
 1 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI H ỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 

 

TRƯƠNG VI ỆT DŨNG 

 

 

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ  

TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG TẠI  

CÔNG TY CỔ PHẦN XI M ĂNG HẢI VÂN 

 

           Chuyên ngành : Kế toán 

                                 Mã ngành         : 60.34.30 

 

 
 

TÓM T ẮT LU ẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 
 
 
 

 

Đà Nẵng, Năm 2012 

 2 

 

Công trình ñược hoàn thành tại 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 
 

   Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH 

 

    Phản biện 1: TS. TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN  
 
 
 
    Phản biện 2: GS.TS. NGUYỄN QUANG QUYNH  

 

 

 

    Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày   

26 tháng 8  năm 2012 

 

 

 

 

 

     * Có thể tìm hiểu luận văn tại : 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 



 3 

                                             

MỞ ĐẦU 

   

1. TÍNH CẤP THI ẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Những thông tin kế toán quản trị chính xác, ñầy ñủ và linh hoạt 

gắn với nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp ñược coi là không thể 

thiếu, nhất trong là trong ñiều kiện kinh tế của Việt Nam. Hiện nay, 

tại Công ty cổ phần xi măng Hải Vân có chi phí sản xuất chung 

chiếm tỷ trọng tương ñối cao trong giá thành sản phẩm, tỷ trọng này 

có xu hướng gia tăng bởi ñiều kiện sản xuất ngày ñược nâng cao. Tuy 

nhiên, ở mỗi phân xưởng việc tính toán phân bổ chi phí sản xuất 

chung cho từng giai ñoạn sản xuất theo tỷ lệ 9:1 và trong từng giai 

ñoạn phân bổ ñều các sản phẩm ñược tiến hành theo số lượng sản 

phẩm. Sự phân bổ theo mô hình truyền thống như vậy là không chính 

xác vì tiêu thức phân bổ ñơn giản và ít có quan hệ nhân quả với mức 

ñộ hoạt ñộng của các bộ phận. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn ñến tính 

chính xác của các quyết ñịnh quản trị. 

Trên cơ sở trên nên tôi chọn ñề tài “Vận dụng phương pháp tính 

giá trên cơ sở hoạt ñộng tại Công ty cổ phần xi măng  Hải Vân’ 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

- Hệ thống hóa lý thuyết về phương pháp tính giá ABC. 

- Mô tả hệ thống kế toán hiện tại ở Công ty cổ phần xi măng  Hải 

Vân. 

- Xác ñịnh và phân tích vấn ñề liên quan ñến phương pháp tính 

giá ở Công ty cổ phần xi măng Hải Vân 

- Tổ chức vận dụng phương pháp tính giá ABC Công ty cổ phần 

xi măng Hải Vân 

- So sánh việc thực hiện giữa phương pháp tính giá truyền thống 

và phương pháp  tính giá ABC và hướng sử dụng thông tin từ phương 

pháp ABC cho việc quản trị dựa trên hoạt ñộng. 
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     3. PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

Công ty cổ phần xi măng  Hải Vân 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

 Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp khảo sát, thực chứng, 

phân tích thống kê, tự luận, giải thích 

Lựa chọn mô hình ABC 

Luận văn vận dụng có cải tiến mô hình tính giá dựa trên hoạt ñộng 

của Narcyz Roztocki (1999), ñược chứng minh rất phù hợp với các 

doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam nói chung. 

Nguồn số liệu 

Thông tin này ñược lấy chủ yếu từ số liệu kế toán tài chính do 

Phòng kế toán công ty cung cấp 

     5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 

Phần mở ñầu 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở 

hoạt ñộng 

Chương 2: Thực trạng về công tác tính giá tại Công ty cổ phần xi 

măng  Hải Vân 

Chương 3: Vận dụng phương pháp tính giá ABC ở Công ty cổ 

phần xi măng  Hải Vân 

 Kết luận và kiến nghị.  

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ  TRÊN C Ơ 

SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) 

1.1. KHÁI QUÁT V Ề PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ  TRÊN C Ơ 

SỞ HOẠT ĐỘNG  

1.1.1. Lịch sử hình thành phương pháp tính giá theo hoạt ñộng 

1.1.2. Các khái niệm về phương pháp tính giá theo hoạt ñộng  
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Theo Krumwiede và Roth (1997): phương pháp ABC là một hệ 

thống kế toán quản trị tập trung ño lường chi phí, các hoạt ñộng, sản 

phẩm, khách hàng và các ñối tượng chi phí     

Kaplan (1987) cho rằng phương pháp ABC ñược thiết kế nhằm 

cung cấp một cách thức phân bổ chính xác chi phí gián tiếp cho các 

hoạt ñộng, quá trình kinh doanh, các sản phẩm và dịch vụ.  

Theo Narcyz Roztocki (1999): Để tiến hành tính giá theo phương 

pháp ABC cần thực hiện hai giai ñoạn: giai ñoạn một phân bổ hoặc 

kết chuyển chi phí cho các hoạt ñộng, giai ñoạn hai sẽ phân bổ cho 

từng sản phẩm, dịch vụ dựa trên các hoạt ñộng mà sản phẩm hay dịch 

vụ ñã tiêu dùng. 

Theo Horngren (2000): Phương pháp ABC là sự cải tiến của 

phương pháp tính giá truyền thống bằng việc tập trung vào các hoạt 

ñộng cụ thể như là các ñối tượng chi phí cơ bản.  

 Maher (2001) cho rằng ABC là công cụ quản trị dựa trên 

hoạt ñộng, trước hết, chi phí ñược phân bổ cho các hoạt ñộng, sau ñó 

sẽ phân bổ cho từng sản phẩm, dịch vụ dựa trên các hoạt ñộng mà 

sản phẩm hay dịch vụ ñã tiêu dùng.  

