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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài. 

 Để ñạt ñược lợi nhuận cao nhất thì nhà kinh doanh luôn 

mong cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp phải ñược 

tiêu thụ tốt trên thị trường, ñồng thời các khoản chi phí phải giảm ñến 

mức tối thiểu có thể giảm ñược. Để tồn tại và phát triển trong  môi 

trường cạnh tranh gay gắt về chất chất lượng và giá cả như hiện nay 

thì ñây là vấn ñề sống còn của doanh nghiệp. Muốn ñạt ñược mục 

tiêu này, vấn ñề quan trọng là doanh nghiệp phải quản lý có hiệu quả 

cả hai chỉ tiêu cơ bản: doanh thu và chi phí. 

 Công ty TNHH DL&TM Hoàng Trà là một doanh nghiệp 

hoạt ñộng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Vừa sản xuất vật 

chất, vừa cung cấp dịch vụ, vừa thương mại. Vì vậy công tác kế toán 

có những ñặc thù riêng khá phức tạp. Qua thực tế tìm hiểu công tác 

kế toán tại Công Ty TNHH DL&TM Hoàng Trà, nhận thấy còn khá 

nhiều những mặt hạn chế. Vì vậy luận văn  với ñề tài: “ Hoàn thiện 

công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh  tại 

Công ty TNHH DL&TM Hoàng Trà ”  ñược nghiên cứu ñể góp phần 

hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

ở Công ty là thực sự cần thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài. 

  Trên cơ sở lý luận và nghiên cứu thực trạng, ñề tài ñưa ra 

những giải pháp  hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và 
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kết quả kinh doanh  tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại 

Hoảng Trà, qua ñó bảo ñảm cho thông tin kế toán ở Công ty ñáp ứng 

tốt hơn về nhu cầu của các ñối tượng sử dụng. 

3. Câu hỏi nghiên cứu. 

- Công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh  

tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoảng Trà ñược thực hiện 

như thế nào? 

 - Những vấn ñề ñặt ra cần phải hoàn thiện công tác kế toán 

chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh  tại Công ty TNHH Du lịch 

và Thương mại Hoảng Trà là gì? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 

 Đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán chi phí  như giá 

vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí hoạt ñộng tài chính, 

nghiên cứu kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh.  

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tại một ñơn vị cụ thể ñó là 

Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoàng Trà 

5. Phương pháp nghiên cứu. 

 Về phương pháp luận, luận văn dựa trên cơ sở phương pháp 

luận duy vật biện chứng. 

6. Nội dung và kết cấu luận văn. 

 Phần mở ñầu. 



5 
 

 

 Tổng quan tài liệu 

 Chương 1: Những vấn ñề lý luận cơ bản về kế toán chi phí, 

doanh thu và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ-thương 

mại. 

 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và 

kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoàng 

Trà. 

 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu 

và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại 

Hoàng Trà. 

 Phần kết luận. 

7. Ý nghĩa khoa học của ñề tài. 

- Luận văn hệ thống hoá những nội dung cơ bản về kế toán 

chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong loại hình dịch vụ và 

thương mại.  

 - Trên cơ sở những  tồn tại trong công tác kế toán chi phí, 

doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty, luận văn ñã ñưa ra 

những giải pháp hoàn thiện. 
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Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN CƠ BẢN VỀ KẾ 

TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ K ẾT QUẢ KINH DOANH 

TRONG  DOANH NGHI ỆP DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI. 

 

1.1. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịch 

vụ-thương mại. 

1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất kinh doanh. 

 Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế 

trong kỳ kế toán dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu 

trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn ñến làm giảm vốn chủ sở 

hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ ñông hoặc chủ sở hữu. 

 Theo quan ñiểm của kế toán quản trị: Chi phí có thể là dòng 

phí tổn thực tế gắn liền với hoạt ñộng hằng ngày khi tổ chức thực 

hiện, kiểm tra, ra quyết ñịnh, chi phí cũng có thể là dòng phí tổn ước 

tính ñể thực hiện dự án, những phí tổn mất ñi do chọn lựa phương án, 

hy sinh cơ hội kinh doanh. 

