ chức hệ thống thông tin nội bộ 
hoàn chỉnh ñể cung cấp thông tin cho lãnh ñạo nhằm nâng cao chất 
lượng quản lý. Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu các mặt hoạt 
ñộng sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và công tác kế toán tại 
Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, xuất phát từ thực trạng về tổ 
chức thông tin kế toán tại công ty, tôi nhận thấy rằng việc tổ chức 
ứng dụng kế toán quản trị tại công ty là hoàn toàn phù hợp vì nhìn 
chung kế toán quản trị tại công ty chưa ñược tổ chức một cách có hệ 
thống và chặt chẽ, thông tin cung cấp cho nhà quản trị không ñược tổ 
chức linh hoạt, nhanh chóng trong việc ra quyết ñịnh tại công ty. 
Thực tế tại công ty việc áp dụng kế toán quản trị chi phí vào hoạt 
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ñộng quản lý chưa ñược quan tâm một cách ñúng mức. Trong ñiều 
kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay thì ñây là một hạn 
chế lớn, nhất là một công ty có quy mô lớn và thị trường rộng như 
Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 

Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả ñã chọn ñề tài: “K ế toán quản 
tr ị chi phí tại Tổng công ty Cổ phần y tế Danameco” ñể làm luận 
văn tốt nghiệp. 
2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 

- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi 
phí trong doanh nghiệp. 

- Phân tích, ñánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Tổng 
công ty cổ phần y tế Danameco, từ ñó rút ra ưu nhược ñiểm trong 
công tác kế toán quản trị chi phí. 

- Đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán 
quản trị chi phí tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu   

 Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là kế toán quản trị chi phí tại 

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 
 Phạm vi nghiên cứu 
Những vấn ñề cơ bản liên quan ñến kế toán quản trị chi phí tại 

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp cụ thể như: phương pháp 
phân tích, tổng hợp, phỏng vấn. Tác giả ñã trực tiếp tiến hành nghiên 
cứu tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco theo phương pháp 
phỏng vấn và ñối tượng phỏng vấn là kế toán tính giá thành sản 
phẩm, kế toán trưởng và giám ñốc tại Công ty. Dữ liệu sử dụng chủ 
yếu trong luận văn là dữ liệu sơ cấp tại ñơn vị kết hợp với các quy 
ñịnh, hệ thống văn bản hướng dẫn của công ty về tài chính-kế toán. 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 
- Về mặt lý luận: Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận cơ bản của 

kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất. 
- Về mặt thực tiễn:  

+ Phân tích, ñánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí tại 
Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 

+ Xác ñịnh và phân tích các nguyên nhân tồn tại trong việc tổ 
chức vận dụng kế toán quản trị chi phí tại Tổng công ty cổ phần y tế 
Danameco. 

+ Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi 
phí tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 
6. Bố cục của luận văn 

Luận văn gồm 3 chương: 
 Chương 1: Cở sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong 

doanh nghiệp. 
 Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Tổng công 

ty cổ phần y tế Danameco. 
 Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị 

chi phí tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. 
 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 
CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI ỆP  

1.1. Tổng quan về kế toán quản tr ị chi phí trong doanh nghiệp 
1.1.1. Khái quát về kế toán quản trị chi phí 

KTQT là một ngành khoa học quản lý tương ñối mới, ñặc biệt 
khi so sánh với l ịch sử phát triển lâu dài của KTTC. Kế toán chi phí 
là biểu hiện ñầu tiên của hệ thống KTQT hiện hành. Kế toán chi phí 
ñã ñược phát triển ñể ñáp ứng nhu cầu chung trong quá trình báo cáo 
tài chính. Các chi phí ñã phải ñược xác ñịnh ñể các phí tổn có liên 
quan ñến sản phẩm có thể ñược phân chia rõ ràng giữa giá phí hàng 
tiêu thụ và hàng tồn kho. Chủ yếu là xác ñịnh ñầy ñủ tất cả các chi 
phí một cách khách quan và rõ ràng. 
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Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường, trước yêu cầu thông 
tin nhiều hơn, phong phú hơn của nhà quản trị, ngoài những thông tin 
về chi phí ñể có thể phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp ñược tốt 
hơn, KTCP ñược bổ sung và phát triển thành kế toán quản trị. KTQT 
ñược phát triển mạnh tại Hoa Kỳ vào ñầu thế kỷ 20, và hiện nay ñược 
vận dụng ở hầu hết các nước có nền kinh tế thị trường với tên gọi là 
KTQT. 
1.1.2. Bản chất và vai trò của kế toán quản trị chi phí 
1.1.2.1. Bản chất của kế toán quản trị chi phí 

- Xử lý và cung cấp các thông tin phục vụ cho việc lập các dự 
toán, quyết ñịnh các phương án kinh doanh. 

- KTQT chi phí cung cấp các thông tin về hoạt ñộng kinh tế, tài 
chính trong phạm vi yêu cầu quản lý nội bộ của DN.  

- KTQT chi phí là một bộ phận của công tác kế toán nói chung và 
là một bộ phận không thể thiếu ñược ñể kế toán thực sự trở thành 
công cụ quản lý. 
1.1.2.2. Vai trò của kế toán quản trị chi phí 

• Lập kế hoạch  
• Tổ chức thực hiện 
• Kiểm tra và ñánh giá 
• Ra quyết ñịnh 

1.2. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 
1.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt ñộng 
1.2.1.1. Chi phí sản xuất  
1.2.1.2. Chi phí ngoài sản xuất  
1.2.2. Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí và ñối tượng 
tập hợp chi phí 

- Chi phí trực tiếp 
- Chi phí gián tiếp 

1.2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 
- Biến phí 
- Định phí 
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- Chi phí hỗn hợp 
1.2.4. Phân loại chi phí trong kiểm tra và ra quyết ñịnh 

- Chi phí kiểm soát ñược 
- Chi phí không thể kiểm soát ñược 
- Chi phí trực tiếp 
- Chi phí gián tiếp 
- Chi phí chênh lệch 
- Chi phí cơ hội 
- Chi phí lặn 