1.2. TRÌNH TỰ THỰC HI ỆN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ ABC 

Trình tự thực hiện phương pháp ABC có thể chia thành 2 giai 

ñoạn với các bước nhỏ cụ thể sau: 

1.2.1. Giai ñoạn I: Phân chia chi phí vào các trung tâm hoạt ñộng 

1.2.1.1. Phân nhóm các chi phí 

1.2.1.2. Xác ñịnh các hoạt ñộng và  trung tâm hoạt ñộng 

1.2.1.3. Liên hệ chi phí vào các trung tâm hoạt ñộng 

1.2.1.4. Tính toán giá trị bằng tiền của các hoạt ñộng 

1.2.2. Giai ñoạn II:Phân bổ chi phí từ các hoạt ñộng vào sản 

phẩm 

1.2.2.1.  Xác ñịnh nguồn phát sinh chi phí (kích tố chi phí) 

1.2.2.2. Tính toán giá trị bằng tiền của các sản phẩm                
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1.3. SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ ABC VÀ PH ƯƠNG 

PHÁP TÍNH GIÁ TRUY ỀN THỐNG, ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ 

ĐIỀU KI ỆN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ ABC 

1.3.1. So sánh phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá 

truyền thống 

Nội 
dung 

Phương pháp tính giá 
truy ền thống 

Phương pháp tính giá ABC 

Đối 
tượng tập 
hợp chi 
phí 

Chi phí ñược tập hợp theo 
công việc, nhóm sản phẩm 
hay nơi phát sinh chi phí 

Tập hợp dựa trên hoạt ñộng 

Nguồn 
sinh phí 

Có nhiều nguồn sinh phí 
ñối với ñối tượng tập hợp 
chi phí. 

� Nguồn sinh phí xác ñịnh 
rõ. 

� Thường chỉ có 1 nguồn 
sinh phí trong mỗi hoạt 
ñộng. 

Tiêu thức 
phân bổ 
chi phí 

Dựa trên một trong nhiều 
tiêu thức phân bổ chi phí 
như: giờ công, tiền lương, 
giờ máy,… Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp, 
tiêu thức này kém thuyết 
phục làm cho việc phân bổ 
chi phí không ñược chính 
xác. 

� Dựa trên nhiều tiêu thức 
phân bổ ở nhiều cấp ñộ 
khác nhau. 

� Tiêu thức lựa chọn thực 
sự là nguồn sinh phí ở 
mỗi hoạt ñộng. 

Tính hợp 
lý và 
chính xác 

Giá thành ñược tính hoặc 
quá cao hoặc quá thấp. 

Giá thành chính xác hơn, do 
vậy tin cậy trong việc ra 
quyết ñịnh. 

Kiểm 
soát chi 
phí 

Kiểm soát trên cơ sở trung 
tâm chi phí, phân xưởng, 
phòng, ñơn vị. 

Kiểm soát chi phí theo từng 
hoạt ñộng, cho phép những 
ưu tiên trong quản trị chi phí. 

Chi phí 
và thực 
hiện 

Đơn giản, ít tốn kém ñể 
thực hiện và duy trì hệ 
thống này. 

Khá phức tạp, chi phí tương 
ñối cao ñể thực hiện và duy 
trì hệ hống này. 
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1.3.2. Ưu ñiểm của phương pháp ABC 

Phương pháp ABC cung cấp thông tin giá thành chính xác và hợp 

lý hơn so với phương pháp kế toán chi phí truyền thống. Việc áp 

dụng ABC còn tạo ñiều kiện nâng cao hiệu quả công  tác quản lý 

doanh nghiệp. Ngay ñối với các hoạt ñộng có mức ñóng góp cao, 

ABC cũng cung cấp thông tin về quá trình phát sinh chi phí, nguyên 

nhân phát sinh chi phí cho các hoạt ñộng, qua ñó tạo cơ hội cắt giảm 

chi phí kinh doanh. Ngoài ra,việc áp dụng phương pháp ABC còn 

góp phần hỗ trợ hoạt ñộng marketing trong việc xác ñịnh cơ cấu sản 

phẩm cũng như chính sách giá.   

1.3.3. Hạn chế của phương pháp ABC 

- Hạn chế lớn nhất của phương pháp ABC là tiêu tốn về chi phí và 

thời gian.  

- Khi áp dụng phương pháp ABC, vẫn có nhiều trường hợp không 

thể phân bổ chi phí sản xuất chung chính xác, bởi vì nguyên nhân gây 

ra chi phí không thể tìm thấy hoặc rất khó ñể xác ñịnh, hoặc việc xác 

ñịnh chính xác ñòi hỏi chi phí thu thập thông tin quá lớn.   

- Phương pháp ABC ñòi hỏi sự hợp tác của nhiều bộ phận trong 

doanh nghiệp, sự ủng hộ của lãnh ñạo doanh nghiệp cũng như nhân 

viên trong doanh nghiệp, nhất là bộ phận kế toán.  

1.3.4. Điều kiện vận dụng phương pháp ABC 

- Sản phẩm, dịch vụ ñược sản xuất ña dạng về chủng loại, mẫu 

mã, phức tạp về kỹ thuật. Qui trình thực hiện sản phẩm dịch vụ trải 

qua nhiều công ñoạn, nhiều hoạt ñộng.  

- Các sản phẩm phức tạp, khó sản xuất, ñược báo cáo có lợi nhuận 

cao, trong khi các sản phẩm ñơn giản ñược xem là có lợi nhuận thấp 

hoặc bị lỗ.  

       - Doanh nghiệp chỉ sử dụng 1 hoặc 2 tiêu thức ñể phân bổ chi phí 

gián tiếp. 
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      - Vài sản phẩm ñược báo cáo là có lợi nhuận cao trong khi không 

ñược cung ứng bởi nhà cung cấp khác. 