1.1.2. Đặc ñiểm và phân loại chi phí trong doanh nghiệp dịch vụ - 

thương mại. 

1.1.2.1. Đặc ñiểm chi phí trong doanh nghiệp dịch vụ - thương mại. 

  Chí phí của doanh nghiệp dịch vụ - thương mại là biểu hiện 

bằng tiền toàn bộ những hao phí lao ñộng xã hội cần thiết phát sinh 

trong quá trình thực hiện các chức năng của doanh nghiệp. 
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 Chi phí của doanh nghiệp dịch vụ - thương mại mang tính chất 

phức tạp, có khoản chi phí nằm ở khâu sản xuất các sản phẩm ăn 

uống, có khoản chi phí nằm ở khâu lưu thông hàng hoá và có khoản 

chi phí nằm ở khâu phục vụ. Các khoản chi phí này có thể hình thành 

ở mọi nơi mọi lúc gắn liền với quá trình phục vụ khách. 

1.1.2.2. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp dịch vụ - thương mại. 

a. Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi 
phí. 

b. Phân loại chi phí theo công dụng của chi phí. 

 c. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. 

1.1.3. Kế toán chi phí trong doanh nghiệp dịch vụ - thương mại. 

1.1.3.1. Đối tượng kế toán chi phí. 

1.1.3.2. Kế  toán chi phí trong doanh nghiệp dịch vụ - thương mại. 

- Hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ: 

- Hoạt ñộng kinh doanh thương mại. 

- Kế toán giá vốn hàng bán: 

- Kế toán chi phí bán hàng: 

- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 

1.2. Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp dịch vụ - thương mại. 

1.2.1. Khái niệm về doanh thu. 
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Theo chuẩn mực kế toán số 14 ñoạn 30, doanh thu ñược ñịnh 

nghĩa: “ Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu ñược 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh 

thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”. 

1.2.2. Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp dịch vụ - thương mại. 

1.2.2.1. Các nguyên tắc kế toán doanh thu 

1.2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ - thương 

mại. 

1.2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt ñộng tài chính. 

1.3. Kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ - 

thương mại. 

1.3.1. Khái niệm kết quả kinh doanh.  

1.3.2. Nguyên tắc kế toán. 

Để bảo ñảm những yêu cầu về thông tin của kế toán tài 

chính, việc xác ñịnh kết quả kinh doanh phải bảo ñảm những nguyên 

tắc sau: 

-Nguyên  tắc giá gốc. 

- Nguyên tắc thận trọng. 

- Nguyên tắc phù hợp. 

- Cơ sở dồn tích.  
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Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC K Ế TOÁN CHI PHÍ, 

DOANH THU VÀ K ẾT QUẢ KINH DOANH  T ẠI CÔNG TY 

TNHH DL&TM HOÀNG TRÀ. 

2.1. Đặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh và tổ chức quản lý của Công 

ty TNHH Du l ịch – Thương mại Hoàng Trà. 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Du 

lịch - Thương mại Hoàng Trà. 

2.1.2. Chức năng, ñặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh của Công ty 

TNHH Du l ịch – Thương mại Hoàng Trà. 

2.1.2.1. Chức năng của Công ty 

- Công ty hoạt ñộng kinh doanh với các ngành nghề: 

+ Dịch vụ du lịch tour lữ hành. 

 + Dịch vụ Visa: Làm mới, gia hạn, cấp hộ chiếu 

 + Đại lý vé máy bay, dịch vụ massage, cho thuê xe du lịch. 

 + Tuy nhiên hiện nay lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty 

là khách sạn, nhà hàng. 

2.1.2.2. Đặc ñiểm hoạt ñộng kinh doanh của Công ty. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Du lịch – 

Thương mại Hoàng Trà. 

2.1.4. Tổ chức kế toán ở Công ty TNHH Du lịch – Thương mại 

Hoàng Trà. 
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2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty. 

2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty.  

     - Công ty thực hiện chế ñộ kế toán theo ñúng quy ñịnh của 

chế ñộ và chuẩn mực kế toán  Việt Nam hiện hành. 

- Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung thông 

qua chương trình phần mềm kế toán Bravo. 

2.2. Thực trạng kế toán chi phí tại Công ty TNHH Du linh – 

Thương mại Hoàng Trà. 