1.3. Nội dung của KTQT chi phí trong doanh nghiệp 
1.3.1. Dự toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất  
1.3.1.1. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Dự toán chi 
phí NVL 
trực tiếp 

= 
Dự toán lượng 

sản phẩm 
sản xuất 

x 

Định mức 
tiêu hao 

NVL trực 
tiếp 

x 

Định mức 
giá của 

mỗi ñơn vị 
NVLTT 

1.3.1.2. Dự toán nhân công trực tiếp 

Dự toán chi phí 
nhân công  
trực tiếp 

= 
Dự toán lượng 

sản phẩm 
sản xuất 

x 

Định mức 
thời gian lao 
ñông 1 sản 

phẩm 

x 

Đơn giá 
tiền lương 
1 giờ lao 

ñộng 
1.3.1.3. Dự toán chi phí sản xuất chung 

• Dự toán biến phí sản xuất chung:  

Dự toán biến phí sản 
xuất chung 

= 
Dự toán lượng sản 

phẩm sản xuất 
x 

Dự toán biến 
phí SXC ñơn 

vị 
Trường hợp biến phí sản xuất chung ñược xác ñịnh bằng một 

tỷ lệ trên biến phí trực tiếp thì dựa vào dự toán biến phí trực tiếp, tỷ 
lệ biến phí sản xuất ñể lập dự toán biến phí sản xuất chung. 
 

Dự toán biến phí 
sản xuất chung 

= 
Dự toán biến 
phí trực tiếp 

x 
Tỷ lệ biến phí sản 

xuất chung 
• Dự toán ñịnh phí sản xuất chung:  
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Dự toán ñịnh phí 
sản xuất chung 

= 
Định phí SXC 

thực tế kỳ trước 
x 

Tỷ lệ % tăng (giảm) 
ñịnh phí SXC theo dự kiến 

Căn cứ vào dự toán biến phí và dự toán ñịnh phí sản xuất chung tổng 
hợp thành dự toán chi phí sản xuất chung:  

Dự toán chi phí 
sản xuất chung 

= 
Dự toán biến 
phí sản xuất 

chung 
+ 

Dự toán ñịnh phí sản xuất 
chung 

1.3.1.4. Dự toán chi phí bán hàng 
Dự toán chi phí 

bán hàng 
= 

Dự toán biến 
phí BH 

x Dự toán ñịnh phí BH 

1.3.1.5. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
Dự toán chi phí 

QLDN 
= 

Dự toán biến 
phí QLDN 

x 
Dự toán ñịnh phí 

QLDN 
1.3.2. Dự toán linh hoạt 
 Trình tự lập dự toán linh hoạt có thể khái quát qua các bước sau: 

Bước 1: Xác ñịnh phạm vi phù hợp cho ñối tượng ñược lập 
dự toán. 

Bước 2: Xác ñịnh cách ứng xử chi phí, tức phân loại chi phí 
thành biến phí, ñịnh phí. Đối với chi phí hỗn hợp, cần phân chia 
thành biến phí và ñịnh phí dựa trên các phương pháp ước lượng chi 
phí. 

Bước 3: Xác ñịnh biến phí ñơn vị dự toán. 
  Tổng biến phí dự toán 

Biến phí ñơn vị dự toán =  
 Tổng mức hoạt ñộng dự toán 

Bước 4: Xây dựng dự toán linh hoạt, cụ thể: 
 - Đối với biến phí: 
Tổng biến phí 
ñã ñiều chỉnh 

= 
Mức hoạt ñộng 

thực tế 
x 

Biến phí ñơn vị dự 
toán 

 - Đối với ñịnh phí: Định phí không thay ñổi vì doanh 
nghiệp vẫn nằm trong phạm vi hoạt ñộng liên quan. 
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1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 
1.3.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 
 - Đối tượng tập hợp chi phí SXKD: Để xác ñịnh ñược ñối tượng 
tập hợp chi phí SXKD ở từng doanh nghiệp có thể căn cứ vào các 
yếu tố sau: 
 + Căn cứ vào ñịa ñiểm phát sinh chi phí 
 + Căn cứ vào tính chất sản xuất và ñặc ñiểm quy trình công nghệ 
sản xuất sản phẩm 
 + Căn cứ vào loại hình sản xuất 
 + Căn cứ vào yêu cầu quản lý, khả năng quản lý và trình ñộ của 
nhân viên kế toán 
 - Phương pháp tập hợp chi phí: 
 + Phương pháp trực tiếp 
 + Phương pháp phân bổ 
 - Phương pháp xác ñịnh chi phí  
 - Đối tượng tính giá thành 
1.3.3.2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

- Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương 
pháp truyền thống. 

- Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương 
pháp ABC. 
1.3.4. Thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị 
  - Báo cáo tình hình thực hiện: 
 + Báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận của từng loại sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ; 
 + Báo cáo bộ phận lập cho trung tâm trách nhiệm. 
 - Báo cáo phân tích: 
 + Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng, lợi nhuận; 
 + Phân tích tình hình tài chính của DN; 
 + Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến tình hình thực hiện kế 
hoạch sản xuất và tài chính; 
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 Ngoài ra, căn cứ yêu cầu quản lý, ñiều hành của từng giai ñoạn 
cụ thể, DN có thể lập báo cáo kế toán quản trị khác. 
1.3.5. Phân tích thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra 
quyết ñịnh 
1.3.5.1. Phân tích chi phí theo các trung tâm chi phí 

- Đối với trung tâm cung ứng 
- Đối với trung tâm sản xuất 
- Đối với trung tâm quản lý và ñiều hành 
- Đối với trung tâm ñầu tư 

1.3.5.2. Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết ñịnh kinh 
doanh 
 Quá trình phân tích thông tin chi phí thích hợp bao gồm các 
bước: 
 - Tập hợp chi phí liên quan ñến mỗi phương án kinh doanh, chi 
phí này bao gồm chi phí thực tế ước tính, chi phí tiềm ẩn và chi phí 
cơ hội. 
 - Loại bỏ các chi phí chìm, là những chi phí phát sinh luôn tồn tại 
ở tất cả các phương án kinh doanh. 
 - Loại bỏ các chi phí phát sinh như nhau trong tương lai ở các 
phương án kinh doanh. 
 - Các chi phí còn lại là thông tin chi phí thích hợp cho việc chọn 
các phương án. 
1.3.6. Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất phục vụ kiểm soát chi 
phí 
1.3.6.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

- Biến ñộng giá nguyên vật liệu là là chênh lệch giữa giá NVLTT 
thực tế với giá NVLTT theo dự toán ñể sản xuất ra lượng sản phẩm 
nhất ñịnh. 