      - Chi phí gián tiếp chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành và tăng liên 

tục theo thời gian. 

      - Hầu hết chi phí gián tiếp ñược xác ñịnh như chi phí cấp ñơn vị. 

      - Giá thành theo phương pháp truyền thống cung cấp không ñủ ñộ 

tin cậy trong việc ñịnh giá sản phẩm, dịch vụ. 

1.4.  NHỮNG KHÓ KH ĂN KHI ÁP D ỤNG PHƯƠNG PHÁP 

TÍNH GIÁ ABC Ở VI ỆT NAM 

- Cơ sở lý luận về phương pháp ABC chưa ñược nhiều người biết 

ñến. Chế ñộ kế toán dành cho phương pháp ABC chưa có hoặc chưa 

ñầy ñủ. 

- Các quy ñịnh của Bộ Tài Chính về phản ánh báo cáo chi phí 

theo phương pháp này chưa có.  

 - Phương pháp ABC là phương pháp tính giá ñòi hỏi có sự tham 

gia phối hợp của nhiều phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp,  

1.5. PHƯƠNG PHÁP ABC VỚI VI ỆC QUẢN TRỊ DỰA TRÊN 

HOẠT ĐỘNG (ABM – Activity Based Management) 

 Turney (1992) xác ñịnh mục tiêu của ABM là không ngừng 

gia tăng giá trị cho khách hàng và gia tăng lợi nhuận bởi việc gia tăng 

giá trị này. Và ông ñã ñề xuất ra 3 bước ñể thực hiện. Trước tiên, 

phân tích quá trình ñể xác ñịnh hoạt ñộng không tạo ra giá trị hoặc 

không cần thiết ñể loại bỏ. Bước hai liên quan ñến việc xác ñịnh và 

loại bỏ nguồn phát sinh chi phí ñã tạo ra sự lãng phí hoặc những hoạt 

ñộng không cần thiết hoặc không hiệu quả. Cuối cùng, ño lường 

thành quả của từng hoạt ñộng ñóng góp vào mục tiêu chung của 

doanh nghiệp. Những bước này sẽ hỗ trợ cho việc ra quyết ñịnh chiến 

lược và xác ñịnh hiệu quả tổng hợp. ABM còn giúp cắt giảm chi phí 

bằng việc thực hiện kỹ thuật như giảm thời gian, loại bỏ các hoạt 
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ñộng không cần thiết, chọn những hoạt ñộng có chi phí thấp hơn, 

chia sẻ hoạt ñộng và tái sử dụng nguồn lực không ñược sử dụng.      

 

KẾT LU ẬN CHƯƠNG 1 

Qua chương I, luận văn ñã nêu lên ñược các quan ñiểm khác nhau 

của các học giả kinh tế trên thế giới về phương pháp ABC. Mặc dù 

các học giả có những cách tiếp cận khác nhau về phương pháp này 

nhưng nhìn chung tác giả ñã tóm lược ñược trình tự của phương pháp 

ABC qua 2 giai ñoạn:  

Giai ñoạn 1 cần xác ñịnh các hoạt ñộng tạo ra chi phí, các trung 

tâm hoạt ñộng và chi phí cho từng trung tâm hoạt ñộng. 

Giai ñoạn 2: Phân bổ chi phí từ hoạt ñộng vào sản phẩm 

Thông qua việc nghiên cứu khái niệm và trình tự thực hiện 

phương pháp ABC, tác giả ñã so sánh ñược sự giống và khác nhau 

của phương pháp ABC và phương pháp tính giá truyền thống, từ ñó 

nêu lên ñược ưu nhược ñiểm và ñiều kiện vận dụng của phương pháp 

ABC. 

Chương 2 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ 

TÍNH GIÁ THÀNH T ẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN XI M ĂNG 

 HẢI VÂN 

2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN CỦA 

CÔNG TY 

2.1.1. Lịch sử hình thành của công ty 

2.1.2. Phương hướng phát triển của công ty 

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 

2.1.3.1. Chức năng 

2.1.3.2. Nhiệm vụ 

2.1.4. Tổ chức sản xuất  

2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty  
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2.1.6.Tổ chức công tác kế toán của công ty 

2.1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

2.1.6.2. Tổ chức hình thức kế toán tại công ty 

2.2. ĐẶC ĐIỂM K Ế TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH T ẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN XI M ĂNG  

HẢI VÂN 

2.2.1. Đặc ñiêm quy trình sản xuất tại công ty cổ phần xi măng  

Hải Vân 

     Sản phẩm chính của công ty bao gồm: xi măng bột, xi măng bao 

PCB30, PCB40, PC30… Ngoài ra, công ty còn gia công các loại xi 

măng cho các công ty khác như Bỉm Sơn, Hoàng Thạch, Hoàng 

Mai… 

     Tổ chức bộ máy sản xuất tại công ty gồm 

+ Tổ phụ gia: Có nhiệm vụ kẹp phụ gia nhỏ theo kích cỡ quy 

ñịnh 

+ Tổ nghiền: Có nhiệm vụ nghiền clinker và các phụ gia khác 

thành xi măng bột 

+ Tổ ñóng bao: Có nhiệm vụ ñóng bao xi măng  

+ Tổ cơ ñiện: Có nhiệm vụ sửa chữa máy móc thiết bị trong phân 

xưởng 

Tại công ty, sản phẩm sản xuất có ít chủng loại  nên chi phí 

NVLTT, CP NCTT ñược tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm sản 

xuất. Còn chi phí sản xuất chung ñược tập hợp chung sau ñó phân bổ 

cho từng loại sản phẩm 

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng giai ñoạn. Đối tượng 

tính giá thành là từng loại xi măng  

Phương pháp tính giá thành xi măng là phương pháp phân bước.  