2.2.1. Đặc ñiểm và phân loại chi phí tại Công ty TNHH Du linh – 

Thương mại Hoàng Trà. 

2.2.1.1. Đặc ñiểm chi phí tại Công ty. 

2.2.1.2. Phân loại chi phí tại Công ty. 

Chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty ñược phân loại theo 

công dụng của chi phí cho từng hoạt ñộng kinh doanh, bao gồm các 

khoản mục: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 

- Chi phí nhân công trực tiếp:  

- Chi phí sản xuất chung 

- Chi phí bán hàng:  

- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Chi phí hoạt ñộng tài chính:  
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2.2.2. Kế toán chi phí tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại 

Hoàng Trà. 

2.2.2.1. Đối tượng kế toán chi phí tại Công ty. 

 Kế toán Công ty tập hợp chi phí theo từng hoạt ñộng kinh 

doanh. Các khoản chi phí liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh nào 

ñược tập hợp riêng cho hoạt ñộng kinh doanh ñó.  

2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ. 

 - Tập hợp chi phí trực tiếp: Tại Công ty những khoản chi phí 

liên quan trực tiếp ñến hoạt ñộng kinh doanh nào thì kế toán phân 

loại tập hợp riêng theo từng hoạt ñộng ấy.  

 +  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí NVLTT chủ yếu 

phục vụ cho nhà hàng chế biến món ăn, ñồ uống và buồng phòng.  

 Đối với dịch vụ buồng phòng:            

  Đối với dịch vụ ăn uống:                                                  

Hàng ngày căn cứ vào phiếu nhập kho, xuất kho nguyên vật 

liệu, kế toán kho theo dõi ghi chép nhật ký nhập xuất hàng ngày trên 

phần mềm excel. Kế toán nguyên vật liệu hàng hoá hằng ngày căn cứ 

trên chứng từ nhập hạch toán trên phần mềm kế toán Bravo. Cuối 

tháng kế toán kho căn cứ vào tình hình nhập xuất trên sổ sách ñối 

chiếu kiểm kho với các bộ phận ñược giữ nguyên vật liệu kiểm kê 

hàng tồn kho và tính ñược giá trị xuất kho thực tế và hạch toán vào 

phần mềm kế toán.. 
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 Sau ñó lượng nguyên vật liệu xuất dùng trong tháng  ñược 

kết chuyển sang TK “ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” và kết 

chuyển sang TK “ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” 

Chương trình phần mềm kế toán sẽ tự ñộng lên  sổ cái các tài 

khoản liên quan ñến chi phí NVLTT như: Nguyên vật liệu, Chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang… 

+ Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí nhân công trực tiếp tại 

Công ty chủ yếu phục vụ cho dịch vụ buồng phòng và nhà hàng, gồm 

tiền lương và các khoản trích theo  lương của nhân viên của các bộ 

phận trực tiếp, ñược hạch toán vào TK “ Chi phí nhân công trực 

tiếp”, ñến cuối tháng kế toán kết chuyển vào TK “ Chi phí sản xuất 

kinh doanh dở dang” ñể tập hợp giá vốn hàng bán của từng hoạt ñộng 

kinh doanh. 

Cuối tháng kế toán tập hợp chi phí của bộ phận trực tiếp  kết 

chuyển sang TK “ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” trên nhật ký 

chung và sổ chi tiết và lên sổ cái tài khoản. 

- Tập hợp và phân bổ chi phí chung:  

+ Những khoản chi phí phát sinh có thể phân loại ñưa thẳng 

vào cho từng loại hoạt ñộng kinh doanh. 

Căn cứ trên chứng từ, kế toán theo dõi trực tiếp bên nợ TK 

“Chi phí SXC ” riêng cho từng loại hoạt ñộng kinh doanh, ñến cuối 

tháng kết chuyển vào TK“Chi phí SXKD dở dang”  
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+ Những khoản chi phí SXC phát sinh không thể tách riêng 

cho từng hoạt ñộng kinh doanh: Căn cứ vào các chứng từ phát sinh 

chi phí, kế toán ghi vào sổ chi phí SXC. Cuối tháng, tổng hợp số liệu 

từ sổ chi phí SXC theo tổng sổ. Sau ñó tiến hành phân bổ theo tiêu 

thức là doanh thu. Sau ñó tiến hành thực hiện bút toán phân bổ chi 

phí SXC trên nhật ký chung và sổ chi tiết của tài khoản “Chi phí 

SXC cho từng hoạt ñộng” và kết chuyển sang tài khoản “Chi phí 

SXKD dở dang ”. Lên sổ cái các tài khoản này. 