Biến ñộng giá 
NVLTT 

= 
Đơn giá 
NVLTT 
thực tế 

- 
Đơn giá 
NVLTT 
dự toán 

x 
Lượng NVLTT 

thực tế 
sử dụng 

- Biến ñộng về lượng là chênh lệch giữa thực tế và dự toán mức 
tiêu hao nguyên vật liệu cho khối lượng sản xuất thực tế 
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Biến ñộng mức 
tiêu hao 
NVLTT 

= 
NVLTT thực 

tế sử dụng 
- 

NVLTT dự 
toán sử dụng 

x 
Đơn giá  
NVLTT 
dự toán 

1.3.6.2. Kiểm soát chi phí phí nhân công trực tiếp  
- Phân tích nhân tố ảnh hưởng giá: là chênh lệch giữa giữa thực 

tế và dự toán giá nhân công, tính cho số giờ lao ñộng thực tế sử dụng.  

Biến ñộng giá 
nhân công 

= 
Đơn giá nhân 
công thực tế 

- 
Đơn giá nhân 
công dự toán 

x 
Thời gian 
lao ñộng 
thực tế 

- Phân tích nhân tố ảnh hưởng lượng: là chênh lệch giữa số giờ 
lao ñộng trực tiếp thực tế với dự toán ñể sản xuất ra lượng sản phẩm 
nhất ñịnh. 

Biến ñộng thời 
gian lao ñộng 

= 
Thời gian lao 
ñộng thực tế 

- 
Thời gian lao 
ñộng dự toán 

x 
Đơn giá NC 

dự toán 
1.3.6.3. Kiểm soát chi phí sản xuất chung 

- Kiểm soát biến ñộng biến phí sản xuất chung 
Biến ñộng biến phí sản xuất chung ñược phân tích thành biến 

ñộng giá và biến ñộng lượng biến phí sản xuất chung: 
Biến ñộng 

giá ñến biến 
phí SXC 

= 
Đơn giá biến 

phí SXC 
thực tế 

- 
Đơn giá biến 

phí SXC 
dự toán 

x 
Mức ñộ 

hoạt ñộng 
thực tế 

       

Biến ñộng 
 lượng ñến 

biến phí SXC 
= 

Mức ñộ 
hoạt ñộng 

thực tế 
- 

Mức ñộ 
hoạt ñộng 
dự toán 

 
x 

Đơn giá biến 
phí SXC dự 

toán 

- Kiểm soát ñịnh phí sản xuất chung 
Biến ñộng ñịnh phí sản xuất chung là chênh lệch giữa ñịnh phí 

sản xuất chung thực tế và ñịnh phí sản xuất chung theo dự toán. 
Biến ñộng ñịnh 

phí SXC 
= 

Định phí SXC 
thực tế 

- 
Định phí SXC dự 

toán 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 
TẠI T ỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

 
2.1. Tổng quan về Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 
2.1.1. Đặc ñiểm hình thành, phát triển của Công ty, chức năng, 
nhiệm vụ của Công ty 
2.1.1.1. Đặc ñiểm hình thành, phát triển của Công ty 
2.1.1.2. Chức năng của công ty 
2.1.1.3. Nhiệm vụ của công ty 
2.1.2. Đặc ñiểm tổ chức quản lý và hoạt ñộng sản xuất kinh doanh   
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 
2.1.2.2. Đặc ñiểm tổ chức công tác kế toán 
2.2. Thực trạng kế toán quản tr ị chi phí tại Tổng công ty cổ phần 
y tế Dananmeco 
2.2.1. Phân loại chi phí  
2.2.1.1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế 
 - Chi phí nguyên vật liệu bao gồm: 
 + Chi phí NVL chính 
 + Chi phí NVL phụ  
 + Chi phí nhiên liệu  
 + Chi phí công cụ dụng cụ  
 + Chi phí phụ tùng thay thế  
 - Chi phí khấu hao TSCĐ 
 - Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương 
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 
 - Chi phí khác bằng tiền 
2.2.1.2. Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế 

Đây là cách phân loại chi phí theo khoản mục giá thành, chi phí 
ñược phân thành: 

 - Chi phí NVLTT 
 - Chi phí NCTT 
 - Chi phí SXC 
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  Ngoài ra công ty theo dõi chi tiết: 
 - Chi phí bán hàng 
 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

2.2.2. Công tác lập dự toán chi phí ở Tổng công ty cổ phần y tế 
Danameco 
2.2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Phòng kế hoạch sử dụng kết quả ñịnh mức tiêu hao NVL và kết 
quả dự toán về số lượng sản phẩm sản xuất ñể ñưa ra dự toán về 
lượng nguyên vật liệu trực tiếp. Sau khi có ñược số liệu về lượng 
NVL chính sẽ sử dụng trong kỳ sản xuất tiếp theo, bộ phận mua hàng 
sẽ lên kế hoạch ñể tính ra số liệu về lượng nguyên vật liệu cần mua 
trong kỳ ñảm bảo cho sản xuất và dự trữ. Tại kho, nếu số lượng NVL 
chính ñối với những sản phẩm sử dụng nhiều thì bộ phận kế hoạch sẽ 
mua hàng với số lượng xấp xỉ lượng NVL sẽ dùng trong lần sản xuất 
tiếp theo và mức tồn kho thì cố ñịnh qua các kỳ. Đối với NVL chính 
của những sản phẩm ít khi ñược khách hàng ñặt mua thì chỉ khi sản 
phẩm tồn kho xấp xỉ bằng 0 thì bộ phận mua hàng sẽ tiến hành mua 
hàng. Sau khi có ñược lượng NVL cần dùng cho sản xuất, dự toán chi 
phí NVLTT ñược tính như sau: 
 Dự toán chi 