2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần xi 

măng  Hải Vân 

2.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật li ệu tr ực tiếp 
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       Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ñược tập hợp trực tiếp cho từng 

sản phẩm theo từng công ñoạn sản xuất 

2.2.4. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

        Chi phí nhân công trực tiếp ñược tập hợp trực tiếp cho từng sản 

phẩm theo từng công ñoạn sản xuất 

2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung 

         Chi phí sản xuất chung ñược tập hợp chung cho toàn bộ phân 

xưởng. Đến cuối tháng, kế toán tiến hành phân bổ chi phí này cho 

từng giai ñoạn sản xuất theo tỷ lệ 9:1, nghĩa là 90% cho xi măng bột 

và 10% cho xi măng bao. Sau ñó, chi phí sản xuất chung ñược phân 

bổ cho từng loại sản phẩm theo khối lượng sản phẩm 

2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 

2.2.6.1. Phương pháp ñánh giá sản phẩm dở dang 

Tại công ty ñể ñơn giản trong việc tính toán, hiện nay không 

xác ñịnh giá trị cho sản phẩm dở dang cuối kỳ. Toàn bộ chi phí sản 

xuất phát sinh trong kỳ tính hết cho sản phẩm hoàn thành trong kỳ. 

2.2.6.2. Tính giá thành sản phẩm 

Giá thành sản phẩm của công ty ñược tính vào cuối tháng căn 

cứ  vào số liệu chi phí tập hợp trong kỳ. Giá thành ñược tính theo 

phương pháp phân bước cho từng loại sản phẩm. Giá thành sản phẩm 

là kết quả của quá trình tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi 

phí nhân công trực tiếp, và phân bổ chi phí sản xuất chung ñến từng 

loại sản phẩm. 

                                             12 

 

Bảng 2.10. BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH XI M ĂNG BỘT 

PC30- HẢI VÂN 

                     Tháng 08 năm 2011       

   

Xuất ñóng bao Xuất tiêu thụ 
STT 

Khoản 

mục chi 

phí 

Số phát 

sinh trong 

kỳ 

SL hoàn 

thành 

(tấn) 

Giá thành 

ñơn vị 

(ñồng/tấn) SL TT SL TT 

1 CPNVLTT  9.354.577 16.802,18 556,747 10.357,405 5.766.454 6.444,775 3.588.109 

2 CPNCTT 2.787.020 16.802,18 165,873 10.357,405 1.718.013 6.444,775 1.069.014 

3 CPSCX 2.064.513 16.802,18 122,872 10.357,405 1.272.635 6.444,775 791.882 

 Tổng cộng 14.206.110  845,492  8.757.103  5.449.007 

 

Bảng 2.10. BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH XI M ĂNG BAO 

PC30-HẢI VÂN 

 

                     Tháng 08 năm 2011 (ĐVT: 1.000ñ)                                                                                                 

STT 

Khoản 

mục chi 

phí 

Bước 1  

chuyển 

sang 

Chi phí 

bước 2 

Cộng toàn 

bộ chi phí 

Số lượng  

hoàn 

thành 

(tấn) 

Giá 

thành  

ñơn vị 

1 
Chi phí 

NVLTT 
5.766.454 2.242.320 8.008.774 10.357,405 773,241 

2 
Chi phí 

NCTT 
1.718.013 419.757 2.137.770 10.357,405 206,400 

3 
Chi phí 

SXC 
1.272.635 236.257 1.508.892 10.357,405 145,682 

 
Tổng 

cộng 
8.757.103 2.898.333 11.655.436  1.125,323 
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2.2.7. Đánh giá phương pháp tính g4iá thành tại công ty   xi măng 

Hải Vân 

         Nhìn chung, phương pháp tính giá tại Công ty tuân theo quy 

trình của kế toán tài chính. Qui trình chung này có thể ñược tóm lược 

như sau: Đối tượng tập hợp chi phí ñược xác ñịnh là phân xưởng, chi 

phí sản xuất chung ñược tập hợp chung sau ñó phân bổ cho các giai 

ñoạn theo tỷ lệ ước tính, sau ñó phân bổ cho từng loại sản phẩm theo 

tiêu thức sản lượng.  

Tãm t¾t ch-¬ng 2 

        Trong chương này, luận văn ñã trình bày khá rõ về thực trạng 

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty  xi 

măng  Hải Vân. Trên cơ sở thực tế ñó, tác giả cũng ñã nêu ra ñược 

những ưu nhược ñiểm của công tác kế toán tại công ty nói chung và 

công tác phân bổ chi phí chung tại Công ty nói riêng. Đó chính là căn 

cứ vận dụng phương pháp tính giá ABC trong công tác tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty xi măng vicem Hải Vân trong Chương sau. 

                      

CHƯƠNG 3 

VËN DôNG ph-¬ng ph¸p TÝNH GI¸ THEO Ho¹t ®éng t¹i CÔNG 

TY CỔ PHẦN XI M ĂNG   HẢI VÂN 

 

3.1. CƠ SỞ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN XI M ĂNG  HẢI VÂN 

3.1.1. Sự cần thiết của việc vận dụng phương pháp ABC tại Công 

ty cổ phần xi măng  Hải Vân 

Qua nội dung chương 2 cho thấy việc hạch toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng  Hải Vân  khá ñơn 

giản, chỉ nhằm mục ñích tổng hợp chi phí phục vụ cho việc lập báo 

cáo tài chính, giá bán sản phẩm hầu như ñược xác ñịnh dựa trên giá 

thành ñịnh mức, giá thành này ñược xây dựng từ trước khi quá trình 
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sản xuất xảy ra. Trong bối cảnh hiện nay, các công ty xi măng phải 

cạnh tranh với nhau rất mãnh liệt nhằm tăng thị phần tiêu thụ của 

mình. Các nhà quản trị công ty cần xác ñịnh ñược sản phẩm mục tiêu 

của mình ñể trở thành thương hiệu của mình, từ ñó xác ñịnh chiến 

lược kinh doanh cho Công ty.  