2.2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí  hoạt ñộng kinh doanh thương mại. 

Tại Công ty, hoạt ñộng kinh doanh thương mại là hoạt ñộng ñi 

kèm với dịch vụ, hàng hoá chủ yếu là rượu, bia, ñồ uống, thuốc lá, 

bánh kẹo, ñồ lưu niệm các loại.   

Hàng ngày, căn cứ trên phiếu nhập kho hàng hoá, kế toán theo 

dõi phát sinh tăng trên TK“ Giá mua hàng hoá ”.  Còn với phát sinh 

giảm, căn cứ trên bill bán hàng của các bộ phận kế toán kho hàng hoá 

NVL theo dõi nhật ký bán hàng. Cuối tháng lên bảng tổng hợp chi 

tiết hàng hoá, kiểm tra ñối chiếu với kho hàng, kế toán chốt ñược số 

liệu hàng hoá xuất bán trong kỳ. Kế toán hàng hoá  thực hiện bút toán 

kết chuyển thẳng toàn bộ giá trị hàng hoá ñã xuất bán trong kỳ sang 

TK “ Giá vốn hàng bán” ñể xác ñịnh giá vốn hàng bán cho từng loại 

hoạt ñộng kinh doanh. 

a. Kế toán giá vốn hàng bán: Tại Công ty giá vốn hàng bán 

ñược thực hiện tập hợp vào cuối tháng. 
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Căn cứ trên tài khoản “Chi phí SXKD dở dang ” ñã ñược tập 

hợp trong kỳ từ các chi phí NVLTT, NCTT, SXC của từng hoạt ñộng 

kinh doanh. Kế toán thực hiện bút toán kết chuyển sang tài khoản “ 

Giá vốn hàng bán”  

  b. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kế toán chi phí bán hàng: chi phí bán hàng ở Công ty có 

ñặc ñiểm là không tách riêng cho từng hoạt ñộng. 

Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ phát sinh kế toán theo dõi 

trên Nhật ký chung và sổ chi tiết. Cuối tháng kế toán tiến hành phân 

bổ theo tiêu thức doanh thu giống như chi phí sản xuất chung và lên 

sổ cái TK “ Chi phí bán hàng”. 

- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giống như chi phí 

bán hàng. Hằng ngày, căn cứ vào chứng từ phát sinh kế toán theo dõi 

trên Nhật ký chung và sổ chi tiết. Cuối tháng kế toán tiến hành phân 

bổ theo tiêu thức doanh thu giống như chi phí sản xuất chung và lên 

sổ cái TK “ Chi phí quản lý doanh nghiệp”. 

2.2.2.4. Kế toán chi phí tài chính. 

Kế toán chi phí  tài chính: Chi phí tài chính tại Công ty chủ 

yếu là lãi vay ngân hàng, phí chuyển tiền. Hằng ngày kế toán theo dõi 

phát sinh trên TK “Chi phí tài chính” ñồng thời theo dõi trên Nhật ký 

chung và sổ chi tiết . Cuối tháng tổng hợp và phân bổ ñể  xác ñịnh 

kết quả kinh doanh và lên sổ cái. 
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2.3. Thực trạng công tác kế toán doanh thu và kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Du l ịch-Thương mại Hoàng Trà. 

2.3.1. Các loại hình doanh thu tại Công ty. 

2.3.1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Tại Công ty hoạt ñộng cho thuê phòng khách sạn và  hoạt 

ñộng nhà hàng ( ẩm thực ) là nguồn thu chính. Ngoài ra còn có doanh 

thu từ các dịch vụ ñi kèm như: Bán vé máy bay, massage, karaoke... 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Buồng phòng, nhà hàng, dịch 

vụ khác (massage, karaoke, tour, …). 