phí NVLTT 
= 

Dự toán lượng 
NVL sử dụng 

x 
Đơn giá xuất 

NVL 
2.2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 
 Chi phí nhân công trực tiếp ñược xây dựng theo số lượng từng 
loại sản phẩm ñược sản xuất ra ứng với nhân công trực tiếp sản xuất 
ra sản phẩm ñó. Ở công ty, ñã xây dựng sẵn ñịnh mức ñơn giá lương 
trên một sản phẩm. Phương pháp mà DN sử dụng ñể tính ñịnh mức 
ñơn giá lương trên một sản phẩm thường là cho sản xuất thử sau ñó 
xem xét kết quả ñể ñưa ra ñịnh mức. Thông thường ñịnh mức về giờ 
công ít thay ñổi mà chỉ thay ñổi về ñịnh mức giá trên một giờ công.  
 Phòng kế hoạch sử dụng kết quả ñịnh mức chi phí và kết quả dự 
toán về số lượng sản phẩm sản xuất ñể ñưa ra dự toán về lượng thời 
gian lao ñộng. 
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 Sau khi có ñược lượng thời gian lao ñộng cho sản xuất, dự toán 
chi phí NCTT ñược tính như sau:  

Dự toán chi phí 
NCTT 

= 
Dự toán lượng thời 

gian lao ñộng sử dụng 
x 

Đơn giá 
lương 

2.2.2.3. Chi phí sản xuất chung 
 Căn cứ vào tình hình thực hiện của các năm trước làm căn cứ lập 
dự toán chi phí của năm sau. Dự toán chi phí sản xuất chung ñược 
xây dựng chủ yếu từ thống kê và ước tính. Riêng chi phí khấu hao 
TSCĐ, căn cứ vào giá trị TSCĐ có trong kỳ và tình hình biến ñộng 
TSCĐ trong năm theo kế hoạch. Kế toán xác ñịnh mức khấu hao dự 
kiến theo chế ñộ quy ñịnh.  
2.2.2.4. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 
 Tương tự như chi phí sản xuất chung, kế hoạch về chi phí bán 
hàng và chi phí quản lý tại công ty cũng ñược lập dựa trên phương 
pháp thống kê và ước tính là chủ yếu, không có ñịnh mức cụ thể cho 
từng nội dung chi phí. 
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
tại Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 
2.2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

a. Kế toán chi phí NVLTT 
 Khi có ñơn ñặt hàng, bộ phận ñiều ñộ tiến hành kiểm tra tồn kho, 
phân tích và lập kế hoạch sản xuất. Sau ñó trình cho Giám ñốc duyệt, 
căn cứ vào kế hoạch sản xuất ñã ñược duyệt bộ phận vật tư tiến hành 
mua vật tư, tiếp tục chuyển cho quản ñốc phân xưởng ñể sản xuất. 
Trên cơ sở ñó, bộ phận ñiều ñộ lập Phiếu xuất kho vật liệu ñể tiến 
hành sản xuất sản phẩm. Dựa vào phiếu xuất kho, thủ kho sẽ theo dõi 
về mặt số lượng, còn kế toán ghi vào sổ chi tiết vật tư theo dõi cả về 
mặt số lượng và giá trị, sau khi ñối chiếu sổ sách với thủ kho, kế toán 
lập Bảng kê ghi Có của các TK 1521, 1522, 1523, ñồng thời lập Bảng 
kê ghi nợ TK 621 và lên sổ chi tiết TK 621.Từ các bảng kê cuối 
tháng kế toán vào chứng từ ghi sổ TK 621. Số tổng hợp trên mỗi 
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chứng từ ghi sổ sẽ ñược ñăng ký trên sổ ñăng ký chứng từ ghi sổ và 
cuối quý lên sổ cái TK 621. 

b. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 
 Phòng kế hoạch xây dựng ñơn giá lương cho một ñơn vị sản 
phẩm hoàn thành tùy theo yêu cầu kỹ thuật mà xây dựng ñơn giá cho 
mỗi loại sản phẩm là khác nhau. 
 Tiền lương của công nhân sản xuất ñược tính dựa vào bảng chấm 
công trong mỗi tổ, các tổ trưởng sẽ chấm công cho từng công nhân. 
Cuối tháng căn cứ vào số lượng sản phẩm sau khi kiểm nghiệm ñã 
ñạt ñược tiêu chuẩn và nhập kho, thống kê phân xưởng tính ra quỹ 
lương của phân xưởng, kế toán dựa vào bảng chấm công do tổ trưởng 
phân xưởng gởi lên ñể tính ra tiền lương trả cho công nhân. 
 Trường hợp công nhân sản xuất nghỉ theo chế ñộ hay nghỉ do 
ngừng sản xuất thì áp dụng hình thức lương thời gian. 
 Ngoài ra, CNSX còn ñược hưởng các khoản phụ cấp trách 
nhiệm, ñộc hại, tiền ăn ca, lễ, tết… 
 Các khoản trích theo lương của CNSX bao gồm BHXH, BHYT, 
KPCĐ, BHTN, tỷ lệ trích là 30,5%, trong ñó tính vào chi phí của DN 
là 22% và trừ vào lương của người lao ñộng là 8,5%. 

c. Kế toán chi phí sản xuất chung 
 Chi phí sản xuất chung của Công ty bao gồm nhiều khoản mục 
như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu, chi phí nhiên liệu, chi phí cơm 
ca, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí ñiện cho sản xuất, chi phí sửa 
chữa nhỏ tại phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác 
bằng tiền… Định kỳ tập hợp toàn bộ các chứng từ có liên quan ñến 
chi phí phát sinh về phòng kế toán ñể làm cơ sở hạch toán, sau ñó lên 
bảng tổng hợp chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hoặc công nợ thanh 
toán khách hàng hoặc lập bảng kê ghi có TK liên quan. Đến cuối 
tháng kế toán trên cơ sở bảng kê ghi có vào chứng từ ghi sổ, cuối quý 
vào sổ cái. 
2.2.3.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm 
 - Đánh giá sản phẩm dở dang 
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 Để xác ñịnh ñược giá thành thì việc xác ñịnh số lượng sản phẩm 
dở dang phải qua công tác kiểm kê và sau ñó là việc ñánh giá sản 
phẩm dở dang. Công thức tính sản phẩm dở dang như sau: 
Chi phí sản xuất 
dở dang cuối kỳ 