Hiện nay, công ty ñang sản xuất nhiều loại sản phẩm như PC30, 

PCB40 và gia công thêm nhiều loại sản phẩm khác như Bỉm Sơn, 

Hoàng Thạch, Hoàng Mai… nhưng cách thức tính giá thành của các 

sản phẩm này ñều như nhau. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp, nhân công trực tiếp ñược tập hợp riêng cho từng sản phẩm. Còn 

lại  chi phí sản xuất chung ñược phân bổ cho các sản phẩm cùng một 

tiêu thức là số lượng sản phẩm. Chính vì vậy, giá thành từng loại sản 

phẩm không ñược tính chính xác. 

Xuất phát từ những vấn ñề nêu trên, cần thiết phải vận dụng một 

phương pháp tính giá mới nhằm xác ñịnh chính xác giá thành sản 

phẩm, cung cấp ñầy ñủ thông tin phục vụ cho quản trị tại Công ty từ 

việc ñịnh giá sản phẩm ñến việc quản trị dựa trên hoạt ñộng. 

3.1.2. Khả năng ứng dụng phương pháp ABC tại Công ty cổ phần 

xi măng Hải Vân 

      - Về con người: lãnh ñạo công ty là những người năng ñộng, sẵn 

sàng chấp nhận cái mới và ủng hộ việc thực hiện một phương pháp 

tính giá mới. Bên cạnh ñó, ñội ngũ kế toán của Công ty là những 

người lâu năm, có kinh nghiệm, luôn muốn tìm hiểu cái mới.   

       - Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành: trình tự 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo một trình tự giống 

nhau trong toàn công ty, ñây cũng là một yếu tố thuận lợi ñể ứng 

dụng phương pháp ABC tại Công ty.  
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3.2. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THEO HO ẠT 

ĐỘNG CHO CÔNG TY  

Luận văn vận dụng có cải tiến mô hình tính giá dựa trên hoạt ñộng 

của Narcyz Rozocki (1999).  

3.3. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC TẠI CÔNG TY C Ổ 

PHẦN XI M ĂNG  HẢI VÂN. 

3.3.1 .Xác ñịnh các hoạt ñộng tại công ty 

 - Hoạt ñộng kẹp phụ gia       

 - Hoạt ñộng nghiền            

 - Hoạt ñộng ñóng bao          

 - Hoạt ñộng KCS 

 - Hoạt ñộng vận chuyển 

 - Hoạt ñộng sửa chữa, bảo trì máy 

 - Hoạt ñộng hỗ trợ sản xuất 

 Hiện nay, hoạt ñộng KCS và ñội xe ñược tập hợp chi phí riêng, 

sau ñó phân bổ vào giá vốn hàng bán cho từng phân xưởng. Điều này 

dẫn ñến giá thành xi măng tính không chính xác. 

3.3.2. Xác ñịnh chi phí và nguồn sinh phí cho từng trung tâm 

hoạt ñộng 

3.3.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Thực tế hiện nay, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty 

không chỉ tập hợp riêng cho từng hoạt ñộng mà còn tập hợp riêng cho 

từng loại sản phẩm cụ thể. Do vậy chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

này là chi phí trực tiếp không cần phân bổ 

 3.3.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp 

Theo cách tính hiện nay, chi phí nhân công trực tiếp tại công 

ty không chỉ tập hợp riêng cho từng hoạt ñộng mà còn tập hợp riêng 

cho từng loại sản phẩm cụ thể. Do vậy chi phí nhân công trực tiếp 

này là chi phí trực tiếp không cần phân bổ 

3.3.2.3. Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh 
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Theo phương pháp tính giá ABC, các nguồn lực ñược quan 

tâm là các nguồn lực ñược sử dụng ñể tiến hành các hoạt ñộng có liên 

quan gián tiếp ñến sản phẩm và làm phát sinh chi phí sản xuất chung. 

Đối với TSCĐ phục vụ riêng cho một hoạt ñộng thì có thể tập hợp 

trực tiếp cho từng hoạt ñộng (kẹp phụ gia, nghiền, ñóng bao, vận 

chuyển) mà không cần phải phân bổ. Đối với chi phí khấu hao chung 

không thể phân chia trực tiếp cho các hoạt ñộng thì tính cho hoạt 

ñộng hỗ trợ sản xuất (quạt, nhà ñiều khiển, máy biến áp...).  

Dựa vào bảng phân bổ khấu hao, tác giả ñã phân loại tài sản 

cố ñịnh theo từng giai ñoạn hoạt ñộng. Tài sản cố ñịnh phục vụ cho 

hoạt ñộng nào thì chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh ñược trích và tính 

cho hoạt ñộng ñó, các tài sản cố ñịnh dùng chung cho nhiều hoạt 

ñộng sẽ ñược trích và tính cho hoạt ñộng hỗ trợ chung. Từ ñó, tính ra 

ñược tổng chi phí khấu hao tính cho từng hoạt ñộng trong tháng 

8/2011 (bảng 3.1) 

3.3.2.4. Chi phí nhân viên  

Tại Công ty các tổ trưởng tổ (phụ gia, nghiền, ñóng bao..) là 

những công nhân trực tiếp tham gia sản xuất ñược tính theo lương 

sản phẩm nên tiền lương của các tổ trưởng tính vào chi phí nhân công 

trực tiếp. Đối với các bộ phận KSC, ñội xe, bảo vệ…thì tiền lương và 

các khoản trích theo lương gián tiếp ñược tập hợp trực tiếp vào các 

hoạt ñộng như: KCS, sửa chữa, bảo trì máy và  hoạt ñộng hổ trợ sản 

xuất. 