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng hoá như rượu, 

bia, nước ngọt, ñồ lưu niệm,… 

Cả hai loại doanh thu trên ñược kế toán theo dõi chi tiết cho 

từng hoạt ñộng kinh doanh. 

2.3.1.2. Doanh thu hoạt ñộng tài chính. 

Doanh thu hoạt ñộng tài chính của Công ty TNHH  Du lịch 

và Thương mại Hoàng Trà là số tiền thu ñược từ  lãi tiền gởi trong tài 

khoản ngân hàng Sacombank không kỳ hạn.  

2.3.2. Kế toán doanh thu tại Công ty TNHH Du lịch - Thương mại 

Hoàng Trà. 

2.3.2.1. Kế toán doanh thu dịch vụ và bán hàng tại Công ty. 

a. Chứng từ kế toán doanh thu tại Công ty. 
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b. Trình tự kế toán doanh thu dịch vụ và bán hàng tại Công 

ty. 

 Sau khi khách check out, Thu ngân các bộ phận lập phiếu 

tính tiền, khách hàng sẽ ký xác nhận các giao dịch của mình. Các bộ 

phận sẽ chuyển liên số 2 của phiếu tính tiền về lễ tân ñể lễ tân phân 

loại và tập hợp xuất hoá ñơn  cho khách hàng. 

 Các bộ phận bán hàng và lễ tân sẽ lập báo cáo doanh thu và 

công nợ  hàng ngày ñể gửi về kế toán. Trường hợp khách hàng sử 

dụng dịch vụ và thanh toán hoặc ghi nhận công nợ tại quầy thì thu 

ngân quầy ñó phải theo dõi công nợ. Nếu khách hàng sử dụng dịch 

vụ nhưng muốn thanh toán tất cả các giao dịch tại quầy lễ tân tiền 

sảnh thì thu ngân các quầy ñóng dấu chuyển lễ tân vào bill tính tiền 

và nhân viên lễ tân ca trực phải ký xác nhận vào bill. Thu ngân quầy 

theo dõi doanh thu và công nợ chuyển lễ tân thu hộ. Nên vào cuối 

ngày khi tổng hợp báo cáo doanh thu hàng ngày tại các quầy có 

chuyển bill lễ tân thu hộ sẽ báo cáo doanh thu tại quầy và doanh thu 

chuyển lễ tân thu hộ. Kế toán doanh thu nhìn vào báo cáo sẽ lập các 

bút toán tương ứng. Bút toán sẽ ñược lập 1 lần vào cuối ngày chứ 

không hạch toán trên từng hoá ñơn tài chính, Doanh thu phát sinh vẫn 

ñược theo dõi tại các bộ phận trực tiếp bán hàng, phần chuyển lễ tân 

thu hộ sẽ ñược theo dõi trên tài khoản công nợ nhà hàng chuyển lễ 

tân. 
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 - Kế toán doanh thu sẽ kiểm tra phân loại và luân chuyển ñể 

các kế toán chi tiết hạch toán và lên sổ: doanh thu, công nợ, tiền 

mặt…Đến cuối tháng sẽ lên bảng tổng hợp chi tiết… 

- Căn cứ trên chứng từ phát sinh kế toán tổng hợp sẽ hạch 

toán vào  NKC. Bảng tổng hợp chi tiết cho từng hoạt ñộng kinh 

doanh sẽ ñược ñối chiếu với Sổ cái.  

2.3.2.2. Kế toán doanh thu hoạt ñộng tài chính tại Công ty. 

Căn cứ vào chứng từ ngân hàng (giấy báo có, bảng sao kê, sổ 

phụ), kế toán theo dõi phát sinh trên TK “Doanh thu hoạt ñộng tài 

chính”. Kế toán ngân hàng theo dõi trên Nhật ký chung, cuối tháng 

kết chuyển xác ñịnh kết quả kinh doanh và lên sổ cái TK “ Doanh thu 

hoạt ñộng tài chính”  

2.3.3 Kế toán xác ñịnh kết quả kinh doanh tại Công ty. 

 Trình tự xác ñịnh kết quả kinh doanh tại Công ty trên chương 

trình phần mềm kế toán ñược thực hiện như sau: 

- Cuối tháng kế toán thực hiện chọn các bút toán kết chuyển, 

các tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu 

hoạt ñộng tài chính, thu nhập khác, giá vốn hàng bán, chi phí trên sổ 

Nhật ký chung.  

