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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển cao của nền kinh 

tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh vừa là một tất yếu kinh tế, vừa là đặc 

trưng nổi bật nhất. Với thời điểm Việt Nam đã gia nhập WTO , điều này đồng 

nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước một vận hội lớn , 

cũng như đang phải đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt nhất , vì vậy 

các doanh nghiệp cần phải có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt . Đặc biệt trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp cũng 

được xem là nền móng chủ đạo của nền kinh tế và nó không n gừng đổi mới , 

hoàn thiện cho phù hợp với cơ chế thị trường cũng như trong quá trình hội 

nhập. Để có thể tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy các 

doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp có vốn đầu tư nư ớc 

ngoài nói riêng  phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 

đồng thời việc ra quyết định nhanh chóng, chính xác, linh hoạt trong quá trình 

sản xuất kinh doanh của Ban Lãnh đạo doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định 

đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.  

Tuy nhiên, đối với Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của công nghiệp 

hóa, thị trường trong nước chưa phát triển thì cần tranh thủ nguồn lực từ bên 

ngoài, nhất là FDI để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển xuất 

khẩu là con đường để Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào chuỗi gái trị toàn cầu , 

hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới . Chính vì vậy thông tin về chi phí 

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài , sản xuất xuất khẩu đóng 

vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các nhà quản trị kiểm soát chi phí. 

Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chi phí trong  

các doanh nghiệp chính là hệ thống kế toán quản trị chi phí. Kế toán quản trị  
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chi phí luôn luôn tồn tại trong mỗi tổ chức, tuy nhiên tác dụng cung cấp thông 

tin cho các đối tượng khác nhau sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào việc xây dựng và 

khai thác hệ thống kế toán chi phí đó. Các doanh nghiệp ở các nước phát triển 

trên thế giới đã xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí hiện đại, cung cấp 

thông tin hữu ích cho cho các nhà quản trị nội bộ để trợ giúp họ trong việc lập 

kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch. 

Với hiện thực của bối cảnh kinh tế nêu trên thì Công ty trách nhiệm 

hữu hạn (TNHH) AVSS cũng không là ngoại lệ. Công ty TNHH AVSS là 

một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, đã và đang thực hiện tương 

đối tốt về xây dựng định mức, dự toán, kiểm soát và tổ chức quá trình sản xuất. 

Tuy nhiên, công tác lập dự toán chi phí còn chưa linh hoạt, việc xây dựng hệ 

thống định mức còn chung chung, chưa chi tiết, cụ thể, giá phí sản phẩm vẫn 

chỉ tính theo phương pháp truyền thống. Vì vậy mà hệ thống kế toán quản trị 

chi phí hiện nay tại Công ty vẫn chưa cung cấp các thông tin phù hợp, kịp thời 

và tin cậy cho việc ra các quyết định kinh doanh của nhà quản trị. Điều đó cho 

thấy Công ty TNHH AVSS cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống kế toán quản trị 

chi phí để phục vụ cho việc quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Xuất 

phát từ những lý do nêu trên, tôi đã lựa chọn đề tài: "Kế toán quản trị chi phí 

tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn AVSS" cho luận văn của mình.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu của đề tài là góp phần làm rõ về mặt lý luận là vấn đề kế toán 

quản trị chi phí trong doanh nghiệp sả n xuất và về thực tiễn là công tác kế 

toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH AVSS. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất 

một số giải pháp để hoàn thiện kế toán quản trị chi phí căn cứ vào tình hình 

thực tế của  Công ty với mong muốn Công ty ứng dụng hiệu quả nhất các giải  

pháp đã đề xuất vào công tác quản trị. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn sẽ 

nghiên cứu các vấn đề về công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH 

AVSS. 

- Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH AVSS đăng ký kinh doanh với 

nhiều lĩnh vực nhưng hiện tại chỉ hoạt động sản xuất các sản phẩm Ionx cho 

trang trí nội thất , ngoại thất và xây dựng . Vì vậy , đề tài đi sâu tìm hiểu , 

nghiên cứu và hoàn thiện cô ng tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty với 

hoạt động sản xuất nêu trên . 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu luận văn, tác giả sử dụng tổng hợp nhiều 

phương pháp nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng; phương pháp duy 

vật lịch sử; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thực chứng để đối 

chiếu các vấn đề lý luận về kế toán quản trị chi phí … trên cơ sở đó đưa ra 

những nội dung cần hoàn thiện phù hợp với khả năng thực hiện được. 

Tác giả đã tiến hành nghiên cứu trực tiếp Công ty TNHH AVSS với 

phương pháp thực hiện là thu thập, phân tích những thông tin liên quan đến 

thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH. 

5. Kết cấu của đề tài 

Ngoài Phần mở đầu, Phần k ết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và 

Phụ lục nội dung luận văn được trình bày làm 3 chương như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí tại các doanh 

nghiệp  

Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty trách nhiệm 

hữu hạn AVSS 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty  

trách nhiệm hữu hạn AVSS  
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6. Tổng quan tài liệu  nghiên cƣ́u  

Kế toán quản trị, trong đó có kế toán quản trị chi phí là thuật ngữ mới 

xuất hiện ở Việt Nam trong hơn 20 năm trở lại đây và đã thu hút được sự chú 

ý của các doanh nghiệp. Tại Việt Nam , một số doanh nghiệp đã bước đầu vận 

dụng và xây dựng cho mình một bộ máy kế toán quản trị riêng biệt và cũng đã 

có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Vì vậy, trong các nghiên cứu trước đây 

cũng đã có các tác gi ả nghiên cứu về công tác kế toán quản trị chi phí trong 

các doanh nghiệp như : tác giả Trần Thị Kim Phú (2010) “Hoàn thiện kế toán 

quản trị chi phí tại Công ty 545”, luận văn đã nghiên cứu và giả quyết một số 

vấn đề như : hệ thống hoá lý luận và công tác quản trị chi phí , làm rõ đặc điểm  

quá trình sản xuất và xây dựng cơ bản , đặc điểm sản phẩm xây lắp , các định 

các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty và  đề 

xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản  trị chi phí tại công ty 545; tác 

giả Nguyễn Thanh Trúc (2007) với đề tài “nghiên cứu kế toán quản trị chi phí 

tại các công ty c à phê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk ”, trong luận văn 

này tác giả đã đặt ra vấn đề ứng dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh 

nghiệp cà phê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk  và đã đưa ra một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện thiện công tác kế toán quản trị chi phí t ại cá doanh nghiệp này . 

Và những nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Việt (1995) với luận án 

“Vấn đề hoàn thiện kế toán Việt Nam”, Phạm Văn Dược (1997) với “Phương 

hướng xây dựng nội dung và tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào các doanh 

nghiệp Việt Nam” đã trình bày phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống 

kế toán tài chính và kế toán quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam, tuy 

nhiên những nghiên cứu này còn mang tính chất chung cho tất cả các loại 

hình doanh nghiệp, trong khi tính linh hoạt của kế toán quản trị lại rất cao, 

phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng ngành. Đến đầu 

những năm 2000 đã có một số nghiên cứu về một số vấn đề cụ thể của kế toán 
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quản trị, hoặc về việc áp dụng riêng kế toán quản trị cho từng loại hình doanh 

nghiệp cụ thể. Tác giả Phạm Quang (2002) nghiên cứu về “phương hướng 

xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị và tổ chức vận dụng vào các 

doanh nghiệp Việt Nam”, tác giả Trần Văn Dung (2002) nghiên cứu về “Tổ 

chức kế toán quản trị và giá thành trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam”, 

tác giả Phạm Thị Kim Vân (2002) nghiên cứu về “tổ chức kế toán quản trị 

chi phí và kết quả kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh du lịch”, tác giả 

Dương Thị Mai Hà Trâm (2004) nghiên cứu “xây dựng hệ thống kế toán quản 

trị trong các doanh nghiệp Dệt Việt Nam”, tác giả Nguyễn Thanh Quí (2004) 

nghiên cứu “xây dựng hệ thống thông tin kinh tế phục vụ quản trị doanh 

nghiệp kinh doanh bưu chính viễn thông”, tác giả Phạm Thị Thuỷ (2007) 

nghiên cứu “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh 

nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam”. Trong các công trình này, các tác giả 

đã hệ thống các nội dung cơ bản của hệ thống kế toán quản trị và đề xuất 

phương hướng ứng dụng kế toán quản trị vào các ngành cụ thể theo phạm vi 

nghiên cứu của các đề tài. Mặc dù vậy, tất cả các công trình nghiên cứu về kế 

toán quản trị đã công bố đều chưa nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống kế toán 

quản trị chi phí áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, trong khi 

sản xuất xuất khẩu là ngành sản xuất quan trọng mang tính chất công nghiệp 

tạo ra thu nhập cho nền kinh tế quốc dân, là nguồn thu hút ngoại tệ chính cho 

quốc gia, là ngành đang rất cần những thông tin kế toán quản trị chi phí phục 

vụ cho công tác ra quyết định của nhà quản trị.  

Chính vì vậy, các vấn đề mà luận văn cần tập trung nghiên cứu là hoàn 

thiện kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất mà c ụ thể ở đây là 

tại Công ty TNHH AVSS trên cơ sở nghiên cứu về bản chất, vai trò và nội  

dung của kế toán quản trị chi phí.  
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN  

QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

  

1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 

1.1.1. Khái niệm kế toán quản trị chi phí 

 Trên thế giới, kế toán quản trị là một lĩnh vực được chú ý nghiên cứu 

và phát triển. Một số nước đã thành lập Hiệp hội các nhà kế toán quản trị, 

thành lập Viện kế toán quản trị và xuất bản tạp chí riêng. Tại Mỹ các nghiên 

cứu cho thấy kế toán quản trị xuất hiện đầu tiên vào những năm đầu của thế kỉ 

XIX. Sự phát triển mạnh cả về quy mô và phạm vi hoạt động của các doanh 

nghiệp trong giai đoạn này đặt ra yêu cầu cho các nhà quản trị phải kiểm soát 

và đánh giá được hoạt động của chúng. Để xác định được hiệu quả sản xuất 

các sản phẩm cụ thể và đánh giá được kết quả hoạt động của các bộ phận, 

những doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống kế toán theo dõi tình hình sử dụng 

vật tư, chi phí nhân công và các chi phí trực tiếp phát sinh hàng ngày. Để 

kiểm soát thu, chi trên địa bàn rộng lớn những công ty này đã chia kế toán 

thành hai bộ phận theo dõi chi phí và thu nhập theo từng khu vực để lập báo 

cáo cho các nhà quản trị.  

 Ở Châu Á, sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, cùng với sự phát triển của 

các trường phái quản trị theo kiểu Nhật Bản, kế toán quản trị cũng được hình 

thành để phục vụ cho nhu cầu thông tin của các nhà quản trị doanh nghiệp. 

Các phương pháp kế toán quản trị theo kiểu Nhật Bản được nói nhiều đến là 

Target costing và Kaizen costing. 

 Nghiên cứu sự phát triển của kế toán quản trị cho thấy, kế toán quản trị 

hình thành và phát triển xuất phát từ nhu cầu thông tin quản trị doanh nghiệp. 

Môi trường cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp mở 

rộng, phát triển thị trường, giảm chi phí để nâng cao lợi nhuận. Kế toán quản 
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trị là công cụ hữu hiệu cho phép các nhà quản trị kiểm soát quá trình sản xuất, 

đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận trong doanh nghiệp để có các 

quyết định phù hợp và hiệu quả. 

Ở Việt Nam, kế toán quản trị là một lĩnh vực tương đối mới mẻ. Kế 

toán quản trị mới chỉ được nhắc đến và đưa vào giảng dạy trong các trường 

đại học ở nước ta trong khoảng 10 năm trở lại đây. Phần lớn các doanh nhân 

còn xa lạ với kế toán quản trị và nhầm lẫn kế toán này với kế toán chi phí. 

Mặc dù đều nhằm mục đích thông tin cho các nhà quản trị nhưng có sự khác 

nhau về mục đích và phạm vi giữa hai loại kế toán này. 

 Mục đích của kế toán chi phí là để xác định giá thành trong khi đó kế 

toán quản trị lại căn cứ vào giá thành để quyết định có sản xuất hay không. 

Đối với kế toán chi phí, giá thành là kết quả của việc thực hiện các quyết định 

của nhà quản trị. Ngược lại, giá thành trong kế toán quản trị chỉ là cơ sở để ra 

quyết định kinh doanh. Thực tế ở nước ta, mặc dù các phương pháp hạch toán 

chi phí, tính giá thành đã được giảng dạy trong các trường đại học nhưng 

trong các doanh nghiệp việc sử dụng các thông tin do kế toán cung cấp cho 

quản trị doanh nghiệp còn hạn chế. Việc hạch toán trong các doanh nghiệp 

vẫn mang tính hình thức, đối phó. Mọi tập trung vẫn dồn vào chế biến số liệu 

để có được báo cáo tài chính tốt, doanh nghiệp giảm được thuế phải nộp. Kế 

toán quản trị ở nước ta hiện nay vẫn chưa được quan tâm đầy đủ tương xứng 

với vị trí và vai trò của nó trong quản trị doanh nghiệp. 

 Có nhiều quan điểm và nhiều góc độ khác nhau để tiếp cận khái niệm 

kế toán quản trị. Theo GS.Kaplan, Trường đại học Harvard Business school, 

trường phái kế toán quản trị Mỹ: "Kế toán quản trị là một bộ phận của hệ 

thống thông tin quản trị trong các tổ chức mà nhà quản trị dựa vào đó để 

hoạch định và kiểm soát các hoạt động của tổ chức". Ở góc độ này, kế toán 

quản trị là công cụ gắn liền với hoạt động quản trị của tổ chức. Theo GS 
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Bouquin, Đại học Paris-Dauphin, trường phái kế toán quản trị Pháp: "Kế toán 

quản trị là một hệ thống thông tin định lượng cung cấp cho các nhà quản trị  

đưa ra các quyết định điều hành các tổ chức nhằm đạt hiệu quả cao". Theo 

quan điểm này kế toán quản trị là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà 

quản trị để đưa ra quyết định điều hành nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Theo 

Hiệp hội kế toán viên công chứng Mỹ: "Kế toán quản trị là một quy trình định 

dạng, đo lường, tổng hợp, phân tích, truyền đạt các thông tin tài chính và phi 

tài chính cho các nhà quản trị để điều hành các hoạt động kinh doanh nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn". Trong đó thông tin tài chính và phi tài chính 

bao gồm: Thông tin về chi phí sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp của doanh 

nghiệp, quá trình lập dự toán cung cấp thông tin cho việc xây dựng kế hoạch 

và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hướng đến các mục tiêu thị trường 

của doanh nghiệp, thiết kế để lập các báo cáo và phân tích các báo cáo cung 

cấp các thông tin đặc thù để giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh 

doanh nhằm đạt hiệu  quả sư dụng vốn. Theo Luật kế toán Việt năm năm 

2003: " Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp các 

thông tin về kế toán tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài 

chính trong nội bộ đơn vị kế toán". Các khái niệm tuy khác nhau về hình thức 

nhưng có chung một số điểm cơ bản Kế toán quản trị là: Công cụ không thể 

thiếu trong một doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh vì nó là cơ sở khoa 

học của việc ra quyết định kinh doanh, là một bộ phận cấu thành hệ thống kế 

toán trong doanh nghiệp và thông tin kế toán quản trị giúp cho nhà quản trị 

hoạch định thực hiện lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, giám sát,  đánh giá và 

ra quyết định. 

 Tóm lại, Kế toán quản trị là một môn khoa học thu thập, xử lý, tổng 

hợp, phân tích, cung cấp các thông tin định lượng kết với định tính về hoạt 

động của doanh nghiệp giúp các nhà quản trị ra quyết định trong việc lập kế 
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hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các các đơn 

vị. Trong đó, kế toán quản trị chi phí là một phần hành của kế toán quản trị 

nói chung.  