3.3.2.5. Chi phí vật liệu, dụng cụ 

Đối với vật liệu phụ tại công ty, gồm: Phụ tùng sửa chữa máy  

và vật liệu phụ khác ñược tập hợp trực tiếp cho từng hoạt ñộng  

Đối với dụng cụ sản xuất tại công ty, gồm: Rle các loại, bút 

ñiện, khóa, bạt, kèm ñiện, kèm cắt tôn, kèm nhọn, búa, …. ñược chia 

thành 2 nhóm chính, nhóm có thời gian sử dụng trên một năm và 
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nhóm sử dụng dưới 1 năm. Dụng cụ sản xuất ñược tập hợp trực tiếp 

cho từng hoạt ñộng phụ gia, nghiền, ñóng bao…. 

3.3.2.6. Chi phí dịch vụ mua ngoài 

a. Chi phí tiền ñiện 

Mỗi chuyền sản xuất có ñồng hồ ño riêng, căn cứ vào chi phí tiền 

ñiện và số kwh tiêu hao trong kỳ mà tính ñược chi phí tiền ñiện bình 

quân cho 1 kwh. Trên cơ sở ñơn giá tiền ñiện bình quân 1 kwh mà 

tính ñược chi phí của từng hoạt ñộng. 

+ Đối với các hoạt ñộng trực tiếp sản xuất sản phẩm: Dựa 

vào thời gian chạy máy sản xuất từng sản phẩm ñối với từng hoạt 

ñộng mà tính ñược chi phí tiền ñiện cho từng loại sản phẩm. 

+ Đối với hoạt ñộng sản xuất chung: Phân bổ chi phí tiền 

ñiện vào sản phẩm theo tổng số giờ máy hoạt ñộng sản xuất từng sản 

phẩm. 

b. Chi phí tiền nước 

Chi phí tiền nước chủ yếu phục vụ sinh hoạt, vệ sinh nhà xưởng 

và làm mát máy móc thiết bị ở các chuyền sản xuất. Khoản chi phí 

này tính cho hoạt ñộng hỗ trợ chung và phân bổ cho từng sản phẩm 

theo tổng số giờ máy hoạt ñộng sản xuất của từng sản phẩm. 

3.3.2.7. Chi phí khác bằng tiền 

Chi phí khác bằng tiền, gồm: tiền rác thải, trang trí, vận 

chuyển, bốc xếp, vệ sinh, cước phí EMS… ñược tập hợp trực tiếp 

cho hoạt ñộng lập kế hoạch sản xuất, sửa chữa bảo trì máy, hỗ trợ sản 

xuất. 
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B¶NG 3.3: B¶ng MA TRËN EAD 
Hoạt ñộng 

 
 

Chi phí 

Hoạ
t 

ñộn
g 

phụ 
gia 

Hoạt 
ñộng 
nghiề

n 

Hoạ
t 

ñộn
g 

ñón
g 

bao 

Hoạt 
ñộng 
KCS 

Hoạt 
ñộng 
vận 

chuyể
n 

Hoạt 
ñộng 
sửa 

chữa, 
bảo trì 
máy 

Hoạt 
ñộng hỗ 
tr ợ sản 

xuất 

Nhân viên    X X X X 
Vật liệu phụ X X X  X X  
Dụng cụ sản 
xuất 

X X X X X X X 

Khấu hao TSCĐ X X X X X X X 
Chi phí dịch vụ 
mua ngoài  X X X X X X X 

Chi phí khác 
bằng tiền 

     X X 

  

 

          B¶NG 3.5: B¶NG GIÁ TRỊ BẰNG TI ỀN MA TRËN EAD  

Tháng 8 năm 2011 

                          (ĐVT: 1.000ñ) 

Hoạt 

ñộng 

 

 

Chi phí 

Hoạt 

ñộng 

phụ 

gia 

Hoạt 

ñộng 

nghiền 

Hoạt 

ñộng 

ñóng 

bao 

Hoạt 

ñộng 

KCS 

Hoạt 

ñộng 

vận 

chuyển 

Hoạt 

ñộng 

SC, 

bảo 

trì  

Hoạt 

ñộng 

hỗ trợ 

SX 

Tổng 

chi phí 

Nhân viên    52.145 88.524 34.591 23.023 198.285 

VL phụ 504.222 1.075.674 436.993  773.141 336.148 235.303 3.361.482 

Dụng cụ 

sản xuất 
8.147 2.875 12.705 5.751 5.271 5.751 7.423 547.926 

Khấu hao 

TSCĐ 
15.784 921.468   759.751 7.858 131.359 45.758 293.776 2.175.754 
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CP dịch vụ 

mua ngoài 
9.329 27.256 23.843 4.146 30.063 15.549 12.437 303.665 

CP khác 

bằng tiền 
     3.956 75.175 79.133 

Tổng CP 537.482 2.027.273 1.233.292 69.900 1.028.358 441.753 647.137 6.666.245 

3.3.3. Xác ñịnh chi phí hoạt ñộng cho từng sản phẩm  

BẢNG 3.6 : BẢNG XÁC ĐỊNH NGUỒN PHÁT SINH CHI PHÍ  

CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt ñộng Nguồn phát sinh chi phí 

Phụ gia Giờ công lao ñộng 

Nghiền Giờ công lao ñộng 

Đóng bao Giờ công lao ñộng 

KCS Số lượng sản phẩm 

Vận chuyển Số lượng sản phẩm 

Sửa chữa, bảo trì máy Phân bổ ñều các sản phẩm 

Hỗ trợ sản xuất Doanh thu 

3.3.4. Xác ñịnh chi phí hoạt ñộng cho từng sản phẩm 

Sau khi chi phí của từng hoạt ñộng ñược xác ñịnh, chi phí từ 

các hoạt ñộng ñược kết chuyển hay phân bổ cho từng sản phẩm thể 

hiện qua ma trận Hoạt ñộng- Sản phẩm (APD –Activity-Product–

Dependence).  
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BẢNG 3.8: BẢNG MA TR ẬN APD 