 -  Xác ñịnh lãi lỗ và kết chuyển sang TK “Lợi nhuận chưa 

phân phối” 
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2.4. Đánh giá công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH DL&TM Hoàng Trà. 

2.4.1 Ưu ñiểm. 

2.4.2. Nhược ñiểm. 

2.4.2.1 Về kế toán chi phí. 

- Nhà quản lý chưa nắm bắt ñược chi phí một cách kịp thời 

theo từng thời ñiểm phát sinh. 

 - Phân bổ chi phí SXC. 

- Thông tin kế toán quản trị ở Công ty chủ yếu dựa vào kế 

toán tài chính mà chưa có sự liên hệ với các phòng ban khác 

- Trong công tác lập dự toán, Công ty mới quan tâm vào ñịnh 

mức chi phí. Dự toán doanh thu, kết quả kinh doanh của Công ty 

chưa ñược xây dựng có căn cứ khoa học, còn sơ sài chỉ căn cứ vào 

lợi nhuận, doanh thu của kỳ trước ñể lập.  

- Công tác kiểm tra, kiểm soát ñánh giá tình hình thực hiện 

dự toán còn bất cập.  

- Công tác phân tích thông tin chi phí chưa ñược quan tâm và 

chú trọng ñúng mức. 

2.4.2.2. Về kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh. 

 - Báo cáo doanh thu hàng ngày từ các ñiểm bán hàng và lễ 

tân gởi về kế toán luôn bị chậm trễ. 
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- Công tác báo cáo doanh thu, kết quả kinh doanh,  phân tích 

thông tin doanh thu và kết quả kinh doanh chưa ñược quan tâm và 

chú trọng ñúng mức.    
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Chương 3.  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC K Ế TOÁN CHI PHÍ, 

DOANH THU VÀ K ẾT QUẢ KINH DOANH  T ẠI CÔNG TY 

TNHH DL&TM  HOÀNG TRÀ 

3.1. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí tại Công ty. 

3.1.1. Hoàn thiện một số nội dung về kế toán chi phí ở Công ty 

3.1.1.1. Hoàn thiện kế toán ghi nhận chi phí kịp thời theo thời ñiểm 

phát sinh.. 

 Hàng ngày kế toán căn cứ vào số lượng, chủng loại trên các 

chứng từ phát sinh như phiếu nhập, phiếu xuất, bill tính tiền của các 

bộ phận gửi về phòng kế toán. Kế toán nguyên vật liệu, hàng hoá xác 

ñịnh giá xuất kho bằng phương pháp bình quân tại thời ñiểm phát 

sinh cho từng nguyên vật liệu, hàng hóa xuất trong ngày ñể hạch toán 

vào phần mềm kế toán chứ không nên ñợi ñến cuối tháng mới hạch 

toán một lần như hiện nay  

 3.1.1.2. Hoàn thiện kế toán phân bổ chi phí sản xuất chung. 

 Tiêu thức phân bổ: 

 + Đối với trường hợp chi phí SXC có thể tách riêng cho từng 

loại hoạt ñộng kinh doanh thì kế toán hạch toán vào chi phí SXC cho 

hoạt ñộng kinh doanh ñó, kế toán tập hợp vào  TK “Chi phí SXC”, 

chi tiết cho từng hoạt ñộng kinh doanh . 

 + Đối với trường hợp không thể tách riêng: Kế toán tập hợp 

ñến cuối tháng tiến hành phân bổ theo tiêu thức doanh thu. Tuy 



21 
 

 

nhiên, riêng ñối với chi phí ñiện thắp sáng, nước, dầu chạy máy phát 

ñiện, khấu hao thang máy qua tính toán thực tế cho thấy bình quân 

70% chi phí này sử dụng cho buồng phòng 25% sử dụng cho nhà 

hàng còn 5% phục vụ cho các dịch vụ khác. Vì vậy Công ty nên phân 

bổ chi phí  ñiện thắp sáng, nước, dầu chạy máy phát ñiện, khấu hao 

thang máy theo tỷ lệ như trên ñể giá thành ñược xác ñịnh một cách 

chính xác hơn.  