1.1.2. Bản chất kế toán quản trị chi phí 

Các tổ chức trong xã hội dù thuộc nhóm nào cũng đều cần thông tin kế 

toán để tồn tại, hoạt động và phát triển. Tổ chức doanh nghiệp cần thông tin kế 

toán để theo dõi chi phí và kết quả kinh doanh trong từng kỳ hạch toán; tổ chức 

Nhà nước cần thông tin kế toán để đánh giá mức độ cung cấp các dịch vụ phục 

vụ cộng đồng; tổ chức phi lợi nhuận cần  thông tin kế toán để theo dõi hoạt động 

của tổ chức, xác định mức độ phục vụ xã hội... Như vậy, đối với bất cứ một tổ 

chức nào thì thông tin kế toán đều có vai trò quan trọng, không thể thiếu đối với 

hoạt động của tổ chức đó và chính thông tin kế toán lại có ảnh hưởng quyết định 

đến mức độ đạt được của các mục tiêu. Cùng với sự ra đời của bút toán kép và 

việc sử dụng thước đo tiền tệ thống nhất, con người đã tạo cho thông tin kế toán 

có thêm nhiều chức năng mới. Thông tin kế toán từ chỗ chỉ mang tính chất sử 

liệu đã mang tính chất tư vấn và đặc biệt còn trở thành khoa học dự đoán - một 

khoa học cho phép thu được những quyết định quản lý tối ưu. 

Có hai loại đối tượng sử dụng thông tin kế toán là bên ngoài tổ chức và 

nội bộ tổ chức. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán bên ngoài tổ chức là các 

cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng, cơ quan thuế, … Đối tượng sử 

dụng thông tin kế toán trong nội bộ tổ chức là các nhà quản lý các cấp (ban 

giám đốc và lãnh đạo các bộ phận) trong tổ chức. Mặc dù cần đến thông tin về 

cùng một tổ chức, nhưng hai loại đối tượng này cần những thông tin với các 

tính chất khác nhau. Bên ngoài tổ chức cần thông tin tổng quát về tình hình tài 

chính và kết quả hoạt động kinh tế của tổ chức. Các nhà quản lý trong nội bộ 

trong tổ chức cần thông tin chi tiết theo từng mặt hoạt động nhằm đánh giá 

hiệu quả hoạt động và thiết lập kế hoạch trong tương lai cho tổ chức.  
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Để cung cấp thông tin cho cả hai loại đối tượng này hệ thống kế toán  

trong tổ chức được chia thành hai bộ phận: hệ thống kế toán tài chính và hệ 

thống kế toán quản trị.  Kế toán tài chính chủ yếu cung cấp thông tin cho các 

chủ thể quản lý bên ngoài tổ chức, còn kế toán quản trị hướng tới mục tiêu 

cung cấp thông tin cho các chủ thể quản lý trong nội bộ tổ chức. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi 

phí phát sinh ở tất cả các giai đoạn hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 

nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy, thông tin chi phí giữ vai trò quan trọng trong 

hệ thống thông tin hoạt động của doanh nghiệp. Dưới góc độ kế toán tài chính, 

bộ phận kế toán chi phí có chức năng tính toán, đo lường chi phí phát sinh 

trong tổ chức theo đúng các nguyên tắc kế toán để cung cấp thông tin về giá trị 

thành phẩm, giá vốn hàng bán, các chi phí hoạt động trên các báo cáo kế toán. 

Dưới góc độ kế toán quản trị, bộ phận kế toán chi phí có chức năng đo lường, 

phân tích về tình hình chi phí và khả năng sinh lời của các sản phẩm, dịch vụ; 

các hoạt động và các bộ phận của tổ chức phục vụ cho các quyết định quản trị 

sản xuất, định hướng kinh doanh, thương lượng với khách hàng, điều chỉnh 

tình hình sản xuất theo thị trường; phục vụ tốt hơn quá trình kiểm soát chi phí, 

đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả và gia tăng năng lực cạnh tranh. 

Như vậy, theo tác giả kế toán chi phí vừa có trong hệ thống kế toán tài 

chính và vừa có trong hệ thống kế toán quản trị, trong đó bộ phận kế toán chi 

phí trong hệ thống kế toán quản trị được gọi là kế toán quản trị chi phí. Kế 

toán quản trị chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán, chính vì vậy, xét một 

cách tổng quát, kế toán quản trị chi phí có bản chất là một bộ phận của hoạt 

động quản lý và nội dung của kế toán quản trị chi phí là quá trình định dạng, đo 

lường, ghi chép và cung cấp các thông tin của chi phí hoạt động kinh tế của 

một tổ chức.  

Với các phân tích trên, tác giả cho rằng kế toán quản trị chi phí là một bộ  
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phận của hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin về chi phí để mỗi 

tổ chức thực hiện chức năng quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt 

động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động và ra các quyết 

định hợp lý.   

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp 

Việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí không bắt buộc 

phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc kế toán và có thể được thực hiện theo 

những quy định nội bộ của doanh nghiệp - nhằm tạo lập hệ thống thông tin 

quản lý thích hợp theo yêu cầu quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp.   

Nhiệm vụ cụ thể của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp bao gồm:  

a) Thu thập, xử lý thông tin, số liệu về chi phí theo phạm vi, 

nội dung kế toán quản trị chi phí của đơn vị xác định theo từng thời kỳ   

Đối tượng nhận thông tin kế toán quản trị chi phí là ban lãnh đạo doanh 

nghiệp và những người trực tiếp tham gia quản lý, điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không bắt buộc phải công 

khai các thông tin về kế toán quản trị chi phí cho các đối tượng ở bên ngoài 

doanh nghiệp. Phạm vi kế toán quản trị chi phí không bị giới hạn và được 

quyết định bởi nhu cầu thông tin về kế toán quản trị chi phí của doanh nghiệp - 

trong tất cả các khâu của quá trình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, lập kế 

hoạch, kiểm tra, điều hành, ra quyết định,… Kỳ kế toán quản trị chi phí thường 

là tháng, quý, năm như kỳ kế toán tài chính. Doanh nghiệp được quyết định kỳ 

kế toán quản trị chi phí khác - theo yêu cầu của mình - có thể là ngày, tuần 

hoặc bất kỳ thời gian nào.  

b)  Kiểm tra, giám sát các định mức, tiêu chuẩn, dự toán 

Kế toán quản trị chi phí là phương tiện để ban giám đốc kiểm soát một 

cách có hiệu quả chi phí nói riêng và hoạt động của doanh nghiệp nói chung. 

Chính vì vậy, kế toán quản trị chi phí phải biết xây dựng các định mức kinh tế  
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- kỹ thuật, biết lập dự toán chi phí, tiên liệu kết quả và kiểm tra, giám sát quá  

trình thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, dự toán đã đề ra.  

c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị nội bộ của đơn vị 

bằng báo cáo kế toán quản trị chi phí 

Doanh nghiệp được toàn quyền quyết định việc vận dụng các chứng từ 

kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, vận dụng và chi tiết hoá các tài khoản kế 

toán, thiết kế các mẫu báo cáo kế toán quản trị cần thiết phục vụ cho kế toán 

quản trị chi phí của bản thân doanh nghiệp. Doanh nghiệp được sử dụng mọi 

thông tin, số liệu của phần kế toán tài chính, để phối hợp và phục vụ cho kế 

toán quản trị chi phí.  

d) Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế 

hoạch và ra quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp   

Ban lãnh đạo doanh nghiệp phải lập kế hoạch và ra quyết định đối với 

toàn bộ các hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Theo đó kế toán  quản trị chi 

phải thu thập, xử lý, phân tích thông tin trong suốt quá trình từ lúc mua hàng 

hoá, nguyên liệu; xác định được chi phí sản xuất và tính giá thành cho từng 

loại sản phẩm, từng ngành hoạt động, từng loại dịch vụ,… từ đó tập hợp được 

các dữ kiện cần thiết để phục vụ cho việc ra các quyết định kinh doanh cũng 

như dự kiến được phương hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. 

1.1.4. Vai trò của kế toán QTCP trong quản trị doanh nghiệp 

Như phần trên đã trình bày, kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của 

hệ thống kế toán nhằm cung cấp cho các nhà quản lý thông tin về chi phí để 

giúp nhà quản lý thực hiện các chức năng quản trị doanh nghiệp. Các chức 

năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp là lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế 

hoạch, kiểm tra - đánh giá việc thực hiện kế hoạch và ra quyết định.  

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập cả  

kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Từ kế hoạch chung của doanh nghiệp các bộ  
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phận triển khai thành kế hoạch riêng của bộ phận, đơn vị mình. Để thực hiện 

vai trò của mình, kế toán quản trị chi phí tiến hành lập dự toán chi phí để trợ 

giúp các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện chức năng lập kế hoạch. Ngoài 

ra, trong quá trình thực hiện các mục tiêu mà kế hoạch đã đề ra, kế toán quản 

trị chi phí đã cung cấp thông tin cho việc quản lý đến từng công việc cụ thể, 

như: quản lý sản xuất tác nghiệp, quản lý tồn kho, quản lý chi phí,... Kế toán 

quản trị chi phí còn được coi là công cụ để đánh giá quá trình thực hiện mục 

tiêu kế hoạch - thông qua việc phân tích các chi phí, từ  đó có những quyết 

định hợp lý để hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả cao 

hơn. Kế toán quản trị chi phí giúp thực hiện chức năng kiểm tra của quản lý 

một cách rất hiệu quả thông qua việc thu thập và cung cấp các thông tin chi 

tiết về tình hình thực hiện kế hoạch, phát hiện các khoản chênh lệch so với kế 

hoạch và các nguyên nhân dẫn đến tình hình đó, giúp nhà quản lý nắm bắt 

hoạt động nào đem lại lợi ích, hoạt động nào đang duy trì lợi thế cạnh tranh 

cho doanh nghiệp,… Với khả năng cung cấp thông tin về chi phí và lợi nhuận 

thu được từ từng loại sản phẩm, dịch vụ, từng lĩnh vực hoạt động, từng bộ 

phận,… kế toán quản trị chi phí sẽ rất hữu ích trong việc kiểm soát chi phí sản 

xuất và vòng đời của sản phẩm cũng như hiệu quả của từng hoạt động. Có thể 

nói, kế toán quản trị chi phí đóng vai trò kiểm soát toàn bộ các khâu của hoạt 

động kinh doanh một cách rất cụ thể, chi tiết và thường xuyên. Ngoài ra, 

trong một số tình huống đặc biệt, các thông tin về chi phí đóng vai trò vô cùng 

quan trọng trong việc xác định giá bán sản phẩm, nhất là trong các trường hợp 

sản xuất theo yêu cầu của khách hàng mà chưa có giá trên thị trường. 

1.1.5. Các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản trong kế toán quản trị chi phí 

Thông tin của kế toán quản trị có thể nói chỉ nhằm cung cấp cho các 

nhà quản trị đề ra các quyết định quản lý, do đó kế toán quản trị đã sử dụng  

một số phương pháp mang tính nghiệp vụ để xử lí thông tin cho phù hợp với  
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nhu cầu của nhà quản trị. Sau đây là một số phương pháp nghiệp vụ cơ bản : 

- Thiết kế thông tin dưới dạng so sánh được: với số liệu thu thập được, 

kế toán quản trị sẽ sắp xếp chúng thành dạng so sánh được. Nếu không có sự 

liên hệ, so sánh thì sẽ không thấy được vấn đề, không rút ra được kết luận bởi 

vì hoạt động kinh doanh bản thân nó chứa đựng các yếu tố nhân quả quan hệ 

với nhau, chi phối và phụ thuộc vào nhau. Trên cơ sở so sánh, phân tích các 

mối quan hệ đó nhà quản trị sẽ ra được các quyết định tối ưu. 

- Nhận diện cách phân loại chi phí sao cho hữu ích và thích hợp: để 

quản lý chi phí, các nhà quản trị phân loại chi phí theo các tiêu thức khác 

nhau để phù hợp với các mục tiêu nghiên cứu. Có nhiều cách phân loại khác 

nhau, theo đó KTQT sẽ thu thập thông tin để có được số liệu như mong muốn. 

Đây chính là nội dung rất cơ bản và cốt lõi của vấn đề KTQT chi phí. Do yêu 

cầu thông tin của nhà quản lý rất đa dạng nên có nhiều cách phân loại chi phí 

khác nhau như phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động, 

phân loại chi phí theo sự ảnh hướng đến việc lựa chọn các phương án...Tóm 

lại, đối với từng yêu cầu của nhà quản trị, KTQT sẽ cung cấp những cách 

phân loại phù hợp để giúp cho nhà quản trị có cơ sở để đưa ra các quyết định 

kinh doanh. 

- Phân tích thông tin trên cơ sở tập hợp và phân loại chi phí: KTQT áp 

dụng các phương pháp phân tích như phương pháp so sánh, phương pháp 

phân tích các nhân tố ảnh hưởng, phương pháp hồi quy tuyến tính...tạo ra cở 

sở cho việc ra quyết định của nhà quản lý. 

- Thể hiện thông tin dưới dạng mô hình, phương pháp đồ thị: bên cạnh 

việc cung cấp thông tin dưới dạng bảng biểu, các báo cáo, KTQT còn sử dụng 

các mô hình đồ thị để diễn đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ nhận diện phù 

hợp với các thông tin có xu hướng biến động hay phát triển của đối tượng 

đang nghiên cứu. 
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1.2. KHÁI NIỆM CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH 

NGHIỆP SẢN XUẤT 

1.2.1. Khái niệm chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 

Chi phí là những tổn thất nguồn lực kinh tế gắn liền với mục đích sản 

xuất kinh doanh. Kế toán định nghĩa chi phí là các hy sinh về lợi ích kinh tế, 

hay nói một cách cụ thể hơn, chi phí phản ánh các nguồn lực mà tổ chức sử 

dụng để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ. Đứng trên góc độ bên ngoài 

doanh nghiệp (đối tượng sử dụng thông tin của kế toán tài chính), chi phí là 

các lợi ích kinh tế bị giảm sút trong kỳ kế toán dưới dạng các luồng ra hoặc 

tổn thất các tài sản hoặc gánh chịu các khoản nợ và làm giảm vốn chủ sở hữu 

mà không liên quan đến việc phân phối cho các chủ sở hữu . Theo định nghĩa 

này, chi phí được xem xét dưới góc độ một khoản mục trên báo cáo tài chính, 

nó được ghi nhận tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán và phải liên quan tới 

một kỳ kế toán nhất định. Trên góc độ quản trị doanh nghiệp (đối tượng sử 

dụng thông tin của kế toán quản trị chi phí),  phạm vi của của khái niệm chi 

phí rộng hơn rất nhiều so với quan điểm của kế toán tài chính và không thể có 

một định nghĩa đơn lẻ nào có thể giải thích đầy đủ cho khái niệm chi phí. Chi 

phí phát sinh để sử dụng cho các mục đích khác nhau và cách thức sử dụng 

chi phí sẽ quyết định cách thức kế toán quản trị chi  phí.  

1.2.2. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 

 Chi phí sản xuất kinh doanh được hiểu dưới các góc độ khác nhau tùy 

theo mục đích và quan điểm của các nhà khoa học. Mỗi khái niệm điều có 

một cách nhìn nhận riêng, song đều quy về những điểm chung nhất trong hoạt 

động kinh tế. 

Dưới góc độ của các nhà kinh tế chính trị thì chi phí sản xuất kinh  

doanh là sự tiêu hao về lao động sống và lao động vật hóa của doanh nghiệp 

trong một thời kỳ nhất định.  
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Dưới góc độ của KTTC, chi phí đư ợc coi là những khoản phí tổn phát 

sinh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trong một kỳ.  

Dưới góc độ của KTQT, chi phí đư ợc coi là những khoản phí tổn thực 

tế gắn liền với các phương án, sản phẩm, dịch vụ.  

Vậy, chi phí sản xuất kinh doanh là sự tiêu hao các yếu tố sản xuất, các 

nguồn lực trong một tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu. Bản chất của chi 

phí đó là sự mất đi của các nguồn lực để đổi lấy các kết quả thu về nhằm thoả 

mãn các mục tiêu.  

Việc phân loại chi phí một cách linh hoạt có ý nghĩa rất lớn đối với 

công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đối với nhà 

quản trị nhận diện được bản chất, đầy đủ, kịp thời sự biến động của chi phí sẽ 

là nguồn thông tin thích hợp cho quá trình ra quyết định. Việc phân loại chi 

phí trong doanh nghiệp sản xuất thường dựa vào các tiêu thức sau: 

a)  Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí:  

Theo cách phân loại này, chi phí được phân thành: chi phí biến đổi, chi 

phí cố định, chi phí hỗn hợp. 