Tháng 08 năm 2011 

                            

Hoạt ñộng 

 

 

S

ản phẩm 

Hoạt 

ñộng 

phụ 

gia 

(giờ 

công) 

Hoạt 

ñộng 

nghiề

n 

(giờ 

công) 

Hoạt 

ñộng 

ñóng 

bao 

(giờ 

công) 

Hoạt 

ñộng 

KCS 

(SL 

sản 

phẩm) 

Hoạt 

ñộng 

vận 

chuyển 

(SL sản 

phẩm) 

Hoạt 

ñộng 

sửa 

chữa, 

bảo trì 

máy 

 

Hoạt 

ñộng hỗ 

tr ợ sản 

xuất 

(doanh 

thu) 

1.000 

ñồng 

PC30-bột HVân 1.645 59.780  35.257 35.257 17.195 15.353.103 

PCB40-bột H Vân 405,6 29.235  24.300 24.300 17.195 13.402.000 

PCB40-GBBột 

H.Thạch 
264,4 919  1.732 1.732 17.195 1.702.556 

PCB40-GC bột B 

Sơn 
1.470 1.053  2.758 2.758 17.195 1.951.178 

PC30-bao Hải Vân   39.651 18.928 18.928 17.195 12.839.500 

PCB40- bao Hải 

Vân 
  18.316 11.016 11.016 17.195 11.328.298 

PCB40-GC bao B 

Sơn 
  574 1.768 1.768 17.195 3.523.123 
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     BẢNG 3.10: BẢNG GIÁ TR Ị BẰNG TI ỀN MA TR ẬN APD 

Tháng 08 năm 2011 

(Đvt: 1.000 ñồng) 

 

                           

Hoạt ñộng 

 

Sản phẩm 

Hoạt 

ñộng 

phụ 

gia 

 

Hoạt 

ñộng 

nghiề

n 

 

Hoạt 

ñộng 

ñóng 

bao 

 

Ho

ạt 

ñộn

g 

KC

S 

 

Hoạt 

ñộng 

vận 

chuyể

n 

 

Hoạt 

ñộng 

sửa 

chữa, 

bảo 

trì 

máy 

 

Hoạt 

ñộng 

hỗ 

tr ợ 

sản 

xuất 

 

PC30-bột Hải 

Vân 

233.643 1.331.918  25.730 378.539 63.107 165.278 

PCB40- bột Hải 

Vân 

57.564 651.363  17.741 260.997 63.107 144.312 

PCB40-Bột 

H.Thạch 

37.463 20.475  1.258 18.511 63.107 18.314 

PCB40-GC  B 

Sơn 

203.437 23.517  2.027 29.822 63.107 21.032 

PC30-bao Hải 

Vân 

  835.308 13.442 197.753 63.107 138.229 

PCB40- bao Hải 

Vân 

  385.773 8.633 127.023 63.107 121.985 

PCB40-bao B Sơn   123.291 1.272 18.717 63.107 37.922 

Tổng chi phí 537.482 2.027.273 1.233.292 69.900 1.028.358 441.753 647.137 

 

  

 

20 

3.3.5. Tính giá thành sản phẩm theo hoạt ñộng 

BẢNG 3.11: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM THEO 

PHƯƠNG PHÁP ABC 

                                                                    Đơn vị tính: 1.000 ñồng 

3.3.6. So sánh giá thành theo phương pháp ABC và phương pháp 

hiện tại  

Chi phí PC30 -bột  

Hải Vân 

PCB40- 

bột Hải 

Vân 

PCB40-

GC bột 

Hoàng 

Thạch 

PCB40-

GC bột 

Bỉm Sơn 

PC30 -bao 

Hải Vân 

PCB40- 

bao Hải 

Vân 

PCB40-

bao Bỉm 

Sơn 

1.CPNVL TT 9.354.577 1.787.369 948.796 2.227.457 8.008.774 973.990 1.322.614 

2. CPNC TT 2.787.020 557.643 296.295 696.080 2.137.770 724.897 862.183 

3. CP SXC  

Trong ñó : 

2.198.215 1.195.084 114.191 152.963 1.277.472 846.834 270.022 

Hoạt ñộng phụ 

gia 
233.643 57.564 37.463 203.437    

Hoạt ñộng 

nghiền 
1.331.918 651.363 20.475 23.517    

H ñộng ñóng 

bao 
    835.308 385.773 123.291 

………..        

Tổng Giá 

thành  
14.339.812 3.540.095 

1.372.94

8 
3.344.965 12.001.470 2.047.837 2.450.253 

Giá thành ñơn 

vị 
885,868 936,290 954,782 987,590 1.195,427 1.233,453 1.297,374 
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Bảng 3.12: So sánh giữa giá thành sản phẩm tính ñược với số liệu 