3.1.1.3. Hoàn thiện phân bổ chi phí liên quan ñến nhiều kỳ. 

 - Khi xuất dùng CCDC, kế toán kết chuyển ghi nợ TK “Chi 

phí trả trước ngắn hạn” và tiến hành phần bổ vào TK “Chi phí SXC” 

theo mức ñộ sử dụng trong từng kỳ. 

- Đối với chi phí sửa chữa các phòng phục vụ  khách lưu trú. 

Đây là công việc mang tính chất ñịnh kỳ, nên Công ty phải có kế 

hoạch trích trước.  

3.1.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí. 

3.1.3. Hoàn thiện báo cáo chi phí và phân tích phục vụ kiểm soát 

chi phí ở Công ty. 

3.1.3.1.Hoàn thiện báo cáo về chi phí. 

Để thực hiện kiểm soát chi phí, kế toán quản trị phải sử dụng 

số liệu chi tiết về chi phí trên các sổ kế toán ñể soạn thảo các báo cáo 

chi phí, gồm các báo cáo sau:  

- Báo cáo về các khoản mục chi phí, bao gồm: 
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+ Báo cáo chi phí NVLTT. 

+ Báo cáo chi phí NCTT. 

+ Báo cáo chi phí SXC. 

  3.1.4.2. Tổ chức phân tích phục vụ kiểm soát chi phí. 

- Phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp:  

Tại Công ty, chi phí NVLTT chủ yếu ở dịch vụ nhà hàng ñược 

quy ñịnh không vượt 40% giá bán chưa thuế,  ảnh hưởng lớn ñến giá 

thành dịch vụ. Do ñó, Công ty phải thường xuyên phân tích tìm 

nguyên nhân làm biến ñộng chi phí. 

Chi phí NVL sử dụng cho từng món ăn ñược tính bằng công 

thức: 

Ci = ∑ Mi x Gi  

Từ công thức trên có thể thấy rằng các nhân tố ảnh hưởng ñến 

sự biến ñộng chi phí NVLTT ñó là mức tiêu hao nguyên vật liệu sử 

dụng và ñơn giá nguyên giá liệu. 

 Chi phí NVLTT chịu sự tác ñộng trực tiếp của mức tiêu hao 

nguyên vật liệu và ñơn giá nguyên vật liệu, sự biến ñộng về lượng 

nguyên vật liệu sử dụng thuộc trách nhiệm của bộ phận bếp, kho 

hoặc có thể thuộc về bộ phận lập dự toán. Còn ñối với ñơn giá thì ít 

biến ñộng vì Công ty luôn ký hợp ñồng về giá cả trong 1 tháng ñối 

với các nhà cung cấp. 
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- Phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí nhân công trực 

tiếp. 

3.1.3.2. Tổ chức phân tích phục vụ kiểm soát chi phí. 

- Phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp:  

Chi phí NVL sử dụng cho từng món ăn ñược tính bằng công 

thức: 

Ci = ∑ Mi x Gi  

Từ công thức trên có thể thấy rằng các nhân tố ảnh hưởng ñến 

sự biến ñộng chi phí NVLTT ñó là mức tiêu hao nguyên vật liệu sử 

dụng và ñơn giá nguyên giá liệu. 

 Chi phí NVLTT chịu sự tác ñộng trực tiếp của mức tiêu hao 

nguyên vật liệu và ñơn giá nguyên vật liệu, sự biến ñộng về lượng 

nguyên vật liệu sử dụng thuộc trách nhiệm của bộ phận bếp, kho 

hoặc có thể thuộc về bộ phận lập dự toán. Còn ñối với ñơn giá thì ít 

biến ñộng vì Công ty luôn ký hợp ñồng về giá cả trong 1 tháng ñối 

với các nhà cung cấp. 

- Phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí nhân công trực 

tiếp. 