= 
Sản phẩm dở dang 

cuối kỳ 
x 

Định mức NVL 
chính 

 - Tính giá thành sản phẩm 
 Ở công ty kế toán áp dụng phương pháp tính giá thành theo 
phương pháp trực tiếp, công thức như sau: 

Tổng giá thành 
sản phẩm i 

= CPSXDDĐK + CPSXPSTK - CPSXDDCK 

2.2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo chi phí 
2.2.4.1. Báo cáo tình hình thực hiện chi phí NVLTT 
 Báo cáo tình hình thực hiện chi phí NVLTT ñược kế toán lập 
theo quý nhằm so sánh số lượng, nguyên vật liệu sử dụng thực tế so 
với kế hoạch ñể có thể ñánh giá ñược tình hình thực hiện trong quý 
ñó ra sao, từ ñó có biện pháp ñiều chỉnh cho các kỳ tiếp. 

Bảng 2.16: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí NVLTT Quý 2/2011 
Chênh lệch Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 

Lượng Tỷ lệ (%) 
Chi phí 
NVLTT 9,450,000,000 9,675,943,589 225,943,589 2,4 

2.2.4.2. Báo cáo tình hình thực hiện chi phí NCTT 
 Báo cáo chi phí nhân công trực tiếp của công ty ñược lập vào 
cuối quý ñể kiểm soát chi phí thực hiện so với dự toán, từ ñó ñưa ra 
những nhận ñịnh về tình hình thực hiện và nhận xét việc lập dự toán 
ñể làm cơ sở ñể lập cho kỳ tiếp theo. 

Bảng 2.17: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí NCTT Quý 2/2011 

Chênh lệch 
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 

Lượng Tỷ lệ 
(%) 

Chi phí 
NCTT 1,493,900,000 1,756,744,276 +262,844,276 18 
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2.2.4.3. Báo cáo tình hình thực hiện chi phí SXC 
 Chi phí sản xuất chung bao gồm nhiều nội dung như: chi phí 
nhân viên phân xưởng, chi phí nhiên liệu, chi phí công cụ dụng cụ, 
chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng 
tiền khác. Đối với chi phí này cuối quý công ty cũng lập báo cáo ñể 
so sánh việc thực hiện so với kế hoạch như thế nào ñể xem xét sự 
biến ñộng của chi phí này, từ ñó ñưa ra nhận xét, ñánh giá và tìm 
hiểu nguyên nhân. hìn chung, các báo cáo về tình hình thực hiện chi 
phí NVLTT, Chi phí NCTT, chi phí SXC chỉ mới dừng lại ở việc so 
sánh số liệu thực tế so với kế hoạch chưa ñi sâu phân tích nguyên 
nhân biến ñộng của từng loại chi phí này.  
2.2.4.4. Báo cáo tình hình thực hiện chi phí bán hàng và quản lý 
doanh nghiệp 
 Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tương tự như chi 
phí SXC, cuối mỗi quý công ty cũng lập báo cáo ñể so sánh việc thực 
hiện so với kế hoạch như thế nào ñể xem xét sự biến ñộng của chi phí 
này, từ ñó ñưa ra nhận xét, ñánh giá và tìm hiểu nguyên nhân. Tuy 
nhiên, báo cáo này ñược lập chỉ có thể so sánh giữa chi phí thực tế và 
kế hoạch chứ chưa phân tích ñược nguyên nhân của sự biến ñộng chi 
phí. 
2.3. Đánh giá thực trạng kế toán quản tr ị chi phí tại Tổng công ty 
cổ phần y tế Danameco 