của công ty  

Sản phẩm Phương 

pháp ABC 

Phương pháp 

truyền thống  

Chênh 

lệch 

PC30 -bột Hải Vân 14.884.514 14.206.110 +678.404 

PCB40 -bột Hải Vân 2.857.491 2.754.131 +103.360 

PCB40 -GC bột H.Thạch 1.372.948 1.348.046 +24.902 

PCB40 -GC bột Bỉm Sơn 3.344.965 3.232.697 +112.268 

PC30 -bao Hải Vân 12.001.470 11.655.436 +346.034 

PCB40 -bao Hải Vân 2.047.837 1.949.488 +98.349 

PCB40 -GC bao Bỉm Sơn 2.450.253 2.371.420 +78.835 

Kết quả so sánh trên cho thấy giá thành  của các sản phẩm xi 

măng tính theo phương pháp ABC ñều cao hơn so với cách tính 

truyền thống của công ty. Nguyên nhân, là do theo phương pháp 

truyền thống hiện nay công ty ñang áp dụng không tính vào giá thành 

sản phẩm chi phí của hoạt ñộng KCS và hoạt ñộng vận chuyển, mà 

chi phí của hai hoạt ñộng này ñược tập hợp riêng vào TK 154-Bộ 

phận KCS và ñội xe sau ñó hạch toán toàn bộ vào chi phí giá vốn 

hàng bán. Nhưng vì 2 hoạt ñộng này có liên quan ñến sản xuất sản 

phẩm, do ñó tác giả ñã tính chi phí của 2 hoạt ñộng này vào giá thành 

sản phẩm. Nên giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC cao hơn 

so với giá thành truyền thống. Điều này dẫn ñến cách nhìn nhận khác 

về kết quả kinh doanh của từng mặt hàng cũng như vấn ñề ñịnh giá 

bán sản phẩm.  

Tóm lại, việc áp dụng phương pháp tính giá theo hoạt ñộng sẽ 

cung cấp ñược thông tin về giá thành của từng sả phẩm ñược chính 

xác hơn, ñể từ ñó có thể xác ñịnh ñúng ñắn hiệu quả kinh doanh của 

từng sản phẩm, từ ñó giúp nhà quản lý có những quyết ñịnh ñúng ñắn 

và hợp lý nhất. 
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TÓM T ẮT CHƯƠNG 3 

 

Trong chương này, tác giả ñã nêu lên ñược các ñiều kiện làm cơ 

sở áp dụng phương pháp tính giá ABC cho công ty cổ phần xi măng 

vicem Hải Vân. Toàn bộ quá trình sản xuất của ñược tác giả  phân 

chia chi tiết theo từng hoạt ñộng, chi phí sản xuất ñược tập hợp và 

phân bổ chi tiết cho từng hoạt ñộng. Giá thành sản phẩm của công ty 

ñược tính toán lại theo phương pháp tính giá ABC một cách chi tiết 

hơn. Trên cơ sở giá thành tính ñược tác giả cũng ñã so sánh giá thành 

theo phương pháp tính giá ABC và giá thành hiện tại của công ty, từ 

ñó ñưa ra các nhận xét, kiến nghị và kết luận 
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KẾT LU ẬN 

 

       Với xu thế hội nhập ngày nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại 

phải tự trang bị cho mình những thế mạnh ñể hòa nhập vào xu thế 

chung. Trong bối cảnh mới này, ngoài việc cạnh tranh về mặt chất 

lượng thì chiến lược về giá ñóng một vai trò hết sức quan trọng, ñiều 

này ñòi hỏi thông tin kế toán chi phí phải ngày càng ñáng tin cậy 

hơn. Vì vậy, có thể nói phương pháp tính giá ABC là một yêu cầu về 

kế toán chi phí không thể thiếu trong các doanh nghiệp ngày nay. 

       Qua luận văn, có thể thấy một số ñiểm nổi bật. Luận văn cho 

thấy việc vận dụng phương pháp tính giá ABC tại công ty  cổ phần xi 

măng  Hải Vân ñã giúp cho công tác kế toán tính giá thành chính xác 

hơn so với phương pháp tính giá truyền thống. Với phương pháp tính 

giá truyền thống, công ty chỉ chọn một tiêu thức duy nhất ñể phân bổ 

chi phí gián tiếp là tỷ lệ ước tính, làm cho việc phân bổ chi phí không 

chính xác vì tỷ lệ này không có cơ sở xác ñịnh chắc chắn, không phải 

là nguyên nhân gây ra tất cả các chi phí gián tiếp, dẫn ñến giá thành 

một số sản phẩm ñược tính cao hơn chi phí thực tế và một số sản 

phẩm khác giá thành ñược tính thấp hơn chi phí thực tế, ñiều này có 

thể dẫn ñến những quyết ñịnh sai lầm trong việc lựa chọn chiến lược 

về sản phẩm. Ngược lại, phương pháp tính giá ABC phân bổ chi phí 

cho các ñối tượng chịu phí dựa trên hoạt ñộng ñược tiêu dùng cho ñối 

tượng chịu phí ñó. Vì thế, phương pháp tính giá ABC ñã làm tăng ñộ 

chính xác của giá thành sản phẩm, dịch vụ, từ ñó giúp cho nhà quản 

trị có những quyết ñịnh ñúng ñắn.   

        Bên cạnh những mặt ñã ñạt ñược, luận văn còn có những hạn 

chế nhất ñịnh: 

        Thứ nhất, hầu hết các tài liệu liên quan ñến phương pháp tính 

giá ABC ñều là các tài liệu nước ngoài nên quá trình nghiên cứu về 

phương pháp này chưa ñược thông suốt, mạch lạc. 
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        Thứ hai, một số thông tin phi tài chính tại nhà máy chưa ñược 

thu thập hay tổ chức cho phù hợp với phương pháp tính giá ABC. 

Điều này chưa cho phép tác giả phân tích kỹ hơn một số qui trình 

hoạt ñộng, nguồn phát sinh chi phí ñể có thể phân bổ chi phí một 

cách chính xác hơn.Vì thế, ñể tăng ñộ chính xác cho thông tin về giá 

thành, cần thiết phải tổ chức thu thập những thông tin này trong thời 

gian tới, khi ñó có thể phân chia các hoạt ñộng một cách chi tiết hơn, 

ñáp ứng yêu cầu về thông tin quản lý một cách tốt nhất. 

 