 Bảng phân tích chi phí nhân công trực tiếp sẽ cung cấp thông 

tin ñánh giá mức tăng giảm chi phí nhân công trực tiếp trong mối 

quan hệ với khối lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp. 
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- Phân tích tình hình thực hiện dự toán biến phí SXC, ñịnh phí 

SXC: 

Thông qua phân tích chi phí sản xuất chung, Công ty nắm ñược 

tình hình chi phí sản xuất chung thực tế so với dự toán, từ ñó có biện 

pháp kiểm soát  chi phí sản xuất chung trong tháng, góp phần làm 

giảm chi phí sản xuất cho Công ty. 

Bảng phân tích chi phí sản xuất chung sẽ ñược chi tiết theo yếu 

tố chi phí trên cơ sở phân loại thành biến phí ( theo số lượng sản 

phẩm, dịch vụ cung cấp thực tế X ñơn giá dự toán của sản phẩm, dịch 

vụ) và ñịnh phí. 

3.2 Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tại Công ty. 

3.2.1. Hoàn thiện kế toán các khoản doanh thu bằng tiền mặt và 

tiền gữi ngân hàng. 

Đối với các khoản doanh thu hàng ngày thu bằng tiền mặt và 

tiền gởi ngân hàng thường hay bị trùng lặp trên phần mềm kế toán. 

Khi phát sinh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán tiền 

mặt, tiền gữi ngân hàng ñã phản ánh lên phần mềm kế toán, nhưng kế 

toán doanh thu vẫn tiếp tục phản ánh nghiệp vụ này lên phần mềm kế 

toán một lần nữa, dẫn ñến hiện tượng trùng lặp. Công ty nên sử dụng 

bút toán trung gian ñể giải quyết vấn ñề này. Ở ñây Công ty nên sử 

dụng TK “ Phải thu khách hàng” ñể hạch toán.  

3.2.2. Hoàn thiện báo cáo về doanh thu và kết quả kinh doanh. 

a. Đối với báo cáo doanh thu. 
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Báo cáo này ñược lập trên cơ sở doanh thu dự toán và doanh 

thu thực hiện của các bộ phận trong tháng của Công ty. Báo cáo này 

giúp nhà quản lý nắm ñược thông tin chi tiết của doanh thu từng bộ 

phận trong tháng của Công ty và tình hình thực hiện so với dự toán, 

qua ñó ñưa ra các quyết ñịnh phù hợp cho việc kinh doanh của Công 

ty. 

b. Đối với báo cáo kết quả kinh doanh. 

Báo cáo kết quả kinh doanh ñược lập trên cơ sở các báo cáo 

doanh thu, báo cáo chi phí thực hiện trong tháng và dự toán. Báo cáo 

này giúp cho nhà quản lý nắm ñược tình hình thực hiện doanh thu, 

chi phí và lợi nhuận của từng bộ phận trong Công ty so với dự toán 

ñã ñặt ra.  

3.2.3. Tổ chức phân tích kết quả kinh doanh ở Công ty.    

 Phân tích kết quả kinh doanh nhằm ñánh giá tình hình thực 

hiện mục tiêu kết quả kinh doanh của Công ty, qua ñó chỉ ra hướng ñi 

sâu phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến kết quả kinh doanh tại Công 

ty. Từ ñó ñưa ra các quyết ñịnh phù hợp với hoạt ñộng kinh doanh tại 

Công ty. 
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KẾT LU ẬN 

 

  Từ mục ñích ñặt ra, qua thời gian nghiên cứu, tổng hợp và 

phân tích cả về lý luận cũng như thực tiễn công tác kế toán chi phí, 

doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch – 

Thương mại Hoàng Trà, luận văn ñã trình bày và rút ra những vấn ñề 

sau: 

- Trình bày những vấn ñề cơ bản về kế toán chi phí, doanh 

thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch- thương 

mại. 

-Trên cơ sở sở nghiên cứu thực tế, luận văn ñã phân tích thực 

trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh, từ ñó ñưa ra 

những nhận xét, ñánh giá khách quan về thực trạng kế toán chi phí, 

doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch và 

Thương mại Hoàng Trà, qua ñó nêu ra một số hạn chế trong công tác 

kế toán tài chính và kế toán quản trị cần phải hoàn thiện. 

- Để góp phần hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch – Thương mại Hoàng Trà, 

luận văn ñã ñưa ra các giải pháp hoàn thiện. 

 