 - Biến phí (chi phí biến đổi): Đó là chi phí có quan hệ tỷ lệ với kết quả 

sản xuất hoặc quy mô hoạt động: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, lao động 

trực tiếp, bao bì đóng gói... 

 + Đặc điểm biến phí: Tổng biến phí sẽ biến đổi theo sự biến đối số 

lượng sản phẩm hoặc quy mô hoạt động của doanh nghiệp, biến phí một đơn 

vị sản phẩm sẽ không thay đổi khi sản lượng thay đổi. 

 + Phân loại: Xét về tính chất tác động, biến phí có biến phí tỷ lệ và biến 

phí cấp bậc. 

 + Biến phí tỷ lệ: Những khoản chi phí có quan hệ tỷ lệ thuận trực tiếp  

với biến động của mức hoạt động căn cứ như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp,  

chi phí lao động trực tiếp, ví dụ như: vải trong doanh nghiệp may mặc, gạch  
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vữa, xi măng trong xây dựng, gỗ trong doanh nghiệp đóng tủ, bản ghế... 

 + Biến phí cấp bậc: Những khoản chi phí chỉ thay đổi khi mức độ hoạt 

động thay đổi nhiều và rõ ràng. Biến phí loại này không thay đổi khi mức độ 

hoạt động căn cứ thay đổi ít, không tỷ lệ thuận với kết quả sản xuất một cách 

rõ nét như: chi phí bảo dưỡng máy móc.... 

 - Định phí: Những khoản chi phí phát sinh thường không đổi khi mức 

độ hoạt động thay đổi trong phạm vi giới hạn phù hợp quy mô hoạt động. 

 +Đặc điểm: Tổng định phí không thay đổi khi số lượng sản phẩm thay 

đổi, định phí một đơn vị sản phẩm thay đổi khi số lượng sản phẩm thay đổi. 

 + Phân loại: Định phí bộ phận và định phí chung. 

 + Định phí bộ phận: Thường gắn với sự tồn tại phát sinh của các bộ 

phận trong doanh nghiệp. Bộ phận tồn tại thì định phí tồn tại và ngược lại. Ví 

dụ: chi phí khấu hao theo phương pháp bình quân, tiền thuê mặt bằng nhà 

xưởng.... 

 + Định phí chung (toàn doanh nghiệp): thường là các định phí liên quan 

đến cơ sở hạ tầng chung của doanh nghiệp. Khi một bộ phận không tồn tại thì 

định phí này vẫn tồn tại. Ví dụ: tiền thuê văn phòng công ty, tiền quảng cáo 

thương hiệu của công ty... 

 - Chi phí hỗn hợp: Các khoản chi phí bao gồm cả biến phí và định phí. 

Ở mức độ hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện đặc điểm của định phí, 

nhưng vượt quá mức đó nó lại thể hiện đặc tính của biến phí: chi phí sản xuất 

chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Chi phí hỗn hợp là khó kiểm soát. Để lập kế hoạch nhẳm kiểm soát chi 

phí hỗn hợp cần thiết phải tách chi phí hỗn hợp thành biến phí và định phí. 

 * Các phương pháp tách chi phí hỗn hợp thành định phí và biến phí 

 - Phương pháp cực đại- cực tiểu: Phương pháp này tính toán đơn giản  

nhưng có độ chính xác chưa cao khi dự đoán ngoài phạm vi hoạt động của  
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quy mô xác định, trình tự các bước:  

 b1: Xác định điểm chi phí hỗn hợp cực đại và cực tiểu gắn với quy mô 

hoạt động 

 b2: Xác định tỷ lệ biến phí (hệ số b trong phương trình y=a+bx) 

            trong đó: b =                                          

 b3: Xác định biến phí và định phí tại điểm cực tiểu và cực đại 

 Tại điểm cực đại:  

 Biến phí = b x quy mô hoạt động tại điểm cực đại 

 Định phí (a) = chi phí hỗn hợp – biến phí 

 Tại điểm cực tiểu: tương tự tại điểm cực đại 

 Từ đó tìm ra công thức tách như sau: Y=a+bX 

- Phương pháp bình phương nhỏ nhất: Có độ chính xác cao hơn 

phương pháp cực đại cực tiểu nhưng quy trình tính toán phức tạp, trình tự các 

bước: Lập bảng xác định các hệ số trong phương trình tuyến tính dự đoán chi 

phí hỗn hợp như sau: y=a+bx (a: định phí của của nghiệp, b là tỷ lệ biến phí 

trong chi phí hỗn hợp, x là biến số độc lập (quy mô hoạt động của doanh 

nghiệp), bằng cách: giải hệ phương trình:                                

 

{ 
 (1) 

    (2) 

             Ta tìm được a,b và phương trình y=a+bx 

- Phương pháp hồi quy bội: Dùng trong trường hợp chi phí hỗn hợp 

phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau tùy từng điều kiện của doanh nghiệp, ví 

dụ như chi phí vận chuyển hàng hóa phụ thuộc vào khối lượng hàng vận 

chuyển, giá xăng dầu... 

  Ta tìm các hệ số trong phương trình hồi quy bội:  
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             Y=a + b1X1+b2X2+...+bnXn 

 (Trong đó: a là định phí, Xn là biến số độc lập, Y là chi phí hỗn hợp 

cần dự đoán, bn là hệ số biến phí trong chi phí hỗn hợp) 

 Bằng cách khảo sát chi phí thực tế phát sinh tại một khoảng thời gian 

nhất định để tìm các hệ số. 

 - Phương pháp đồ thị phân tán: Cần phải nghiên cứu mối quan hệ của 

chi phí hỗn hợp với quy mô hoạt động trong các kỳ khác nhau. Từ đó minh 

họa theo đồ thị để xác định phương trình dự đoán chi phí có dạng Y=a+bx, 

các bước thực hiện như sau:  

 b1: Vẽ trục oy biểu diễn đường chi phí hỗn hợp, ox biểu diễn quy mô 

hoạt động, căn cứ vào n phần tử quan sát, vẽ các điểm trên đồ thị biểu diễn 

hoạt động tạo ra chi phí hỗn hợp tương ứng với quy mô hoạt động.  

 b2: Dựng một đường thẳng nằm trong giữa các điểm đã vẽ. Đường này 

cắt oy tại a, đó là định phí trong hỗn hợp chi phí của doanh nghiệp 

      b3: Sau khi xác định được định phí ta xác định biến phí thông qua hệ số 

b: b=(Y - a)/x. Từ đó xác định được phương trình Y=a+bx 

b)  Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động của chi phí 

Theo cách phân loại chi phí này, chi phí gồm: Chi phí sản xuất và chi 

phí ngoài sản xuất. 

 - Chi phí sản xuất: Tất cả các chi phí có liên quan đến việc sản xuất chế 

tạo sản phẩm của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất 

gồm có: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí 

sản xuất chung. 

 + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí của những loại nguyên vật  

liệu cấu thành sản phẩm, có tỷ trọng giá trị lớn và có thể xác định rõ ràng, 

trực tiếp, cụ thể cho sản phẩm. Nguyên vật liệu trực tiếp được dễ dàng nhận  

thấy rõ trong đặc tính đặc trưng của sản phẩm. 
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 + Chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí tiền lương + Bảo hiểm xã hội + 

Bảo hiểm y tế + Kinh phí công đoàn của những lao động trực tiếp chế tạo sản 

phẩm. Những lao động này trực tiếp xử lý nguyên vật liệu bằng tay hoặc 

thông qua dụng cụ máy móc để chế tạo sản phẩm. Chi phí lao đ ộng trực tiếp 

có thể dễ dàng xác định trực tiếp cho từng sản phẩm. 

 + Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí khác cần thiết cho sản xuất 

sản phẩm ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí lao động trực tiếp. 

Chi phí sản xuất không thể xác định trực tiếp cho từng sản phẩm. Gồm có chi 

phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí lao động gián tiếp, chi phí phân xưởng 

khác. 

 - Chi phí ngoài sản xuất: Để thực hiện tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch 

vụ và quản lý doanh nghiệp theo mục tiêu nhất định, doanh nghiệp còn phải 

thực hiện một số khoản chi phí ngoài sản xuất được gọi là chi phí ngoài sản 

xuất. Chi phí ngoài sản xuất gồm có: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

 + Chi phí bán hàng: bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để có được 

các đơn đặt hàng và phân ph ối sản phẩm: lương nhân viên bán hàng, công cụ 

dụng cụ, khấu hao TSCĐ phục vụ bán hàng, chi phí tiếp thị quảng cáo.... 

 + Chi phí quản lý doanh nghiệp: Tất cả các chi phi đều hành, tổ chức và 

phục vụ hành chính: Lương cán bộ quản lý , nhân viên văn phòng , công cụ 

dụng cụ, khấu hao tài sản, văn phòng phẩm.... 

- Chi phí thời kỳ và chi phí sản phẩm: Ngoài cách phân loại theo chi phí 

sản xuất và chi phí ngoài sản xuất, kế toán quản trị còn phân loại chi phí theo 

chi phí thời kỳ và chi phí sản phẩm. 

+ Chi phí thời kỳ bao gồm các khoản chi phí phát sinh trong kỳ hạch 

toán. Chi phí thời kỳ là những khoản chi phí hoàn toàn biệt lập với quá trình 

sản xuất sản phẩm gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 
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 + Chi phí sản phẩm là những chi phí gắn liền với quá trình sản xuất sản 

phẩm gồm có chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí 

sản xuất chung. Chi phí sản phẩm chỉ được thu hồi khi bán được sản phẩm 

nếu chưa bán được nó nằm trong hàng tồn kho. 

c) Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế 

Để phục vụ cho việc tập hợp và quản lý chi phí theo nội dung kinh tế 

ban đầu thống nhất của nó mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát 

sinh, chi phí được phân theo yếu tố. Cách phân loại này giúp cho việc xây 

dựng và phân tích định mức vốn lưu động cũng như việc lập, kiểm tra và phân 

tích dự toán chi phí. Đối với doanh nghiệp sản xuất , toàn bộ chi phí phát sinh 

trong kỳ đều được chia  thành các yếu tố: 

- Chi phí NVL: Sắt, thép… và các vật liệu phụ khác.  

- Chi phí CCDC sản xuất: Quần áo bảo hộ, mặt nạ…  

- Chi phí nhiên liệu: Xăng, dầu, mỡ…  

- Chi phí nhân công: là tiền lương và các khoản trích theo lương của 

công nhân viên trực tiếp, gián tiếp sản xuất và quản lý.  

- Chi phí khấu hao TSCĐ: là toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ sử 

dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh: nhà làm việc, nhà xưởng, máy móc 

thiết bị và tài sản vô hình khác…  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các loại dịch vụ mua 

ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh: điện thoại, điện, nước,… 

- Chi phí bằng tiền khác: bao gồm các chi phí khác dùng cho hoạt động 

sản xuất ngoài các yếu tố chi phí sản xuất đã nêu trên. 

Việc phân loại chi phí thành các yếu tố chi phí của các DN sản xuất chủ 

yếu phục vụ cho việc quản trị chi phí nhằm góp phần  kiểm soát được chi phí. 

                  d) Phân loại chi phí theo cách sắp xếp trên các báo cáo tài chính 

 Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp  
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được chia thành chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. 

Chi phí sản phẩm là những khoản chi phí gắn liền với quá trình sản 

xuất sản phẩm. Chi phí sản phẩm bao gồm các chi  phí nguyên vật liệu trực 

tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp là các chi phí về nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản 

phẩm và có thể xác định trực tiếp cho từng sản phẩm. Chi phí nhân công trực 

tiếp là các khoản thù lao cho công nhân trực tiếp sản xuất và các khoản thù 

lao này có thể xác định trực tiếp cho từng sản phẩm. Chi phí sản xuất chung là 

những chi phí sản xuất gián tiếp, chưa được tính vào chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. 

Các chi phí sản phẩm được tính vào giá thành sản xuất sản phẩm và  sẽ 

được chuyển thành giá vốn hàng bán (chi phí thời kỳ) trên Báo cáo kết quả 

kinh doanh khi các sản phẩm được tiêu thụ. Nếu các sản phẩm vẫn đang làm 

dở hoặc sản phẩm hoàn thành nhưng chưa được tiêu thụ thì các chi phí này sẽ 

được xem là tài sản của doanh nghiệp và được phản ánh dưới khoản mục 

hàng tồn kho của Bảng cân đối kế toán. 

Chi phí thời kỳ là những khoản chi phí phát sinh ngoài quá trình sản 

xuất sản phẩm, bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.  

Chi phí thời kỳ trực tiếp làm giảm lợi nhuận trong kỳ mà nó phát sinh, nói 

cách khác là chi phí thời kỳ được chuyển thẳng vào các chỉ tiêu chi phí trên 

Báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ phát sinh. 

 * Các cách phân loại chi phí khác nhằm mục đích ra quyết định: Tất cả  

các cách phân loại đều cung cấp thông tin giúp nhà quản trị kiểm soát chặt chi  

phí, ra quyết định, lựa chọn các phương án thích hợp cơ sở của việc tối thiểu  

hóa chi phi, tối đa hóa lợi nhuận. 

 - Căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với đối tượng chịu chi phí: trực  

tiếp và gián tiếp.  
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- Căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với mức độ kiểm soát của nhà 

quản trị: chi phí kiểm soát được và chi phi không kiểm soát được. 

 - Căn cứ mối quan hệ của chi phí với các quyết định của nhà quản trị: 

chi phi chìm, chênh lệch, cơ hội, tránh được và không tránh được. 

  Tóm lại, mục tiêu của các nhà quản trị là tối thiểu hóa chi phí, tối đa 

hóa lợi nhuận. Muốn đạt được mục tiêu này doanh nghiệp phải thực hiện kiểm 

soát chi phí thật tốt. Muốn kiểm soát chi phí các doanh nghiệp phải biết có 

những loại chi phí nào, bản chất của những loại chi phí đó, chi phí nào giảm 

được hay tất cả các chi phí đều giảm được. Căn cứ vào mục đích cung cấp 

thông tin khác nhau, dựa vào các tiêu thức khác nhau, chúng ta có các loại chi 

phí khác nhau. 

1.3. NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

1.3.1. Định mức chi phí sản xuất  

a)  Khái quát định mức chi phí sản xuất 

Định mức chi phí là sự tiêu hao các khoản chi phí cho một đơn vị sản 

phẩm thông qua sản xuất thử hoặc thí nghiệm. Định mức là thước đo xác định 

các khoản chi phí cho một đơn vị sản phẩm cần thiết. Định mức chi phí là 

công cụ quan trọng để kiểm soát chi phí và xây dựng dự toán của doanh 

nghiệp. Có thể xây dựng định mức thông qua các phương pháp: Phương pháp 

thí nghiệm, Phương pháp sản xuất thử, Phương pháp thống kê kinh nghiệm. 

 Công tác xây dựng định mức chi phí theo các nguyên tắc sau: 

 - Căn cứ vào nhu cầu sản phẩm thực tế của doanh nghiệp, các định mức  

thực tế của những kỳ trước đã xây dựng. 

- Căn cứ vào điều kiện kinh tế, đặc điểm sản xuất kỹ thuật, quy trình 

công nghệ sản xuất thực tế của doanh nghiệp để xây dựng định mức cho kỳ  
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này. Việc xây dựng định mức đòi hỏi có sự kết hợp cao giữa chuyên môn 

nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của các chuyên gia xây dựng định mức. Một 

định mức xây dựng thường thể hiện qua những hình thức sau: 

 - Định mức lý tưởng (Định mức lý thuyết) đó là những định mức có thể 

đạt được trong các điều kiện hoàn hảo nhất. 

 - Định mức thực tế là định mức được xây dựng căn cứ vào các điều 

kiện thực tế của quá trình sản xuất để xây dựng cho phù hợp. 