Trên cơ sở nghiên cứu thực tế KTQT chi phí tại công ty, tác giả 
nhận  thấy Công ty chủ yếu tập trung vào công tác tính giá thành sản 
phẩm. Công ty ñã lập dự toán chi phí, lập báo cáo bộ phận và tính giá 
thành sản phẩm, ñã cung cấp thông tin cho nhà quản trị trong việc tổng 
hợp chi phí, ñánh giá tình hình thực hiện và xác ñịnh ñược trách nhiệm 
của các bộ phận có liên quan. Tuy nhiên, công tác quản trị chi phí còn bộc 
lộ một số nhược ñiểm: 
 - Thứ nhất, về tổ chức bộ máy kế toán: Nhìn chung công tác kế 
toán tại công ty ñược thực hiện một cách khoa học, ñội ngũ nhân viên 
có trình ñộ chuyên môn cao nên công tác quản lý tài chính tương ñối 
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hiệu quả. Mặc dù ñặc ñiểm sản xuất kinh doanh của công ty tương 
ñối phức tạp, khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều nhưng 
công ty ñã thực hiện trên phần mềm kế toán ASIA cho tất cả các ñơn 
vị. Đây là phần mềm ñược vận dụng phù hợp với tình hình thực tế 
của công ty, có ñặc ñiểm dễ hiểu, dễ làm, minh bạch công khai, dễ 
kiểm tra, kiểm soát. Tuy nhiên, phần mềm kế toán này còn mới mẻ, 
chưa ổn ñịnh nên trong quá trình thực hiện vừa làm vừa bổ sung ñể 
phù hợp với tình hình thực tế của toàn công ty. Một số ñơn vị chưa 
chủ ñộng khắc phục khi phần mềm bị sự cố và chưa phát huy hết tác 
dụng chương trình phần mềm ñể cài ñặt. 
 - Thứ hai, về phân loại chi phí: việc phân loại chi phí của Công 
ty chưa ñáp ứng ñược các yêu cầu cung cấp thông tin của quản trị nội 
bộ, chưa phân loại theo cách ứng xử chi phí thành biến phí, ñịnh phí 
ñể phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho KTQT. 
 - Thứ ba, về công tác lập dự toán chi phí: việc lập dự toán tại 
Công ty chủ yếu dựa vào số liệu quá khứ và khá tổng quát nên chỉ 
mang tính chất báo cáo, chưa giúp ñược cho nhà quản trị trong việc 
phân tích ñưa ra những quyết ñịnh kịp thời khi cần thiết. Bên cạnh 
ñó, công ty chưa phân tích các yếu tố liên quan trong quá trình xây 
dựng kế hoạch. Việc phân tích chỉ dừng lại ở việc so sánh giữa thực 
tế với kế hoạch. Công ty chưa có bộ phân chuyên trách làm công tác 
phân tích nên các thông tin phân tích chưa có chiều sâu. Ngoài ra, 
công ty chưa lập dự toán chi phí linh hoạt ñể cung cấp thông tin cho 
nhà quản trị.  
 - Thứ tư, về hệ thống thông tin báo cáo: liên quan ñến vấn ñề về 
chi phí thì công ty chỉ lập các báo cáo ñơn thuần theo pháp truyền 
thống nên chưa cung cấp thông tin chính xác liên quan ñến quản trị 
doanh nghiệp. Hệ thống báo cáo nội bộ của công ty chưa thực hiện 
kiểm soát chi phí một cách toàn diện cũng như việc cung cấp thông 
tin cho công tác ñánh giá trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân cho 
nhà quản trị cấp cao. 
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 - Thứ năm, về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản 
phẩm: Doanh nghiệp chưa nhận thức ñược tầm quan trọng của việc 
phân loại chi phí nên việc phân loại chi phí theo yếu tố và theo khoản 
mục ñể tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trên 
phương diện kế toán tài chính, cách phân loại này sẽ không trợ giúp 
Doanh nghiệp xử lý ñịnh phí sản xuất chung nếu doanh nghiệp hoạt 
ñộng không hết công suất phân xưởng. Trên phương diện kế toán 
quản trị, nó hạn chế việc vận dụng linh hoạt các phương pháp tính giá 
thành. 
 

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THI ỆN 
 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ T ẠI TỔNG CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ DANAMECO 
3.1. Căn cứ hoàn thiện KTQT chi phí t ại công ty 
 Với sự phát triển không ngừng của KTQT, việc áp dụng phương 
pháp kế toán truyền thống ngày càng tỏ ra không phù hợp và ñang 
gặp nhiều những bất cập. Điều này ảnh hưởng rất lớn ñến việc ra 
quyết ñịnh của nhà quản trị nên chọn phương án này hay phương án 
kia, nên ñầu tư vào sản phẩm này hay sản phẩm kia... Như vậy, nhà 
quản trị cần một phương pháp kế toán mới khoa học hơn ñể có thể 
ñáp ứng ñược các nhu cầu cấp thiết trên. 
 Trong xu thế cạnh tranh hiện nay của cơ chế thị trường, các 
doanh nghiệp phải tìm mọi cách ñể tăng doanh số tiêu thụ sản phẩm, 
ñảm bảo lợi nhuận cao cho công ty và ñáp ứng nhu cầu của khách 
hàng. Do ñó, việc ra quyết ñịnh kinh doanh một cách ñúng ñắn, kịp 
thời rất quan trọng. Để thực hiện ñược ñiều này thì thông tin KTQT 
chi phí sẽ rất hữu ích và có ý nghĩa quan trọng giúp cho nhà quản trị 
của công ty ñưa ra những quyết ñịnh ñầu tư và kinh doanh phù hợp. 
Việc hoàn thiện KTQT chi phí tại công ty xuất phát từ các yêu cầu 
sau: 

- Yêu cầu của nền kinh tế thị trường 
- Yêu cầu nội tại của công ty 
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 Cụ thể, những vấn ñề cần hoàn thiện ñể phục vụ tốt hơn yêu cầu 
quản trị nội bộ của công ty như sau : 
 - Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí. 
 - Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí. 
 - Hoàn thiện việc xác ñịnh giá phí theo phương pháp trực tiếp.
 - Hoàn thiện báo cáo KTQT. 
 - Hoàn thiện phân tích ñánh giá hiệu quả và kiểm soát chi phí.
 - Hoàn thiện tổ chức thông tin giữa kế toán quản trị với các 
phòng ban và các ñơn vị trực thuộc. 
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản tr ị chi phí tại tổng 
công ty cổ phần y tế Danameco 
3.2.1. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 

Việc phân loại chi theo cách ứng xử chi phí là một trong những 
cách phân loại cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho nhà quản trị ñưa 
ra những quyết ñịnh trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Phân loại chi phí 
theo cách ứng xử của chi phí giúp cho nhà quản lý trong việc lập dự 
toán, kiểm soát và ñánh giá hiệu quả sử dụng chi phí. Chính vì vậy, 
ngoài cách phân loại chi phí theo nội dung và theo chức năng giống 
như kế toán tài chính, ñể có thể vận dụng ñược hệ thống kế toán quản 
trị chi phí, cần phân loại chi phí cách ứng xử của chi phí. Theo cách 
phân loại này, chi phí trong Công ty nên phân loại thành biến phí và 
ñịnh phí  