 Trong doanh nghiệp có các định mức chi phí:  

- Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Định mức giá 

của một đơn vị 

nguyên liệu 

= 
Giá mua 

đơn vị 
+ 

Chi phí 

chuyên chở 
+ 

CP nhập 

kho bốc xếp 
- 

Chiết 

khấu 

(nếu có) 

 

Định mức lượng 

nguyên liệu trực 

tiếp cho 1 đv sp 

= 

Lượng nguyên liệu 

cần thiết để sản xuất 

1 đv sản phẩm 

+ 

Mức hao 

hụt cho 

phép 

+ 

Mức nguyên 

liệu cho sp 

hỏng 

 

Từ đó, định mức chi phí nguyên liệu cho 1 đơn vị sản phẩm được xác 

định như sau: 

 

 

- Định mức nhân công trực tiếp 

Định mức chi phí 

nguyên liệu trực tiếp 

cho 1 đv sp 

= 

Định mức giá của 

một đơn vị nguyên 

liệu 

x 

Định mức lượng 

nguyên liệu trực tiếp 

cho 1 đv sp 
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- Định mức chi phí sản xuất chung: Gồm có chi phí sản xuất chung khả 

biến và chi phí sản xuất chung bất biến. Biến phí chung được coi thuộc loại 

kiếm soát được vì chúng liên quan đến giá và năng suất. Định phí chung 

thuộc loại không kiểm soát được vì chúng liên quan đến năng lực sản xuất của 

tài sản cố định. 

Trường hợp chi phí chung có mối quan hệ chặt chẽ với chi phí trực tiếp 

có thể áp dụng phương pháp thống kê kinh nghiệm để xác định tỷ lệ biến phí 

sản xuất chung so với chi phí trực tiếp. 

 

Trường hợp doanh nghiệp xác định được các tiêu thức phân bổ một 

cách khoa học hợp lý thì xác định, định mức biến phí sản xuất chung ước tính 

tổng chi phí sản xuất chung và dự toán tổng tiêu thức phân bổ, xác định đơn 

giá phân bổ chi phí sản xuất chung. 

 

Đơn giá phân bổ biến phí 

sản xuất chung  
= 

Tổng biến phí sxc ước tính 

Tổng tiêu thức phân bổ 

 

  

Định mức chi phí nhân 

công trực tiếp cho 1 đv sp 
= 

Định mức giá 

nhân công trực 

tiếp  

x 

Định mức lượng 

lượng thời gian lao 

động trực tiếp 

Định mức  biến phí sản 

xuất chung cho 1 đv sp 
= 

Định mức chi phí 

trực tiếp 
x 

Tỷ lệ biến phí SXC so 

với chi phí trực tiếp 

Định mức biến phí 

sản xuất chung 
= 

Đơn giá phân bổ 

biến phí sxc 
x 

Đơn vị tiêu chuẩn cho 

một đơn vị hoạt động 
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Định phí sản xuất chung thường là những chi phí không thay đổi trong 

phạm vi giới hạn của quy mô hoạt động. Do vậy, căn cứ định phí hàng kỳ và 

tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung ta xác định tỷ  lệ phân bổ chi phí sản 

xuất chung. 

Tỷ lệ phân bổ định phí 

sản xuất chung 
= 

Tổng định phí sxc  

Tổng tiêu thức phân bổ 

 

 

b) Các phương pháp định mức chi phí 

         *  Phương pháp xác định chi phí theo công việc (Đơn đặt hàng) 

 - Phương pháp xác định chi phí theo công việc thường áp dụng cho 

những sản phẩm thực hiện theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu của từng khách 

hàng riêng biệt. Sản phẩm dễ nhận diện, có giá trị cao và có kích thước lớn ; 

cụ thể, thường có các đặc điểm: sản phẩm mang tính đơn chiếc, do sản xuất 

theo đơn đặt hàng của khách, sản phẩm thường có giá trị cao, giá bán sản 

phẩm thường được xác định trước khi sản xuất theo hợp đồng đã ký kết, sản 

phẩm thường có kích thước lớn, gắn liền với các yêu cầu kỹ thuật, tính thẩm 

mỹ và thường thông qua bản thiết kế kỹ thuật, dự toán chi phí. 

- Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, nhà sản xuất lập dự toán và 

định giá bán gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực 

tiếp tập hợp trực tiếp cho từng đơn hàng, chi phí sản xuất chung được phân bổ 

cho từng công việc.  

 Đối với tài khoản chi phí s ản xuất chung, do bên nợ là chi phí thực tế 

phát sinh, trong khi đó bên có là số phân bổ ước tính, nên thường có sự chênh 

Định mức  định phí 

sản xuất chung 
= 

Tỷ lệ phân bổ 

định phí sxc 
x 

Đơn vị tiêu chuẩn cho 

một đơn vị hoạt động 
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lệch vào lúc kết chuyển cuối kỳ. Nếu bên nợ lớn hơn bên có ta có phân bổ 

thiếu, ngược lại là phân bổ thừa.  

Nếu số chênh lệch nhỏ, thì phân bổ cả chênh lệch đó vào giá vốn hàng 

bán. 

Nếu chênh lệch lớn thì phân bổ chênh lệch vào các số dư của tài khoản 

“sản phẩm dở dang”, “thành phẩm” và “giá vốn hàng bán” theo tỷ lệ kết cấu 

của các số dư đó. 

* Phương pháp tập hợp chi phí theo quá trình sản xuất:  

 - Phương pháp tập hợp chi phí theo quá trình sản xuất thương áp dụng 

đối với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất liên tục qua nhiều 

bước chế biến. Sản phẩm được tập hợp chi phí theo quá trình sản xuất thường 

có các đặc điểm: sản phẩm thường đồng nhất, sản xuất đại trà với khối lượng 

lớn, nên có cùng hình thái, kích thước; sản phẩm thường có giá trị không cao; 

giá bán được xác định sau khi sản xuất do sản phẩm được doanh nghiệp tự 

nghiên cứu sản xuất, rồi đưa ra tiêu thụ trên thị trường. 

 Có 2 quy trình sản xuất: liên tục và song song 

 Quy trình sản xuất liên tục: hoạt động sản xuất diễn ra ở các phân 

xưởng, nguyên vật liệu chính là đầu vào của phân xưởng đầu tiên, sau đó 

chuyển sang phân xưởng 2 và cứ như thế cho tới phân xưởng cuối cùng tạo ra 

thành phẩm kết quả của quá trình sản xuất. 

 Quy trình sản xuất song song: Quá trình diễn ra đồng thời tại các phân 

xưởng tạo ra các chi tiết của sản phẩm, sau đó mới lắp ráp ở phân xưởng cuối 

cùng tạo ra thành phẩm. 

* Báo cáo sản xuất: là báo cáo chi tiết về tình hình chi phí phát sinh tại 

phân xưởng và kết quả hoàn thành nhằm cung cấp thông tin cho các cấp quản 

trị để từ đó có các quyết định thích hợp. Báo cáo sản xuất cung cấp cho nhà 

quản trị về kết quả sản xuất của toàn doanh nghiệp để có căn cứ ra quyết định 
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về sản xuất và tiêu thụ với một sản lượng thích hợp, là tài liệu chủ yếu của các 

phương pháp xác định chi phí theo công việc hay quy trình sản xuất, có ý 

nghĩa trong việc kiểm soát chi phí, đánh giá hoạt động sản xuất của từng phân 

xưởng, là căn cứ để xây dựng các định mức, dự toán của kỳ tiếp theo. 

 - Nội dung của báo cáo sản xuất: Chúng ta sử dụng 2 phương pháp để 

lập báo cáo sản xuất: Phương pháp trung bình trọng, phương pháp nhập trước 

xuất trước. 

 + Phương pháp trung bình trọng: Khối lượng dở dang đầu kỳ được xem 

như luôn hoàn thành, chỉ quy đổi sản phẩm dở dang cuối kỳ thành sản phẩm 

tương đương: 

Sản lượng 

tương đương  
= 

Khối lượng sản 

phẩm     hoàn thành 

trong kỳ 

+ 

Khối lượng sản phẩm hoàn 

thành tương đương của sản 

phẩm dở dang cuối kỳ 

 

  + Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): Với phương pháp nhập 

trước xuất trước, sản lượng tương đương được xác định theo công thức: 

Sản lượng 

tương đương 

của phân 

xưởng 

 

= 

Khối lượng 

tương đương của 

sản phẩm dở 

dang đầu kỳ 

           

+ 

Khối lượng 

bắt đầu sản 

xuất và đã 

hoàn thành 

trong kỳ 

 

+ 

Khối lượng 

tương đương 

của sản phẩm 

dở dang cuối kỳ 

 Như vậy trong phương pháp này để tính sản lượng tương đương: Đối 

với sản phẩm dở dang đầu kỳ chưa được coi là khối lượng hoàn thành trong 

kỳ (như phương pháp trung bình trọng) mà cần quy đổi ra khối lượng tương 

đương như sản phẩm dở dang cuối kỳ. Sau đó, cần tính lượng chi phí cần làm 

thêm để hoàn thành lô sản phẩm dở dang đầu kỳ. Đối với sản phẩm dở dang 

cuối kỳ cần tính lượng chi phí đã kết tinh vào đó. 
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1.3.2. Lập dƣ̣ toán chi phí  sản xuất  

a)  Khái quát về dự toán chi phí sản xuất  

Dự toán là các kế hoạch chi tiết mô tả việc huy động và sử dụng các 

nguồn lực của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Dự toán 

chi phí kinh doanh chiếm một phần công việc không nhỏ trong kế toán quản 

trị chi phí. Để có thể sử dụng chi phí một cách có hiệu quả, doanh nghiệp cần 

lập dự toán chi phí kinh doanh. Trên cơ sở các dự toán chi phí kinh doanh, 

doanh nghiệp có thể chủ động trong việc sử dụng các nguồn lực có hạn và có 

cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của mình. Như trên đã trình bày, 

trong doanh nghiệp có rất nhiều khoản chi phí mang tính hỗn hợp, để có thể 

lập dự toán chi phí, trước tiên cần ước tính chi phí hỗn hợp với hai thành phần 

tách biệt: chi phí biến đổi và chi phí cố định. 

b)  Dự toán chi phí sản xuất  

  - Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Về nguyên tắc phải đảm 

bảo các yêu cầu sau: phải lập kế hoạch theo cơ cấu nguyên vật liệu, phải có 

tính kịp thời và liên tục cho nhu cầu sử dụng, phải trên cơ sở định mức dự trữ, 

tiết kiệm nguyên vật liệu, tiền vốn, phải đảm bảo yêu cầu dự trữ thường 

xuyên và dự trữ bảo hiểm, đặc biệt đối với nguyên vật liệu lưu chuyển qua 

kho, nguyên vật liệu nhập khẩu và nguyên vật liệu khai thác theo mùa vụ... 

công thức tính dự toán ngân sách cung ứng nguyên vật liệu. 

 

Dự tính nhu cầu 

NVL cho sx cần 

mua vào  

= 

NVL thỏa 

mãn yêu cầu 

sản xuất 

+ 
NVL còn cuối 

kỳ 
- 

NVL tồn 

đầu kỳ 

 Trước hết tính theo dạng vật chất, sau đó nhân với giá vật liệu cùng các  

phí tổn khác cho đơn vị vật liệu và khả năng chi trả bằng tiền để xác định 

ngân sách cung ứng nguyên vật liệu. 
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- Dự toán chi phí nhân công trực tiếp: Dự toán ngân sách lao động cũng 

xuất phát từ dự thảo kế hoạch sản xuất, nhu cầu lao động trực tiếp phụ thuộc 

vào kế hoạch sản xuất. Để tính nhu cầu lao động trực tiếp, cần dựa vào hai 

yếu tố: Số lượng thành phẩm sẽ được sản xuất, số lượng lao động trực tiếp 

cần để sản xuất một đơn vị sản phẩm, giá giờ công lao động trực tiếp. 

- Dự toán chi phí sản xuất chung:  

Dự toán chi phí 

sản xuất chung 
= 

Dự toán định phí 

sản xuất chung 
+ 

Dự toán biến phí 

sản xuất chung 

 

Dự toán định phí sản xuất chung cần phân biệt định phí bắt buộc và 

định phí tùy ý. Đối với định phí tùy ý thì phải căn cứ vào kế hoạch của nhà 

quản trị trong kỳ dự toán. Dự toán định phí hàng năm có thể dược lập dựa vào 

mức độ tăng giảm liên quan đến việc trang bị, đầu tư mới ở doanh nghiệp. 

Biến phí sản xuất chung có thể được xây dựng theo từng yếu tố chi phí 

cho một đơn vị hoạt động (chi phí vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián 

tiếp…). Tuy nhiên, thường cách làm này phức tạp và tốn nhiều thời gian. Do 

vậy, khi lập dự toán chi phí này, người ta thường xác lập biến phí sản xuất 

chung cho từng đơn vị hoạt động. 

 - Dự toán chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng là các khoản chi phí phục 

vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ, hàng hóa từ khâu hoàn thành sản 

xuất đến người tiêu dùng. Khoản chi phí này gồm nhiều yếu tố: lương nhân 

viên bán hàng, chi phí vật liệu quản lý bán hàng, chi phí công cụ phục vụ bán 

hàng, chi phí khấu hao, dịch vụ mua ngoài... 

 Dự toán biến phí thường được xây dựng cho từng hoạt động dựa trên 

định mức biến phí cho một đơn v ị sản phẩm tiêu thụ. 

Dự toán biến phí 

bán hàng 
= 

Dự toán sản lượng sản 

phẩm tiêu thụ 
x 

Định mức biến phí 

bán hàng 1 đv sp 
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 Hoặc được xây dựng dựa trên tỷ lệ biến phí theo dự kiến và dự toán 

biến phí trực tiếp 

  

Dự toán định phí bán hàng thường căn cứ vào giới hạn phạm vi hoạt 

động, sản lượng tiêu thụ, các giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm. Dự toán 

định phí bán hàng có thể căn cứ vào mức độ tăng giảm của các quyết định dài 

hạn liên quan tới các định phí trong kỳ tới của doanh nghiệp. 

 

 

- Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

là các khoản chi phí phục vụ cho bộ máy điều hành của ban giám đốc, lập dự 

toán tương tự như dự toán chi phí bán hàng. 

1.3.3. Xác định giá thành sản phẩm sản xuất 

a)  Đối tượng tính giá thành 

 Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ, dịch 

vụ mà doanh nghiệp sản xuất và thực hiện cần tính được tổng giá thành và giá 

thành đơn vị 

 Căn cứ để xác định đối tượng tính giá thành: 

- Đặc điểm tổ chức sản xuất và cơ cấu sản xuất 

- Đặc điểm qui trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất sản phẩm 

- Đặc điểm sử dụng của sản phẩm, bán thành phẩm 

- Các yêu cầu quản lý, yêu cầu cung cấp thông tin cho việc ra quyết 

định trong doanh nghiệp 

Dự toán biến phí bán 

hàng  
= 

Dự toán biến phí 

trực tiếp   
x 

Tỷ lệ biến phí theo dự 

kiến 

Dự toán định phí 

bán hàng  
= 

định phí bán hàng 

của kỳ trước   
x 

Tỷ lệ tăng giảm định phí 

dự kiến 
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- Khả năng và trình độ hạch toán của doanh nghiệp 

Dựa vào những căn cứ trên thì đối tượng tính giá thành có thể là: thành 

phẩm, bán thành phẩm, chi tiết, bộ phận sản xuất, đơn đặt hàng hay từng hạng 

mục công trình. 

Việc xác định đối tượng tính giá thành là căn cứ để kế toán giá thành tổ 

chức lập bảng tính giá thành sản phẩm giúp cho việc quản lý, kiểm tra tình 

hình thực hiện kế hoạch giá thành và tính toán để các định được hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

b)  Kỳ tính giá thành  

 Kỳ tính giá thành là thời điểm mà bộ phận kế toán giá thành phải tiến 

hành công việc tính giá thành cho các đối tượng tính giá thành. 

 Căn cứ đề xác định kỳ tính giá thành: 

 - Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm 

 - Chu kỳ sản xuất sản phẩm 

 - Yêu cầu công tác quản lý kinh kế ở từng doanh nghiệp 

 Dựa vào các căn cứ trên kỳ tính giá thành có thể là: tháng, quí, năm hay 

kết thúc chu kỳ sản phẩm. 

c)  Phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất 

Giá thành sản phẩm sản xuất (hay giá phí sản phẩm sản xuất) có ý 

nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá và báo cáo hàng tồn kho cũng như 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, trong xác định giá bán sản phẩm. 

Tùy thuộc vào điều kiện tổ chức, yêu cầu quản lý và trình độ sản xuất 

mà doanh nghiệp có thể áp dụng các phương pháp tính giá thành khác nhau. 

* Phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất theo công việc (đơn 

đặt hàng) 

Điều kiện áp dụng: phương pháp này áp dụng ở các loại sản phẩm phức 

tạp, tổ chức sản xuất từng sản phẩm hoặc theo đơn đặt hàng. 
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Đối tượng tính giá thành: là sản phẩm của mỗi đơn đặt hàng của các kỳ  

tính giá thành phù hợp với chu kỳ sản xuất. 

Phương pháp này thích hợp cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 

theo đơn đặt hàng, mỗi đơn hàng tương ứng là một hợp đồng kinh tế. Đến 

cuối kỳ khi đơn đặt hàng hoàn thành, tổng sản phẩm chính là các khoản chi 

phí được tập hợp theo đơn đặt hàng. Trường hợp đơn đặt hàng chưa hoàn 

thành thì các khoản chi phí được tập hợp theo đơn đặt hàng được coi là chi 

phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ. 

* Phương pháp tính giá thành theo phương pháp trực tiếp và phương 

pháp toàn bộ 

Điều kiện áp dụng: Phương pháp này thích hợp với những sản phẩm, 

công việc sản xuất với qui trình, công nghệ sản xuất giản đơn, khép kín, tổ 

chức sản xuất, chu trình sản xuất ngắn, xen kẽ, liên tục. 

Đối tượng tính giá thành: là từng qui trình sản xuất riêng biệt, kỳ tính 

giá thành định kỳ là tháng, quí phù hợp với kỳ báo cáo như tính giá thành sản 

phẩm điện, nước…. 

Công thức tính giá thành: 

Tổng giá 

thành sản 

phẩm hoàn 

thành trong kỳ 

 

= 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

đầu kỳ 

 

+ 

Chi phí 

sản xuất 

phát sinh 

trong kỳ 

 

- 

Các khoản 

làm giảm 

chi phí 

 

- 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

cuối kỳ 

 

Giá thành đơn vị  

sản phẩm 

 

= 

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ 

Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ 

 

Những biện pháp này chỉ là những biện pháp tính toán gắn liền với 

những qui ước nhất định. Bao gồm các phương pháp sau: 
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 + Phương pháp loại trừ 

 + Phương pháp hệ số 

 + Phương pháp tỷ lệ 

 + Phương pháp liên hợp 

 Trong phương pháp chi phí toàn bộ, tất cả các chi phí tham gia vào quá 

trình sản xuất sản phẩm (chi phí NVL trực tiếp, chi phí NC trực tiếp và chi 

phí sản xuất chung) đều được tính vào giá phí sản phẩm sản xuất, không có sự 

phân biệt giữa các chi phí sản xuất cố định và chi phí sản xuất biến đổi. Điều 

này phù hợp theo các nguyên tắc của kế toán tài chính là tất cả các chi phí 

tham gia vào việc tạo ra tài sản (hàng tồn kho) thì phải được tính vào giá trị 

của tài sản (hàng tồn kho) đó.  

 Theo phương pháp chi phí trực tiếp (còn gọi là phương pháp chi phí  

biến đổi), giá thành sản phẩm sản xuất chỉ bao gồm các chi phí sản xuất biến 

đổi, còn các chi phí sản xuất cố định được coi là chi phí thời kỳ và được tính 

vào chi phí kinh doanh ngay khi phát sinh. 

Sự khác nhau giữa hai phương pháp xác định chi phí thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

Phương pháp toàn bộ Loại chi phí Phương pháp trực tiếp 

 

 

Chi phí sản phẩm 

Nguyên vật liệu trực tiếp 

  Chi phí sản phẩm Nhân công trực tiếp 

Biến phí sản xuất chung 

Định phí sản xuất chung 

  Chi phí thời kỳ 
Chi phí thời kỳ 

Chi phí bán hàng 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

Sơ đồ 1.1: Phân loại chi phí theo phương pháp chi phí toàn bộ  

                               và phương pháp chi phí trực tiếp 
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Tuỳ theo mục đích sử dụng thông tin mà kế toán quản trị chi phí áp dụng  

các phương pháp thích hợp. Phương pháp chi phí toàn bộ có ích cho nhà quản lý 

trong việc ra các quyết định chiến lược. Thí dụ, về mặt dài hạn giá bán sản phẩm 

phải bù đắp được cả các chi phí biến đổi và chi phí cố định để sản xuất sản 

phẩm. Ngược lại, phương pháp chi phí trực tiếp sẽ có ích hơn trong việc đánh 

giá hoạt động của nhà quản lý vì lợi nhuận báo cáo theo phương pháp này phản 

ánh đúng đắn hơn thực chất kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

1.3.4. Kiểm soát chi phí  

a)  Xây dựng và phân tích chi phí định mức 

Quá trình xây dựng định mức tiêu chuẩn là một công việc có tính nghệ 

thuật hơn là khoa học. Nó kết hợp giữa suy nghĩ với tài năng chuyên môn của 

tất cả những người có trách nhiệm với giá và chất lượng sản phẩm. Trước hết 

phải xem xét một các nghiêm túc toàn bộ kết quả đã đạt được. Trên cơ sở đó 

kết hợp với những thay đổi về điều kiện kinh tế, về đặc điểm giữa cung và 

cầu, về kỹ thuật để điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp.  

Xây dựng định mức cho các chi phí sản xuất bao gồm xây dựng định 

mức về lượng và định mức về giá, thể hiện qua sơ đồ sau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Cách xây dựng định mức chi phí sản xuất 

Định mức biến phí  

Định mức chi phí NVL trực tiếp 

Định mức chi phí NC trực tiếp 

Định mức về lƣợng 

Định mức về giá 

Định mức về giá 

Định mức về lƣợng 

Định mức chi phí SX chung 

Định mức định phí 

Định 

mức 

chi 

phí 

sản 

xuất 
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Việc phân tích chi phí có thể thực hiện bằng cách sử dụng phương pháp 

số chênh lệch hoặc phương pháp thay thế liên hoàn, từ đó có thể xác định biến 

động về lượng và biến động về giá của từng loại chi phí sản xuất giữa thực tế 

so với định mức. 

b)  Kiểm soát biến động chi phí  

Các nhà quản lý không có nhiều thời gian để kiểm tra và xác định 

nguyên nhân của tất cả các biến động. Phương pháp quản lý theo ngoại lệ 

(management by exception) sẽ giúp nhà quản lý tập trung thời gian và nỗ lực 

vào việc kiểm soát các biến động có ý nghĩa. Khi nào một biến động cần được 

kiểm soát, khi nào thì bỏ qua?  Lúc này, nhà quản lý sẽ xem xét:  

- Độ lớn của biến động: Nhà quản lý thường quan tâm đến những biến 

động có giá trị lớn về cả số tuyệt đối lẫn số tương đối. Số tương đối của biến 

động cung cấp thông tin tốt hơn cho nhà quản lý trong việc kiểm soát.   

- Tần suất xuất hiện biến động: Những biến động lặp đi lặp lại liên tục 

cần được kiểm soát chặt chẽ hơn những biến động thỉnh thoảng mới phát sinh.  

- Xu hướng của biến động: Những biến động có xu hướng tăng dần 

theo thời gian là những biến động cần xác định nguyên nhân và kiểm soát.  

- Khả năng kiểm soát được biến động: Những biến động mà những 

người bên trong tổ chức có khả năng kiểm soát được thì cần tiến hành kiểm 

soát hơn những biến động mà tổ chức không có khả năng kiểm soát. Ví dụ, 

khi mức giá nguyên liệu tăng do sự biến động giá của thị trường thì nằm 

ngoài khả năng kiểm soát của nhà quản lý.  

- Các biến động thuận lợi: Những biến động thuận lợi cũng cần được 

xem xét để phát huy và cải tiến.  

- Lợi ích và chi phí của việc kiểm soát: Quyết định nên kiểm soát một 

biến động hay không cần phải xem xét sự đánh đổi giữa lợi ích và chi phí để 

thực hiện việc kiểm soát. 
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Các nhà quản lý xác định mức ý nghĩa của các biến động dựa vào kinh 

nghiệm và sự phán đoán chủ quan. Biến động có giá trị lớn (về cả số tương 

đối và tuyệt đối), biến động lặp lại thường xuyên, biến động có xu hướng tăng 

dần, và biến động mà tổ chức có khả năng kiểm soát là những biến động cần 

phân tích xác định nguyên nhân để kiểm soát. 

c)  Tổ chức kiểm tra và đánh giá thực hiện CP của các bộ phận 

Tổ chức kiểm tra và đánh giá thực hiện chi phí trong doanh nghiệp sản 

xuất có thể thông qua việc yêu cầu các bộ phận phải lập báo cáo bộ phận. Báo 

cáo này có thể được lập chi tiết cho rất nhiều cấp bậc bộ phận khác nhau trong 

doanh nghiệp, thí dụ toàn doanh nghiệp có thể chi tiết thành các tổ sả n xuất , 

mỗi tổ lại được chi tiết tiếp thành các sản phẩm và trong đó sẽ trình bày các 

số liệu dự toán, số liệu thực tế và số chênh lệch những chỉ tiêu tài chính  

(Bảng 1.1). Thông qua báo cáo chi phí có thể đánh giá biến động chi phí, 

cung cấp thông tin cho chức năng kiểm soát chi phí của các bộ phận quản lý 

trong doanh nghiệp.  

Bảng 1.1: Mẫu báo cáo bộ phận 

Chỉ tiêu 

Toàn DN Tổ sản xuất A Tổ SX… 

Dự 

toán 

Thực 

tế 

Chênh 

lệch 

Dự 

toán 

Thực 

tế 

Chênh 

lệch 

 

1. Doanh thu xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

2. Chi phí biến đổi (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)  

3. Lợi nhuận gộp xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

4. Chi phí cố định trực 

tiếp 

(xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx)  

5. Lợi nhuận bộ phận xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

6. Chi phí cố định chung (xxx) (xxx) (xxx)     

7. Lợi nhuận thuần xxx xxx xxx     

 



 38 

1.3.5. Phân tích thông tin thích hợp cho việc ra các quyết định 

a)  Phân tích chi phí để ra quyết định sản xuất  kinh doanh 

          Dựa vào việc phân tích chi phí sản xuất kinh doanh các nhà quản trị có 

thể đưa ra quyết định dài hạn, ngắn hạn. Đây là quá trình thu thập, xử lý và 

cung cấp thông tin để phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – Khối lượng – Lợi 

nhuận (phân tích CVP) là việc phân tích mối quan hệ tác động qua lại giữa 

các yếu tố chi phí, khối lượng sản phẩm tiêu thụ và giá bán sản phẩm nhằm có 

được các quyết định đúng đắn về các sản phẩm sản xuất và tiêu thụ. Từ đó 

giúp nhà quản trị tính được các chỉ tiêu như: định giá bán sản phẩm, tính 

doanh thu và sản lượng hòa vốn, thẩm định khả năng sinh lời của dự án… 

b)  Xác định giá bán sản phẩm 

 Khi xác định giá bán sản phẩm các nhà quản lý không thể bỏ qua 

yếu tố thị trường cũng như không thể bỏ qua yếu tố chi phí. Tuy nhiên, tác giả 

cho rằng việc xác định giá bán sản phẩm trên cơ sở chi phí có ý nghĩa rất lớn, 

nó là điểm khởi đầu của quá trình định giá. Phương pháp xác định giá thường 

được các doanh nghiệp áp dụng là cộng thêm một tỷ lệ phần trăm (%) vào chi 

phí. Chi phí có thể là chi phí cố định hoặc chi phí biến đổi của sản phẩm sản 

xuất. 

Để nhất quán với việc phân tích ảnh hưởng của chi phí tới lợi nhuận 

của doanh nghiệp (phân tích CVP), các doanh nghiệp có thể tiến hành xác 

định giá bán sản phẩm trên cơ sở chi phí biến đổi. Theo tác giả, phương pháp 

xác định giá bán này đặc biệt có ích trong một số tình huống đặc biệt trong 

ngắn hạn, như chấp nhận hay từ chối đơn đặt hàng với mức giá đặc biệt. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Kế toán quản trị chi phí là bộ phận của kế toán quản trị nhằm cung cấp 

các thông tin về chi phí để mỗi tổ chức thực hiện chức năng quản trị yếu tố 

nguồn lực tiêu dùng cho các hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, 

đánh giá hoạt động và ra các quyết định hợp lý. Kế toán quản trị chi phí cung 

cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các 

chức năng quản lý. Chương này của luận văn đã phân tích những nội dung chủ 

yếu của kế toán quản trị chi phí, bao gồm dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, 

xác định giá phí sản phẩm sản xuất, xác định chi phí phù hợp cho việc ra các 

quyết định kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận. Bên 

cạnh đó, luận văn cũng trình bày tổ chức mô hình kế toán phục vụ kế toán quản 

trị chi phí cần tuỳ thuộc vào điều kiện thực tiễn cũng như đặc điểm tổ chức hoạt 

động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị để có thể phát huy tốt nhất vai trò của 

kế toán quản trị chi phí. Đây là cơ sở lý luận cho việc phản ánh thực trạng về kế 

toán quản trị chi phí và tìm ra những giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí 

tại Công ty TNHH AVSS 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  

CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HƢ̃U HẠN AVSS 

 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH AVSS 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH AVSS 

         * Thông tin khái quát: 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn AVSS (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là 

Công ty 100% vốn nước ngoài  được thành lập theo Giấy phép Đầu tư số 

13/GP-BĐ ngày 17 tháng 5 năm 2005 do Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Bình Định 

cấp. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo 

Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư và các quy định pháp lý hiện hành có liên 

quan. Thời gian hoạt động của Công ty là 45 năm kể từ ngày được cấp Giấy 

phép đầu tư. 

Công ty TNHH AVSS đã chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH 

một thành viên theo giấy chứng nhận đầu tư số 351043000137 ngày 14 tháng 

5 năm 2009 do Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Bình Định cấp . Theo hợp đồng chuyển 

nhượng phần vốn góp giữa Công ty Glass Sales Australia PTY LTD (bên 

chuyển nhượng ) và Công ty Sunshine Stainless Steel (bên nhận chuyển 

nhượng) vào ngày 11 tháng 5 năm 2009, Công ty Glass Sales Australia PTY 

LTD đã chuyển nhượng toàn bộ phận vốn của mình cho Công ty Sunshine 

Stainless Steel với giá chuyển nhượng 3,4 tỷ đồng. 

Công ty TNHH AVSS là công ty 100% vốn nước ngoài được đầu tư 

bởi công ty Sunshine Stainless Steel  (Úc). Công ty TNHH AVSS là một 

trong những công ty đầu tiên đầu tư vào ngành thép không gỉ tại TP Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định và rất được các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm 

ưu đãi và khuyến khích phát triển .. Là một chuyên gia hàng đầu trong ngành 

sản xuất các sản phẩm thép, thép không gỉ phục vụ cho ngành xây dựng, sản 
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phẩm trang trí nội, ngoại thất (bàn, ghế ) và tất cả các loại sản phẩm thép, thép 

không gỉ theo yêu cầu của quý khách hàng trong và ngoài nước. 

* Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: 

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm inox xây dựng, trang trí nội, ngoại 

thất. 

 Nhằm đa dạng hoá sản phẩm, Công ty TNHH AVSS đang đầu tư mạnh 

mẽ dây chuyền máy móc thiết bị , đổi mới, cái tiến công nghệ , kỹ thuật . Đồng 

thời, Công ty cũng đang đầu tư vào tìm kiếm và mở rộng thị trường . 

Bảng 2.1: Giá trị sản xuất kinh doanh qua các năm 2008 - 2011 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

Tổng giá trị sản lượng 5.000 6.300 9.000 11.000 

- Gia công, lắp đặt 1.500 2.000 3.500 4.000 

- Sản xuất công nghiệp 3.500 4.300 5.500 7.000 

 

 

Biểu đồ 2.1: Biều đồ tăng trưởng doanh thu qua các năm 2008 – 2011 

ĐVT: Triệu đồng 
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Gia công, lắp đặt
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 Với phương châm chất lượng cao nhất, thời gian ngắn nhất, Công ty 

luôn cung cấp những sản phẩm được khách hàng chấp nhận với độ tin cậy 

cao. 
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2.1.2. Chƣ́c năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH AVSS  

Công ty TNHH AVSS là đơn vị hoạt động chuyên sản xuất các s ản 

phẩm thép, thép không gỉ phục vụ cho ngành xây dựng, sản phẩm trang trí 

nội, ngoại thất (bàn, ghế) và tất cả các loại sản phẩm thép, thép không gỉ theo 

yêu cầu của quý khách hàng trong và ngoài nước. Công trình là vật kiến trúc 

thường có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, sản phẩm đơn chiếc. Sản phẩm lắp 

ráp thường cố định tại nơi sản xuất, giá trị sản phẩm tiêu thụ là giá dự toán 

hay giá thoả thuận trước với khách hàng, do vậy sản phẩm sản xuất kinh 

doanh của Công ty có đặc thù riêng so với sản 

 phẩm của các ngành nghề kinh doanh khác. Cụ thể Công ty kinh doanh trên 

các lĩnh vực sản xuất sau: 

+ Gia công và lắp đặt như : Lan can cầu thang , tường rào , cổng 

ngõ…cho các công trình khách sạn , chung cư. 