 Biến phí bao gồm: 
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
- Chi phí nhân công trực tiếp theo sản phẩm 
- Biến phí sản xuất chung 
- Biến phí bán hàng 
Định phí bao gồm:  
- Định phí sản xuất chung 
- Định phí bán hàng  
- Định phí quản lý doanh nghiệp 
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3.2.2. Lập dự toán chi phí linh hoạt 
Theo tài liệu dự toán ñịnh phí và biến phí năm 2011 và sản lượng 

sản phẩm năm 2011, tác giả xác ñịnh ñược mức dự toán biến phí ñơn 
vị của chi phí NVLTT là 635,855ñ, chi phí NCTT là 100,519 và chi 
phí SXC là 4,538ñ. Từ ñó, tác giả lập dự toán linh hoạt cho từng 
ssanr phẩm ñể phân tích ñánh giá chính xác chi phí sản xuất khi có sự 
biến ñộng số lượng sản phẩm sản xuất phát sinh trong kỳ. Như vậy, 
trên cơ sở dự toán chi phí linh hoạt giúp Công ty có thể xác ñịnh 
ñược nhanh chóng chi phí ở các tình huống khác nhau như số lượng 
sản phẩm sản xuất gia tăng hay giảm xuống. Từ ñó làm cơ sở so sánh 
với chi phí thực tế ñảm bảo việc phân tích tình hình thực hiện chi phí ñể 
lập dự toán chính xác hơn. 
3.2.3. Hoàn thiện xác ñịnh giá phí 
 Hiện tại công ty ñang sử dụng phương pháp xác ñịnh toàn bộ ñể 
tính giá thành. Phương pháp tính giá thành như hiện tại không ñáp 
ứng ñược các nhu cầu thông tin của nhà quản lý khi áp lực cạnh tranh 
ngày càng gia tăng. Do ñó, tác giả cho rằng công ty cũng nên sử dụng 
phương pháp tính giá thành theo phương pháp giá phí trực tiếp. Với 
phương pháp này sẽ giúp nhà quản lý ñưa ra ñược những quyết ñịnh 
kinh doanh ngắn hạn, trong khi sử dụng phương pháp tính giá toàn bộ 
sẽ giúp nhà quản trị có những quyết ñịnh về mặt chiến lược. Vì vậy, 
sử dụng hai phương pháp này sẽ giúp cho nhà quản trị trong việc ra 
các quyết ñịnh ngắn hạn và dài hạn, từ ñó có các giải pháp thích hợp 
hơn. 
3.2.4. Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị 

Báo cáo KTQT chi phí ñược lập ra với mục ñích kiểm soát tình 
hình thực hiện dự toán chi phí trong kỳ của từng bộ phận trong ñơn 
vị. Thông qua báo cáo kTQT chi phí nhà quản trị sẽ ñánh giá ñược tự 
tiết kiệm hay lãng phí ở từng bộ phận và từ ñó ñề ra ñược các biện 
pháp phấn ñấu tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả SXKD. 

- Báo cáo dự toán 
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Bảng 3.8: Báo cáo dự toán kết quả kinh doanh quý 2/2011 

Khoản mục Kế hoạch Thực tế Chênh lệch 

1. Doanh thu 16,114,978,641 16,992,052,573 877,073,932 

2. Biến phí 10,125,245,800 11,205,314,872 1,080,069,072 

3. Số dư ñảm phí 5,989,732,841 5,786,737,701 -202,995,140 

4. Định phí 3,723,328,869 3,723,328,869 0 

5. LNTT 2,266,403,972 2,063,408,832 -202,995,140 

- Báo cáo bộ phận: Luận văn lập báo cáo theo báo cáo bộ 
phận theo từng bộ phận, báo cáo bộ phận theo cấp phân xưởng, báo 
cáo bộ phận theo cấp ñộ sản xuất cho từng loại sản phẩm. 
3.2.5. Hoàn thiện phân tích ñánh giá hiệu quả và kiểm soát chi phí  
3.2.5.1. Phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Bảng 3.13: Bảng phân tích biến ñộng chi phí NVLTT 
Bông ép sọ não 1 x 7 x 2 lớp VT (5c/g) 

Quý 2/2011 
Chi phí NVLTT Ảnh hưởng của các nhân tố Tên vật li ệu 

Q0T0P0 Q1T0P0 Q1T1P0 Q1T1P1 ∆CM(Q) ∆CM(T) ∆CM(P) Tổng hợp 

Gạc hút nước 
không dệt 
40g/m2 (rổ, 
trắng) kh (kg) 

29,233 29,334 30,346 30,665 +101 +1,012 +320 +1,432 

Chỉ Cotton bông 
ép sọ não (xanh) 
(cuộn) 

215,016 215,760 269,700 275,225 +744 +53,940 +5,525 +60,209 

Giấy bìa cứng 
5x7v (Bông ép 
sọ não) (cái) 

36,992 37,120 37,120 39,440 +128 0 +2,320 +2,448 

Nhãn bông ép sọ 
não 1x7x2lớp 
VT (5 cái) (cái) 

351,424 352,640 423,168 418,992 +1,216 +70,528 -4,176 +67,568 

Bao nylon PP 
6,8x11 mỏng 
3dem (kg) 

19,934 20,003 20,261 20,246 +69 +258 -15 +313 

Bao nylon PP 
6,8x11 dày 
5dem (kg) 

31,349 31,457 33,742 34,351 +108 +2,284 +610 +3,003 

Tổng 683,948 686,314 814,336 818,920 +2,367 +128,022 +4,584 +134,972 
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 Qua bảng trên ta thấy tổng chi phí NVLTT thực tế tăng so với kế 
hoạch là 134.972 ñồng ñiều này là do một số nguyên nhân sau: 
 - Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm: Số lượng sản phẩm 
thực tế cao hơn so với kế hoạch là 20 sản phẩm ñã làm chi phí 
NVLTT tăng lên 2.367 ñồng. Mức tăng chi phí này không có nghĩa là 
doanh nghiệp ñã sử dụng lãng phí chi phí NVLTT vì ñây là khoản 
biến phí. 
 - Ảnh hưởng của nhân tố ñịnh mức tiêu hao NVL 
 - Ảnh hưởng của nhân tố ñơn giá NVL 
3.2.5.2. Phân tích biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp  

Bảng 3.15: Bảng phân tích biến ñộng chi phí NCTT  
Bông ép sọ não 1 x 7 x 2 lớp VT (5c/g) Quý 2/2011 

Chi phí NVLTT Ảnh hưởng của các nhân tố 
Tên sản phẩm 

Q0H0P0 Q1H0P0 Q1H1P0 Q1H1P1 ∆CTL(Q) ∆CTL(H) ∆CTL(P) Tổng hợp 

Bông ép sọ não 1 x 7 
x 2 lớp VT (5c/g) 

2,288,880 2,296,800 2,552,000 2,552,000 7,920 255,200 0 263,120 

 Qua bảng 3.15 ta thấy chi phí nhân công trực tiếp của Bông ép sọ 
não 1 x 7 x 2 lớp VT (5c/g) thực tế tăng so với kế hoạch là 263.120 
ñồng do các nguyên nhân sau: 
 - Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm: Số lượng sản phẩm 
thực tế tăng so với kế hoạch 20 sản phẩm ñiều này ñã làm cho chi phí 
NCTT tăng 7.920 ñồng. 
 - Ảnh hưởng của nhân tố ñịnh mức thời gian sản xuất 1 sản phẩm
 - Ảnh hưởng của nhân tố ñơn giá lương: Do ñơn giá lao ñộng 
không ñổi so với kế hoạch, nên nhân tố này không ảnh hưởng ñến 
biến ñộng chi phí nhân công trực tiếp. 
3.2.5.3. Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất chung 
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Bảng 3.16: Bảng phân tích biến ñộng chi phí SXC Quý 2/2011 

Chênh lệch 
Khoản mục Kế hoạch Thực tế 

Mức 
Tỷ lệ 
(%) 

1. Biến phí sản xuất chung         

   - Biến phí vật liệu 2,750,000 2,915,138 165,138 6.01 

   - Biến phí ñiện 57,495,000 58,383,519 888,519 1.55 

   - Biến phí nước 7,200,000 7,499,623 299,623 4.16 

2. Định phí SXC         

   - Lương 440,500,000 451,842,050 11,342,050 2.57 

   - Công cụ dụng cụ 38,213,165 39,125,739 912,574 2.39 

   - Khấu hao TSCĐ 349,692,661 349,692,661 0 0 

   - Dịch vụ mua ngoài 578,900 0 -578,900 -100 

   - Chi phí khác bằng tiền 316,135,914 329,818,148 13,682,234 4.33 

Tổng 1,165,440,796 1,173,393,735 7,952,939 0.68 

 
 Qua bảng 3.16 ta thấy, chi phí sản xuất trong quý 2 thực tế tăng 
so với kế hoạch là 7.952.939 ñồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 0,68% 
do các nguyên nhân sau: 

- Chi phí vật liệu tăng so với kế hoạch là 165.138 ñồng, 
tương ứng với tỷ lệ tăng là 6,01% vì trong kỳ số lượng sản phẩm sản 
xuất tăng mà ñây là khoản biến phí nên tăng tương ứng với số lượng 
sản phẩm. 

- Chi phí ñiện thực tế tăng so với kế hoạch là 1,55% làm chi 
phí SXC tăng tương ứng 888.519 ñồng. 

- Chi phí nước tăng 4,16% so với kế hoạch làm chi phí SXC 
tăng tương ứng là 299.623 ñồng. 

- Lương của quản lý phân xưởng tăng 2,57% so với kế hoạch 
làm cho chi phí SXC tăng tương ứng là 11.342.050 ñồng. 
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3.2.6. Hoàn thiện tổ chức thông tin giữa kế toán quản trị với các 
phòng ban và các ñơn vị trực thuộc 
3.2.6.1. Tổ chức thông tin giữa kế toán quản trị với các phòng ban 

- Phòng Tài chính kế toán phối hợp với các phòng khác và 
các ñơn vị trực thuộc ñể lập kế  kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế 
hoạch tài chính, tham gia ñàm phán  ký kết Hợp ñồng  kinh tế và giao 
kế hoạch tài chính hàng quý, năm cho các ñơn vị trực thuộc. 

- Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính  
- Phối hợp với phòng Kế hoạch  
- Phối hợp với phòng kỹ thuật  
- Phối hợp với phòng ñiều ñộ lập kế hoạch sản xuất. 
- Phối hợp với phòng Đầu tư  

3.2.6.2. Tổ chức thông tin giữa kế toán quản trị với các ñơn vị trực 
thuộc 
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KẾT LU ẬN 
 

Kế toán quản trị là một bộ phận của quản lý kinh tế nói 
chung và tài chính nói chung, có nhiệm vụ ghi chép thu thập thông 
tin, phân tích dữ liệu, ñánh giá và ñề ra các quyết ñịnh ñúng ñắn 
nhằm giúp cho các doanh nghiệp quản lý và ñiều hành hiệu quả hoạt 
ñộng sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, kế toán quản 
trị thực sự là một công cụ cần thiết của những nhà quản trị doanh 
nghiệp. Chính vì vậy, luận văn ñã nghiên cứu và hoàn thiện KTQT 
chi phí tại Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco. Qua ñó, giúp bộ 
máy kế toán kịp thời xử lý và cung cấp thông tin cho việc ra quyết 
ñịnh của nhà quản trị, hỗ trợ việc nâng cao hiệu quả hoạt ñộng quản 
lý tại công ty. 

Qua thời gian nghiên cứu, tổng hợp và phân tích cả về lý 
luận cũng như thực tiễn KTQT chi phí, luận văn ñã thực hiện ñược 
các mục tiêu cơ bản ñã ñặt ra: 

Thứ nhất, luận văn ñã hệ thống hóa những vấn ñề lý luận về 
KTQT chi phí, trong ñó ñã nêu ñược bản chất và vai trò của KTQT 
chi phí, phân loại chi phí và nội dung KTQT chi phí trong doanh 
nghiệp, làm tiền ñề nghiên cứu thực trạng KTQT chi phí tại công ty. 

Thứ hai, luận văn ñã nghiên cứu thực trạng KTQT chi phí tại 
Công ty về ñặc ñiểm hình thành và phát triển của công ty, ñặc ñiểm 
tổ chức sản xuất quản lý và hoạt ñộng của công ty. Đồng thời ñã ñưa 
ra những nhận xét và ñánh giá khách quan về thực trạng công tác 
KTQT chi phí tại công ty, từ ñó hoàn thiện KTQT chi phí tại             
Công ty. 

Thứ ba, luận văn ñã phân tích căn cứ hoàn thiện KTQT chi 
phí tại công ty và ñưa ra một số giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí 
tại Công ty. 

 