+ Sản phẩm sử dụng để kẹp siết kính có tên gọi chung là DỤNG CỤ 

KẸP KÍNH mang nét đặc trưng riêng của AVSS, được sản xuất từ nguyên 

liệu thép không gỉ tốt nhất. 

+ Sản phẩm nội – ngoại thất với sự kết hợp giữa thép không gỉ và gỗ tự 

nhiên. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất  kinh doanh và tổ chƣ́c quản lý  tại  

Công ty TNHH AVSS 

a)  Đặc điểm tổ chức  sản xuất kinh doanh 

 *  Hệ thống tổ chức sản xuất 

 Hoạt động sản xuất diễn ra tại phân xưởng và do quản đốc phân xưởng 

điều hành bao gồm : 

- Tổ cắt, gọt, tiện 

- Tổ hàn 

- Tổ đánh bóng và xử lý bề mặt  
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-  Tổ làm nguội ( lắp ráp, xử lý sản phẩm và đóng gói , bao bì) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nguồn: Phòng kỹ thuật) 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức sản xuất của Công ty TNHH AVSS 

 * Quy trình sản xuất: 

Để sản xuất một sản phẩm hoàn thi ện Công ty phải theo những quy 

trình công ngh ệ như: cắt, gọt, hàn, tiện, đánh bóng , công nghệ xi mạ, xử lý bề 

mặt, lắp ráp sản phẩm, qua đó ta có quy trình sản xuất như sau: 

Khi nhận được đơn đặt hàng dựa trên hợp đồng kinh tế Công ty thiết kế 

bản vẽ theo đơn đặt hàng, sau khi có bản vẽ phòng kỹ thuật phóng dạng hạ 

liệu với các thông số kỹ thuật của sản phẩm t ừ đó lập phương án kỹ thuật của 

từng phần, từng công đoạn đồng thời l ập phương án dự trù nguyên liệu , vật tư 

làm căn cứ để xuất kho nguyên liệu , vật tư giao cho từng bộ phận tiến hành 

sản xuất. 
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(Nguồn: Phòng kỹ thuật) 

Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất Công ty TNHH AVSS 
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(1) Khi nhận được đơn đặt hàng của khách , nhân viên kỹ thuật tiến 

hành vẽ thiết kế và trao đổi với khách hàng để thống nhất bản vẽ . 

(2) Bản vẽ kỹ thuật sau khi hoàn thành được dùng làm căn cứ để phóng 

dạng cho sản phẩm . 

(3) Sau khi phóng dạng sản phẩm xác định được các thông số kỹ thuật 

phòng kế hoạch lập phương án sản xuất  

(4) Sau khi sản phẩm được hoàn thành tiến hành kiểm tra chất lượng . 

(5) Sản phẩm đạt  yêu cầu cho nhập kho thành phẩm  

(6) Hoàn tất các thủ tục và giao hàng . 

 *Hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm 

Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty trách nhiệ m hữu hạn AVSS  là 

công cụ cung cấp những chuẩn mực cho các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh 

doanh; giúp cho cán bộ, công nhân viên thực hiện việc quản lý, kiểm soát chất 

lượng và công việc một cách nhất quán. Mỗi cán bộ công nhân viên khi được 

giao thực hiện nhiệm vụ ở bất cứ vị trí công tác nào đều được phổ biến để 

nhận thức được rằng công việc mà họ thực hiện ảnh hưởng đến Chính sách và 

Mục tiêu chất lượng sản phẩm. Công ty áp dụng các hình thức kiểm tra thực 

hành để đánh giá chất lượng, công tác đào tạo, quy trình vận hành; duy trì 

thường xuyên việc cải tiến theo các yêu cầu của hệ thống chất lượng Châu Âu 

nhằm ngày càng nâng cao công tác quản lý chất lượng và tổ chức sản xuất có 

hiệu quả. Hàng năm Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm hoạch định, cung 

cấp đủ nguồn lực cho các hoạt động quản lý, xây dựng Chính sách chất lượng 

và Mục tiêu chất lượng.  

Việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu 

cùng với dây chuyền công nghệ tiến, đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân vận 

hành có kinh nghiệm đã đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng tốt.  
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b) Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH AVSS     

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là một quá trình liên tục và 

phức tạp, để đảm bảo cho các bộ phận, các quá trình sán xuất diễn ra được 

liên tục, nhịp nhàng đồng nhất thì nhất thiết phải tổ chức quản lý điều hành, 

phối kết hợp giữa các công đoạn đều hướng vào thực hiện một mục tiêu 

chung đó là sản phẩm hoàn thành phải đảm bảo chất lượng, số lượng phải đáp 

ứng được nhu cầu của thị trường. Hiện nay phương pháp tổ chức quản lý của 

Công ty trách nhiê m hữu hạn AVSS qu ản lý theo cơ cấu trực tiếp, bộ máy 

quản lý của công ty hiện có 13 cán bộ, công nhân lao động trực tiếp có 65 lao 

động được bố trí phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất kinh doanh của 

công ty.  

Qua quá trình hoàn thiện tổ chức cơ cấu, hiện nay Công ty có bộ máy 

quản lý gọn nhẹ, phù hợp với quy mô hiện tại. Bộ máy quản lý của Công ty 

bao gồm: Ban giám đốc, các phòng ban và phân xư ởng. 

* Chức năng, nhiệm vụ các phong ban như sau: 

- Ban giám đốc: 

Hiện nay ban giám đốc của Công ty bao gồm: 1 Tổng giám đ ốc và 1 

Giám đốc điều hành .  

Tổng Giám đ ốc là người đứng đầu Công ty ch ịu trách nhiệm cao nhất 

với Nhà nước về hoạt động kinh doanh của Nhà nước. Là người điều hành 

mọi hoạt động, tổ chức quản lý lãnh đạo cán bộ công công nhân viên trong 

toàn công ty. Định hướng ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng 

tháng, hàng quý, hàng năm của công ty. Tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty. Thường xuyên đúc rút kinh nghiệm trong công 

tác phát triển của công ty để tăng cường công tác quản lý. 

Giám đốc điều hành là ngư ời đại diện cho cán bộ công nhân viên Công 

ty điều hành và chỉ huy mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất 
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trong Công ty. Là người chịu trách nhiệm tham gia cho giám đốc, thay mặt 

giám đốc phụ trách và giải quyết những công việc liên quan đến sản xuất, kỹ 

thuật được giám đốc uỷ quyền. Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm của công ty 

đồng thời phụ trách thực hiện kế hoạch, kỹ thuật vật tư đưa vào sản xuất.  

- Các phòng ban: 

Được tổ chức theo yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh chịu sự chỉ đạo 

trực tiếp của ban Giám đốc, là bộ máy tham mưu cho Ban giám đốc có quan 

hệ mật thiết cùng nhau quản lý kiểm soát quá trình sản xuất của Công ty từ đó 

tính toán được hiệu quả kinh doanh. Đề xuất với ban Giám đốc những biện 

pháp tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất với mục đích sản xuất liên tục, ổn 

định, phát triển. Công ty TNHH AVSS có 4 phòng ban chức năng: 

* Phòng tài chính kế toán: Gồm 5 người chịu trách nhiệm trong việc tổ 

chức công tác kế toán theo đúng chế độ nguyên tắc của Nhà nước ban hành, 

theo dõi quản lý chặt chẽ vốn và tài sản, giám sát các khoản thu chi trong mọi 

hoạt động kinh doanh.  

Tập hợp chi phí tính giá thành một cách chính xác đầy đủ, cung cấp kịp 

thời những thông tin kinh tế cho giám đốc để ban giám đốc nắm bắt được tình 

hình sản xuất từ đó có những biện pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn thúc đẩy 

sản xuất phát triển, phát huy luân chuyển vốn nhanh. 

Thực hiện mọi chính sách chế độ kế toán kiểm tra ghi chép cập nhật số 

liệu, phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh vào sổ sách kế toán. 

Bảo đảm nguyên tắc tài chính, đảm bảo tính an toàn và tính chính xác cao. 

Lưu giữ toàn bộ chứng từ, sổ sách có liên quan đến nghiệp vụ  kinh tế phát 

sinh của công ty. 

* Phòng tổ chức hành chính: Gồm 2 người chịu trách nhiệm sắp xếp 

nơi làm việc, chỗ ăn, ở sinh hoạt và chăm lo sức khoẻ cho CBCNV, hỗ trợ  
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những đơn vị khác cùng hoàn thành nhiệm vụ của Công ty giao cho. 

Tham mưu giúp việc cho giám đốc trong công tác bố trí lao động, bổ 

nhiệm cán bộ phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và tổ 

chức quản lý lao động - tiền lương, tiền thưởng thực hiện các chế độ chính 

sách đối với người lao động trong công ty. 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch về lao động, tiền lương, 

bảo hộ lao động, đào tạo... dựa trên cơ sở định mức lao động và các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật của công ty. 

Tổ chức quản lý nhân sự trong Công ty và bổ sung hồ sơ nhân sự, giải 

quyết các thủ tục về tuyển dụng, điều động nội bộ..... trình lên giám đốc duyệt 

đảm bảo đúng chính sách ban hành. 

Xây dựng định mức lao động, cấp bậc công việc, đơn giá tiền lương, 

phân phối tiền lương cho toàn công ty và thực hiện giải quyết các chế độ về 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, khen thưởng theo đúng quy định 

của Nhà nước. 

Cung cấp các loại tài liệu và lưu trữ hồ sơ trong công ty 

* Phòng kế hoạch kỹ thuật: Gồm 2 người có chức năng lập kế hoạch 

sản xuất theo kỳ báo cáo, ký hợp đồng nghiệm thu và thanh toán các sản 

phẩm theo dõi giám sát quá trình thi công, quản lý vật tư bằng những phương 

pháp kỹ thuật cụ thể qua từng sản phẩm đồng thời theo dõi chất lượng sản 

phẩm. 

Tham mưu cho Giám đốc Điều hành , tổ chức điều hành sản xuất và 

kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp kết quản sản xuất kinh 

doanh, tiêu thụ sản phẩm... theo tháng, quý , năm. 

Tổ chức bảo quản, quản lý, lưu trữ các tài liệu kế hoạch, giữ gìn bí mật 

các tài liệu, số liệu kế hoạch theo quyết định. 

Quản lý kỹ thuật công nghệ sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng 
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theo quy định, quản lý chặt chẽ  các quy trình sản xuất sản phẩm. 

Kiểm tra đánh giá chất lượng đầu vào từ khâu nhập nguyên vật liệu, các 

phụ tùng thay thế và đánh giá chất lượng đầu ra của sản phẩm hàng hoá. 

Kiểm tra giám sát chất lượng, quy cách hàng hoá nhập - xuất. 

Quản lý tài liệu kỹ thuật được giao, đảm bảo bí mật công nghệ của 

công ty. Thường xuyên nắm bắt nhu cầu thị trường của người tiêu dùng, cải 

tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Báo cáo tình hình sản xuất hàng ngày và những sự kiện xaỷ ra trong 

phân xưởng mà mình quản lý cho lãnh đạo kịp thời xử lý. 

* Phòng vật tư: Gồm 2 người cung cấp đầy đủ vật tư phục vụ kịp thời 

cho sản xuất, giám sát cấp phát đúng định mức vật tư theo đúng phương án kỹ 

thuật, quản lý kho tàng, vật tư đảm bảo chất lượng an toàn không bị thất thoát. 

Tham mưu cho Quản đốc phân xưởng  trong công tác cung ứng, quản lý 

cấp phát và giám định chất lượng vật tư. 

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị, nguyên 

vật liệu, phụ tùng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Theo dõi cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị cho sản xuất như: Tổng 

hợp và cân đối nhu cầu vật tư hàng năm, mua sắm vật tư thiết bị, nghiệm thu 

vật tư hàng hoá mua sắm.  
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(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) 

Sơ đồ 2.3: Bộ máy quản lý của Công ty TNHH AVSS 

c) Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp 

dụng 

         * Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán  

  Xuất phát từ tổ chức sản xuất kinh doanh để phù hợp với yêu cầu quản 

lý, Công ty TNHH AVSS được tổ chức theo hình thức kế toán tập trung. Theo 

hình thức này, phòng kế toán thực hiện công việc kế toán của đơn vị từ phân 

xưởng đến các bộ phận trực thuộc. Các bộ phận trực thuộc không tổ chức bộ 

máy kế toán riêng mà các tổ trưởng làm nhiệm vụ ghi chép ban đầu thu nhận 

chứng từ gửi về phòng kế toán. 

- Kế toán trưởng: Làm công tác chỉ đạo giám sát chung do Hội đồng  
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đốc 

 

Giám đốc 
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quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc .... là 

người đứng đầu phòng kế toán, người chịu trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn 

công tác kế toán thống kê trong Công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm trước 

Tổng Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về các vấn đế liên quan đến tài 

chính và duyệt báo cáo tài chính lên giám đốc và cơ quan có thẩm quyền, chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin số liệu đã báo cáo. 

Thực hiện tổng hợp báo cáo từ các phần hành xác định kết quả kinh 

doanh và lập báo cáo tài chính , báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu của Ban 

Giám đốc . Chịu trách nhiệm về các số liệu đã tổng hợp từ các phần hành kế 

toán  đã cung cấp cho nhà quản trị 

- Kế thanh toán: Có trách nhiệm thu thập , tổng hợp , kiểm tra chứng từ 

để làm thủ tục hồ sơ thanh toán . Theo dõi thanh toán các khoản nợ phải thu – 

phải trả. Quan hệ giao dịch ngân hàng. 

- Kế toán quỹ : Có trách nhiệm thu tiền bán hàng và hàng tháng căn cứ 

vào phiếu thu – chi đã được trưởng phòng xem xét và đư ợc lãnh đạo phê 

duyệt, thủ quỹ thực hiện thu – chi, phiếu thu – chi sau khi thanh toán phải có 

đầy đủ chữ ký, cuối ngày kế toán vào sổ để theo dõi thu – chi. Phản ánh tình 

hình và sự biến động của các loại tiền mặt tại quỹ của công ty sử dụng số quỹ 

tiền mặt. Theo dõi tình hình kế toán các khoản tiền gửi, tiền vay của công ty 

để lên sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay. 

- Kế toán tiền lương , BHYT, BHXH: Thu chi các khoản liên quan đến 

tiền,  hàng tháng thanh toán lương, căn cứ vào bảng chấm công, bảng nghiệm 

thu sản phẩm hoàn thành tính lương và phân bổ tiền lương cho cán bộ công 

nhân viên, ngoài ra còn theo dõi các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, chế độ ốm 

đau, thai sản, tai nạn lao động . 

- Kế toán vật tư: Có trách nhiệm  ghi chép nhập xuất kho để vào sổ chi  

tiết vật tư, lên bảng phân công, đối chiếu số lượng tồn kho với thủ kho, tham  
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gia kiểm nghiệm vật tư khi có yêu cầu của ban kiểm nghiệm vật tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Sơ đồ 2.4: Bộ máy kế toán tại Công ty 
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           *Hình thức kế toán áp dụng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi hàng ngày:                 

Ghi cuối tháng: 

Đối chiếu: 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Sơ đồ 2.5: Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 

Do đặc điểm chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài, sản xuất đơn chiếc 

theo quy trình hỗn hợp nên tình hình luân chuyển chứng từ nội bộ chậm, 

không cập nhật hàng ngày nên Công ty áp dụng hạch toán theo hình thức 

chứng từ ghi sổ. Đây là hình thức kế toán đơn giản, dễ làm nhưng có yếu 
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điểm không phản ánh và cập nhập nhanh chóng về số liệu, công việc vào sổ 

sách thường bị đọng lại ở cuối tháng. 

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc 

kế toán lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ, sau đó dùng để ghi vào sổ cái. Chứng từ gốc sau khi làm căn 

cứ ghi sổ được dùng để ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Cuối tháng, tiến 

hành khoá sổ tính ra tổng số tiền c ủa các nghiệp vụ kinh tế trên sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ, tính tổng số phát sinh nợ, tổng số phát sinh có và số dư của 

từng tài khoản trên sổ cái. Căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. 

Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp 

chi tiết được dùng để lập các báo cáo tài chính. 

 - Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH AVSS hiện nay là hình 

thức Chứng từ ghi sổ. 

- Công ty thực hiện chế độ kế toán theo quyết định số 15/2006-

QĐ/BTC do Bộ tài chính ban hành thống nhất áp dụng trong cả nước từ ngày 

20/06/2006 có sửa đổi. 

- Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán trên máy với phần 

mềm kế toán Fast Accouting. 

2.2. THƢ̣C TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 

TNHH AVSS 

2.2.1.  Phân loại chi phí sản xuất  

Chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và tại Công 

ty TNHH AVSS nói riêng rất phong phú, gồm nhiều loại, nhiều thứ và có nội 

dung, công dụng khác nhau. Nếu phân loại theo mục đích và công dụng của 

chi phí thì chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty bao gồm các khoản mục 

chi phí sau: 
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- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: sắt, thép, inox ,... Đây là những 

loại nguyên vật liệu không thể thiếu trong quá trình sản xuất . Nó rất đa dạng 

về chủng loại, kích cỡ và chiếm tỷ trọng lớn, thông thường khoảng 70% - 

80%. Hoạt động thu mua chủ yếu mua trực tiếp từ các công ty trong và ngoài 

nước và phải đạt tiêu chuẩn chất lượng.  

- Chi phí nhân công trực tiếp: thường chiếm khoảng 7-10% trong tổng 

chi phí sản xuất, gồm lương chính, lương phụ và các khoản trích theo lương 

cho công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất . Lực lượng lao động 

này của công ty chủ yếu là công nhân nam. Đây là điều hoàn toàn hợp lý vì 

đặc thù của ngành đòi hỏi sự nặng nhọc, sức khoẻ của nam giới. Hầu hết công 

nhân đều có tay nghề lâu năm, đầy kinh nghiệm. Vì vậy, vấn đề kỹ thuật chất 

lượng rất được đảm bảo.  

- Chi phí sản xuất chung: là các khoản chi phí trực tiếp khác ngoài các 

khoản chi phí trên phát sinh ở bộ phận sản xuất . Chi phí sản xuất chung tại 

Công ty CP TNHH AVSS bao gồm rất nhiều loại, thường chiếm khoảng 15-

20% trong tổng chi phí sản xuất, như lương nhân viên quản lý văn phòng 

xưởng, công nhân sả n xuất trực tiếp ; tiền ăn giữa ca của công nhân s ản xuất , 

khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo 

tỷ lệ (%) quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp; 

khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động sản xuất ,.… Ngoài ra còn có chi 

phí lãi vay.  

Trong phần  này, tác giả chọn đơn hàng Khu chung cư Hoàng Anh Gia 

Lai để nghiên cứu. Cụ thể, có các số liệu như sau: 
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Bảng 2.2: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo yếu tố 

        Đơn hàng: khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai  

Năm 2011 

Đơn vị tính: Đồng 

STT YẾU TỐ SỐ TIỀN 

1 Chi phí nguyên vật liệu 1.306.203.610 

2 Chi phí công cụ dụng cụ 290.472.896 

3 Chi phí nhân công 140.177.514 

4 Chi phí khấu hao TSCĐ 19.357.511 

5 Chi phí dịch vụ mua ngoài 7.237.270 

6 Chi phí bằng tiền khác 12.890.500 

 Tổng cộng 2.176.339.301 

 

(Nguồn: phòng kế toán) 

 

Biểu đồ 2.2: Cơ cấu chi phí sản xuất trong Công ty TNHH AVSS 

72%

9%

19%

CP NVL trực tiếp

CP NC trực tiếp

CP SX chung

 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

Các khoản mục chi phí trên nếu phân loại theo mục đích và công dụng 

của chi phí thì được sắp xếp thành các các yếu tố cơ bản sau: 
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- Chi phí NVL: sắt, thép, Inox… và các vật liệu phụ khác.  

- Chi phí CCDC sản xuất: Quần áo bảo hộ, mặt nạ…  

- Chi phí nhân công: là tiền lương và các khoản trích theo lương của 

công nhân  trực tiếp sản xuất.  

- Chi phí khấu hao TSCĐ: là toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ sử 

dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh: nhà làm việc, nhà xưởng  và tài sản 

vô hình khác…  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các loại dịch vụ mua 

ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh: điện thoại, điện, nước,… 

- Chi phí bằng tiền khác: bao gồm các chi phí khác dùng cho hoạt động 

sản xuất ngoài các yếu tố chi phí sản xuất đã nêu trên. 

 Hiện tại Công ty TNHH AVSS vẫn chưa thực hiện phân loại và tập hợp 

chi phí theo cách ứng xử của chi phí. 

2.2.2. Công tác xây dựng định mức và lập dự toán chi phí sản xuất  

Khi có công trình, đơn đặt hàng , Tổng Giám đốc giao cho các phòng  

ban có liên quan lập kế hoạch sản xuất . Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật  có nhiệm  

vụ tổng hợp số liệu các phòng ban khác để xác định giá thành dự toán. Giá 

thành dự toán được xây dựng theo phương pháp “xác định chi phí theo công 

việc”. Phương pháp này được xây dựng dựa trên chi phí sản xuất  trực tiếp và 

các tỷ lệ phí được xác định một cách chủ quan chưa tính đến ảnh hưởng chi 

phối của giá thị trường. 

Dự toán chi phí sản xuất kinh tại Công ty được lập vào ngày 31/12 với 

sự phối hợp của các phò ng Kế hoạch – Kỹ thuật , Kế toán tài chính , Phòng tổ 

chức hành chính và Văn phòng xưởng . 

Công ty TNHH AVSS cũng đã khảo sát, nghiên cứu, xây dựng một số 

định mức phù hợp với năng lực, kinh nghiệm, trình độ khoa học - kỹ thuật, 

biện pháp sản xuất phù hợp với các yếu tố về môi trường kinh doanh và khả 
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năng về nguồn lực của Công ty cùng với số liệu thực hiện của một số năm 

liền kề sẽ định lượng cho các chỉ tiêu trong dự toán. Cụ thể, dự toán chi phí 

tại Công ty TNHH AVSS được lập theo yếu tố và khoản mục như sau: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được xác định dựa trên khối lượng 

sản xuất, định mức tiêu hao và đơn giá. Định mức tiêu hao được xác định trên 

cơ sở định mức do Bộ Tài chính  hành có dựa trên năng lực của Công ty. Đơn 

giá nguyên vật liệu, đơn giá vật tư  căn cứ vào “Đề nghị báo giá vật tư, thiết 

bị” do đơn vị cung ứng vật tư, thiết bị cung cấp, được xây dựng có dựa vào 

khảo sát thị trường. 

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu trực tiếp cho đơn hàng 500 – Kẹp 

kính vuông như sau: 

Bảng 2.3: Bảng định mức nguyên vật liệu trực tiếp 

Đơn hàng: 500 – Kẹp kính vuông 

TT Tên vật tƣ ĐVT Định mức 

I Vật liệu chính   

1 Inox Thanh la 50mm  x 16mm  x 

227mm 

Mét 18 

2 Inox Thanh la 50mmW x 20mmTk  x 

127mmL 

Mét 18 

3 Inox tròn 16mmOD x 104mmL Mét 18 

II Vật liệu phụ   

1 Con vít M10 x 30mmL Con 50 

2 Con vít M6 x 40mmL Con 25 

3 Miếng nhựa lót Miếng 100 

4 Hộp carton Hộp 50 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật) 

Trên cơ sở định mức cho một đơn vị sản phẩm, đơn hàng và số lượng 

sản phẩm, kế toán tiến hành lập dự toán chi phí sản xuất và giá thành kế 
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hoạch cho từng loại sản phẩm, đơn hàng. Cụ thể, Công ty đã lập dự toán cho 

đơn hàng 500 – Kẹp kính vuông như sau: 

Bảng 2.4: Bảng dự toán nguyên vật liệu trực tiếp 

Đơn hàng: 500 – Kẹp kính vuông 

TT Tên vật tƣ ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

I Vật liệu chính    496.000.000 

1 Inox Thanh la 50mm  x 

16mm  x 227mm 

Mét 200 950.000 190.000.000 

2 Inox Thanh la 50mmW x 

20mmTk  x 127mmL 

Mét 200 1.105.000 221.000.000 

3 Inox tròn 16mmOD x 

104mmL 

Mét 100 850.000 85.000.000 

II Vật liệu phụ    11.250.000 

1 Con vít M10 x 30mmL Con 1000 3.000 3.000.000 

2 Con vít M6 x 40mmL Con 500 2.500 1.250.000 

3 Miếng nhựa lót  1000 1.000 1.000.000 

4 Hộp carton Hộp 500 12.000 6.000.000 

 Tổng cộng    507.250.000 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật) 

- Chi phí nhân công trực tiếp: Công ty trả lương theo thời gian nên 

không tiến hành định mức và lập dự toán theo đơn giá sản phẩm mà chỉ dựa 

vào khảo sát thị trường và theo qui định, được ghi trong quy chế trả lương của 

Công ty, kế toán tiến hành lập dự toán trích nộp các khoản BHXH, BHYT, 

KPCĐ, BHTN theo qui đinh. Căn cứ vào hệ số lương nộp và các khoản bảo 

hiểm của năm trước để trích nộp cho năm sau. 

- Chi phí sản xuất chung: Công ty chưa lập bảng tính dự toán chi tiết  
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các khoản chi phí, chỉ dựa vào chi phí thực tế của năm trước và kinh nghiệm 

kiểm soát thực tế nhiều năm cho thấy chi phí sản xuất chung chưa vượt 9% so 

với chi phí NVL trực tiếp nên trong năm 2011 vẫn tiếp tục vẫn định mức CP 

SXC chiếm 9% chi phí NVL trực tiếp, từ  đó phân bổ cho các sản phẩm theo 

CP NVL trực tiếp theo bảng sau: 

Bảng 2.5: Bảng phẩn bổ chi phí sản xuất chung năm 2011 

ĐVT: Đồng 

STT Loại sản phẩm Chi phí 

NVLTT 

Phẩn bổ  

CP SXC 

1 Stand off ( xiÕt kÝnh)                            20.792.935 1.871.364    

2 Spiggot c¸n dµi                                   334.468.703 30.102.183 

3 Spiggot vu«ng                                     302.046.786 27.184.211    

4 Khãa nam ch©m (magnet lock)                       31.222.507 2.810.026    

5 B¶n lÒ chung cho 09 ®¬n hµng                      187.984.233 16.918.581    

6 HÖ thèng cÇu thang                                101.071.065 9.096.396    

7 Pat with eye botls phi 50                         8.032.896 722.961    

9 GhÕ 5 bËc DThanh                                  4.796.364 431.673    

10 Chôp ®Ìn c¸c lo¹i                                 12.979.100 1.168.119    

11 ChËu Inox                                         1.414.800 127.332    

12 GhÕ Spider                                        1.441.300 129.717    

13 Bµn Spider                                        715.400 64.386    

14 Chèt Inox phi 14                                  43.686.500 3.931.785    

15 Mãc treo Inox                                     192.000 17.280    

16 Spiggot trßn cã ®Õ                                41.779.193 3.760.127    
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17 Spiggot vu«ng cã ®Õ                               45.575.516 4.101.796    

18 Skimmer Box                                       56.329.527 5.069.657    

19 §Õ dï Inox                                        15.249.954 1.372.496 

 Tæng céng                                         1.209.778.779 108.880.090    

 

(Nguồn: Phòng Kế toán) 

Sau khi định mức và lập dự toán chi phí sản xuất, kế toán tiến hành lập 

bảng dự toán chi phí sản xuất năm 2011 như bảng 2.6 và bảng định mức chi 

phí sản xuất cho mỗi loại sản phẩm như bảng 2.7 
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Bảng 2.6: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo sản phẩm năm 2011 

Stt 

M· 

s¶n 

phÈm 

Tªn s¶n phÈm 
 Tû 

lÖ %  

Cp nguyªn 

vËt liÖu 

Cp nh©n 

c«ng 

 Cp s¶n  

xuÊt chung 

Tæng Gi¸ 

thµnh 
SL 

 Z  Gi¸ b¸n Thanh tiÒn 

1 TP0017           
Stand off ( xiÕt 
kÝnh)                           

     
1,67   20.792.935  6.915.003  6.582.134  34.290.074  300 

        
114.300,247   170.717   

2 TP0025           Spjggot c¸n dµi                                  
   

26,91  
 

334.468.703 
 

111.232.599  105.878.169  551.579.498  1.816 
        

303.733,204   340.900   

3 TP0026           Spiggot vu«ng                                    
   

24,30  
 

302.046.786 
 

100.450.203  95.614.808  498.111.821  1.158 
        

430.148,377   378.000   

4 TP0027           Khãa nam ch©m                      
     

2,51   31.222.507  10.383.514  9.883.681 - 120.990.795  200 
       

(604.953,977)  191.645  172.480.500 

5 TP0063           
Pat with eye botls 
phi 50                        

     
0,65   8.032.896  2.671.460  2.542.864  13.247.221  800 

           
16.559,026   85.287   

6 TP0068           Zin top                                          
     

2,66     10.986.045  10.457.208  21.443.256  315 
           

68.073,828   262.500   

7 TP0069           
GhÕ 5 bËc 
DThanh                                 

     
0,39   4.796.364  1.595.103  1.518.319  7.909.787  25 

        
316.391,462   377.000   

8 TP0083           Chôp ®Ìn c¸c lo¹i                                
     

1,04   12.979.100  4.316.395  4.108.616  21.404.112  489 
           

43.771,189   60.000   

9 TP0084           ChËu Inox                                        
     

0,11   1.414.800  470.513  447.864  2.333.177  1 
          

2.333.177,0  
 

2.700.000   

10 TP0085           GhÕ Spider                                       
     

0,12   1.441.300  479.326  456.253  2.376.879  5 
        

475.375,737   820.000   

11 TP0086           Bµn Spider                                       
     

0,06   715.400  237.917  226.464  1.179.781  2 
        

589.890,727   832.000   

12 TP0087           Chèt Inox phi 14                                 
     

3,52   43.686.500  14.528.603  13.829.236  72.044.342  4.220 
           

17.072,119   20.000   
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Stt 

M· 

s¶n 

phÈm 

Tªn s¶n phÈm 
 Tû 

lÖ %  

Cp nguyªn 

vËt liÖu 

Cp nh©n 

c«ng 

 Cp s¶n  

xuÊt chung 

Tæng Gi¸ 

thµnh 
SL 

 Z  Gi¸ b¸n Thanh tiÒn 

13 TP0088           Mãc treo Inox                                    
     

0,02   192.000  63.852  60.779  316.631  200 
             

1.583,157   6.000   

14 TP0089           Spiggot trßn cã ®Õ                               
     

3,36   41.779.193  13.894.299  13.225.466  68.898.962  200 
        

344.494,808   359.800   

15 TP0090           
Spiggot vu«ng cã 
®Õ                              

     
3,67   45.575.516  15.156.824  14.427.216  75.159.559  200 

           
375.797,80   399.000   

 
16 

 
TP0091           

 
Skimmer Box                                      

     
4,53  

 
 56.329.527 

 
 18.733.232 

  
17.831.466 

 
 92.894.229 

  
1.000 

           
92.894,229  

  
90.243   

17 TP0092           §Õ dï Inox                                       
     

1,23   15.249.954  5.071.602  4.827.469  25.149.026  800 
           

31.436,282   56.950   

                   Tæng céng                                          

 

920.723.481 

 

317.186.491  301.918.010 

 

1.367.347.558 

 

11.731      172.480.500 

 

(Nguồn: Phòng Kế toán) 
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Bảng 2.7: Bảng định mức chi phí sản xuất năm 2011 

ĐVT: Đồng 

TT Loại sản phẩm ĐVT SP KH Đơn giá Tổng CPSX 

1 Stand off ( xiÕt kÝnh)                           Cái  300  170.717 51.215.100 

2 Spiggot c¸n dµi                                  Cái  1.816  340.900 340.900.000 

3 Spiggot vu«ng                                    Cái  1.158  378.000 378.000.000 

4 Khãa nam ch©m                    Cái  200  191.645 38.329.000 

5 B¶n lÒ cho 09 ®¬n hµng Cái  190  654.203 124.298.570 

6 HÖ thèng cÇu thang Cái 1 166.678 166.294.181 

7 Pat eye botls phi 50                        Cái  800  85.287 68.229.600 

8 Zingtop Cái  315  262.500 78.750.000 

9 GhÕ 5 bËc DThanh                                 Cái  25  377.000 18.850.000 

10 Chôp ®Ìn c¸c lo¹i                                Cái  489  60.000 12.000.000 

11 ChËu Inox                                        Cái  1  2.700.000 2.700.000 

12 GhÕ Spider                                       Cái  5  820.000 4.100.000 

13 Bµn Spider                                       Cái  2  832.000 1.664.000 

14 Chèt Inox phi 14                                 Cái  4.220  20.000 80.000.000 

15 Mãc treo Inox                                    Cái   200  6.000 1.200.000 

16 Spiggot trßn cã ®Õ                               Cái  200  359.800 71.960.000 

17 Spiggot vu«ng cã ®Õ                              Cái  200  399.000 79.800.000 

18 Skimmer Box                                      Cái  1.000  90.243 45.121.500 

19 §Õ dï Inox                                      Cái 800  56.950 45.560.000 

 Tổng cộng    1.608.971.951 

(Nguồn: Phòng Kế toán) 
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Công tác lập dự toán chi phí là căn cứ để Công ty quyết định giá nhận 

đơn hàng và đ ồng thời sẽ cung cấp thông tin chênh lệch chi phí trong quá 

trình sản xuất đ ể nắm bắt tình hình biến động chi phí trong kỳ, tình hình thực 

hiện dự toán chi phí nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, điều chỉnh kịp thời 

chi phí.  

2.2.3. Công tác kế toán  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty 

a)  Đối tượng hạch toán chi phí và tính giá thành sản xuất SP 

Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH AVSS là theo 

từng đơn đặt hàng. Điều này phù hợp với tính chất phức tạp của công nghệ và 

sản phẩm sản xuất mang tính đơn chiếc, có cấu tạo vật chất riêng. Cũng chính 

vì lý do này, đối tượng tính giá thành là từng đơn hàng đã hoàn thành . Do đặc 

điểm sản phẩm sản xuất theo từng đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất dài, sản 

phẩm chỉ hoàn thành khi kết thúc một chu kỳ sản xuất cho nên kỳ tính giá 

thành được áp dụng tại Công ty là thời điểm mà đơn đặt hàng đã hoàn thành 

đưa vào sử dụng hoặc xuất bán. 

Hàng tháng, kế toán tiến hành tập hợp các chi phí sản xuất theo các đối 

tượng tính giá thành (đơn đặt hàng). Khi nhận được phiếu xuất kho mới sử dụng 

số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng đối tượng từ khi bắt đầu sản xuất 

cho đến khi hoàn thành để tính giá thành. Như vậy kỳ tính giá thành có thể sẽ 

không phù hợp với kỳ báo cáo kế toán mà phù hợp với chu kỳ sản xuất SP.  

Với phần này, tác giả chọn đơn hàng là 500 kẹp kính vuông để nghiên 

cứu về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 

TNHH AVSS. 

b)  Kế toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Đối với nguyên vật liệu khi xuất dùng có liên quan trực tiếp đến các 

đơn hàng riêng biệt vì vậy chi phí NVLTT được tập hợp trực tiếp cho từng  
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đơn hàng. 

Do đặc điểm của Công ty là chu kỳ sản xuất dài có thể kéo dài hàng 

tháng hoặc hàng quý nên sổ chi tiết NVLTT được mở cho đơn đặt hàng từ khi 

sản phẩm bắt đầu đưa vào sản xuất đến khi sản phẩm đó hoàn thành. Điều đó 

giúp cho kế toán có thể kiểm tra đối chiếu số liệu cũng như tổng hợp 

CPNVLTT một cách nhanh chóng và chính xác. Sổ chi tiết CPNVLTT được 

căn cứ vào các phiếu xuất kho. 

Căn cứ vào các phương án kỹ thuật của phòng kỹ thuật, quản đốc phân 

xưởng viết giấy xin lĩnh vật tư, giao cho các tổ sản xuất, trong giấy xin lĩnh 

vật tư ghi rõ xuất vật tư cho đơn hàng nào  bao gồm danh mục những vật liệu 

cần lĩnh cụ thể với đầy đủ yêu cầu rồi chuyển lên Giám đốc điều hành duyệt . 

Sau khi đã có đầy đủ phần duyệt của cấp trên, phiếu yêu cầu được chuyển lên 

kế toán làm thủ tục xuất kho. 

Tổ sản xuất mang phiếu xuất kho đến nhận nguyên vật liệu tại kho 

Công ty có sự ký nhận giữa thủ kho và nhân viên nhận vật tư sau khi tổng hợp 

đối chiếu số lượng nguyên vật liệu giữa thủ kho với tổ sản xuất. Thủ kho đánh 

số thứ tự phiếu xuất kho và thẻ kho, sau đó chuyển phiếu xuất kho về phòng 

kế toán để kế toán nguyên vật liệu phân loại từng phiếu xuất cho từng sản 

phẩm, tính giá nguyên vật liệu xuất kho trong tháng theo phương pháp bình 

quân gia quyền. Công việc tính giá được thực hiện vào cuối tháng. 

Kế toán công ty sử dụng các tài khoản 152 "chi phí nguyên, vật liệu" chi 

tiết cho từng loại nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, và tài khoản 621 

"chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp", tài khoản 627 "chi phí chung" . 

Sau khi tính giá vật tư kế toán vào sổ chi tiết CPNVLTT. Sổ chi tiết 

nguyên vật liệu căn cứ vào các phiếu xuất kho đã phân loại cho đơn hàng , kế 

toán tập hợp phiếu xuất kho cùng loại để tiến hành vào sổ chi tiết CP NVL. 
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Để bảo đảm tính đối chiếu kế toán tiến hành vào bảng tổng hợp 

CPNVLTT được dùng làm căn cứ để vào sổ chi tiết 154. 

Bảng 2.8: Bảng tổng hợp CPNVLTT 

                                   (500 – KẸP KÍNH VUÔNG) 

Tháng 10 năm 2011 

(ĐVT: VNĐ) 

TT Tên vật tƣ ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

I Vật liệu chính    545.600.000 

1 Inox Thanh la 50mm  x 

16mm  x 227mm 

Mét 220 950.000 209.000.000 

2 Inox Thanh la 50mmW x 

20mmTk  x 127mmL 

Mét 220 1.105.000 243.100.000 

3 Inox tròn 16mmOD x 

104mmL 

Mét 110 850.000 93.500.000 

II Vật liệu phụ    12.375.000 

1 Con vít M10 x 30mmL Con 1.100 3.000 3.300.000 

2 Con vít M6 x 40mmL Con 550 2.500 1.375.000 

3 Miếng nhựa lót  1.100 1.000 1.100.000 

4 Hộp carton Hộp 550 12.000 6.600.000 

 Tổng cộng    557.975.000 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

c)  Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Công ty áp dụng hình thức trả lương cho người lao động là trả lương 

theo thời gian, theo chu kỳ tháng. Ngoài ra, đơn giá tiền lương còn bao gồm 

lương phụ cấp ăn ca, thêm giờ, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm. 

Ngoài tiền lương chính được hưởng, cuối tháng sản xuất nếu tiết kiệm 

nguyên vật liệu sử dụng thấp hơn định mức, hoặc có phát minh, sáng chế mới 
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người lao động còn được hưởng phần tiết kiệm vật tư theo tỷ lệ phần trăm qui 

định của Công ty. Phần được hưởng này được tính vào chi phí sản xuất. Tổng 

thanh toán cho công nhân sản xuất còn bao gồm lương phát sinh và lương 

nghỉ chế độ. 

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương (lương chính, lương 

phụ, tiền thưởng) của công nhân trực tiếp sản xuất và các khoản trích BHXH, 

BHYT, KPCĐ vào chi phí theo qui định hiện hành của Nhà nước được tính 

vào giá thành căn cứ vào tổng tiền lương theo chế độ. 

Dựa vào bảng chấm công, tổng quỹ lương tháng được duyệt, tùy vào hệ 

số lương cơ bản, số ngày công của từng người để tính công cho từng người 

lao động. Ví dụ Biểu 2.3 trích bảng chấm công tổ Hàn – đánh bóng Công ty 

TNHH AVSS 

Biểu 2.3: Trích bảng chấm công  

Tháng 10/2011 

Tổ hàn – đánh bóng                

TT Họ và tên 

Cấp bậc 

lƣơng 

hoặc 

chức vụ 

Ngày trong tháng 

Số công 

hƣởng 

lƣơng 

thời gian 

   1 2 .. 30 31  

1 Phạm Ngọc Lý  
Tổ 

trưởng 
X X  X X  

2 Phạm Văn Đồng Tổ viên X X  X X  

3 Nguyễn Văn Hà Tổ viên X X  X X  

4 Trần Đức Việt Tổ viên X X  X X  

… ………… ………       

(Nguồn: Phòng kế toán ) 
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Căn cứ số tiền lương phải trả cho từng bộ phận công nhân, kế toán lập 

bảng thanh toán lương cho từng bộ phận. Biểu 2.4 trích bảng thanh toán tiền 

lương Công ty TNHH AVSS 

Biểu 2.4:  Trích bảng thanh toán tiền lương  

Tháng 10/2011 

Tổ hàn – đánh bóng          

      

T

T 

Họ và tên 
Lƣơng  

cơ bản 

Ngày  

công 

Phụ 

cấp 

ăn 

ca 

Các 

khoản 

giảm 

trừ 

Tiền lƣơng phải trả 

Lƣơng 

thời 

gian 

Lƣơng 

chế độ 
Tổng 

1 
Phạm 

Ngọc Lý 
2,65 22   2.109.400  2.109.400 

2 
Phạm Văn 

Đồng 
1,78 21   968.320  968.320 

3 
Nguyễn 

Văn Hà 
1,72 23   1.014.800  1.014.800 

…   … … … … … …. 

 Cộng       27.878.722 

 

(Nguồn: Phòng kế toán ) 

 

Từ bảng thanh toán tiền lương cho từng sổ, kế toán lập bảng thanh toán 

tiền lương cho toàn bộ phận sản xuất trong từng tháng (Biểu 2.5) 
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Biểu 2.5:  Trích bảng tổng hợp thanh toán tiền lương  

Tháng 10/2011 

Bộ phận Lƣơng Các khoản giảm trừ  Thƣ̣c 

nhận Tạm ứng BHXH BHYT 

Tổ tiện  31.142.858 14.300.000 1.500.760 1.100.152 14.241.946 

Tổ cưa 16.542.217 9.100.000 1.305.190 161.038 5.976.989 

Tổ hàn-

đánh bóng  
12.345.765 6.800.000 1.301.860 160.372 4.083.533 

Tổ  đóng 

gói 
10.837.897 7.200.000 1.242.100 148.420 2.247.377 

Bộ phận 

quản lý 
29.929.769 13.500.000 1.766.080 1.053.216 13.610.473 

Cộng 119.540.131 62.400.000 8.968.920 3.593.784 44.577.427 

(Nguồn: Phòng kế toán ) 

Hiện tại, Công ty thực hiện trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ cho 

người lao động chịu theo đúng tỷ lệ qui định của Nhà nước.  

d)  Kế toán chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung được tập hợp chung cho từng đơn hàng, định kỳ 

tiến hành phân bổ cho từng sản phẩm, đơn hàng theo tiêu thức doanh thu.  

Hàng tháng, phòng kế toán lập Báo cáo tình hình sản xuất các đơn hàng  

gởi cho Ban giám đốc . Chi phí phát sinh liên quan được tập hợp hết cho đơn 

hàng và cho từng sản phẩm.  

e)  Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 

         * Đánh giá sản phẩm dở dang 

 Tại Công ty TNHH AVSS, chi phí sản xuất sản phẩm dở dang được 

xác định dựa vào tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm hay sản lượng tương đương. 

Vào cuối tháng, tiến hành kiểm kê số lượng sản phẩm đã hoàn thành và số 
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lượng sản phẩm dở dang, sau đó tính ra số lượng sản phẩm tương đương như 

sau: 

Sản lượng tương đương       =      sản lượng sản xuất       x       % hoàn thành 

 Vì mỗi loại chi phí đã tiêu hao cho sản phẩm dở dang là khác nhau nên 

khi tính sản lượng tương đương chúng ta cần tính đối với từng khoản mục chi 

phí cụ thể, đặc biệt là quan tâm đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đưa ngay 

từ đầu vào quá trình sản xuất.  

Sản lượng tương 

đương trong kỳ 

 

= 

Sản lượng hoàn 

thành trong kỳ 

 

+ 

Sản lượng tương 

đương spdd cuối kỳ 

Chi phí spdd 

cuối kỳ 

 

= 

CP spdd đầu kỳ + Chi phí ps trong kỳ  

x 

Sản lượng  

tương đương  

spdd cuối kỳ Sản lượng tương đương trong kỳ 

 Từ đó, chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ được xác định cho 

từng khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, 

chi phí sản xuất chung. Việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ có ý nghĩa 

quan trọng trong việc tính toán giá thành và xác định kết quả kinh doanh 

trong kỳ của Công ty. 

        * Tính giá thành sản phẩm 

Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành giản đơn cho từng sản 

phẩm, đơn hàng trên cơ s ở chi phí sản xuất tập hợp được trong kỳ: chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. 

Giá thành của từng 

loại sản phẩm 
= 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

đầu kỳ 

+ 
Chi phí sản xuất 

phát sinh trong kỳ 
- 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

cuối kỳ 
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Đối với đơn hàng “công trình Chung cư Hoàng Anh Gia Lai” thời gian  

sản xuất và lắp ráp là 3 tháng từ 12/8/2011 kết thúc vào ngày 20/11/2011 nên 

tính giá thành của đơn hàng bằng cách tổng hợp toàn bộ các khoản mục chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trục tiếp, chi phí sản xuất 

chung phát sinh liên quan đến đơn hàng không có chi phí dở dang đầu kỳ và 

cuối kỳ. 

Bảng 2.9: Bảng tính gía thành sản phẩm 

Đơn hàng: Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 

 

Khoản mục 

chi phí 

Giá trị 

SXDD 

đầu kỳ 

Chi phí PS 

trong kỳ 

Giá trị 

SXDD cuối 

kỳ 

Tổng giá 

thành đơn 

hàng 

Chi phí 

NVLTT 

0 1.352.517.227 0 1.352.517.227 

Chi phí NCTT 0 170.153.269 0 170.153.269 

Chi phí SXC 0 349.752.376 0 349.752.376 

Tổng cộng 0 1.872.422.872 0 1.872.422.872 

(Nguồn: Phòng kế toán ) 

f)  Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý quản lý DN 

 Chi phí bán hàng tại Công ty bao gồm các khoản chi phí, chi phí vận 

chuyển hàng bán, chi phí lương nhân viên bán hàng … Chi phí quản lý doanh 

nghiệp bao gồm các chi phí hành chính cho khối văn phòng (khấu hao nhà 

văn phòng và thiết bị quản lý, lương nhân viên văn phòng, chi phí điện, nước, 

điện thoại, văn phòng phẩm tại văn phòng…). Công ty tiến hành mở các sổ 

chi tiết theo dõi chi phí bán bàng và chi phí quản lý doanh nghiệp theo từng 

yếu tố trên phạm vi toàn doanh nghiệp. 

 Để tập hợp hai khoản chi phí này , kế toán sử dụng tài khoản 641 “Chi  
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phí bán hàng” và tài khoản 642 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” . Kế toán căn 

cứ vào chứng từ p hát sinh liên quan đến chi phí bán bàng và chi phí qu ản lý 

doanh nghiệp cuối kỳ kết chuyển vào kết quả kinh doanh . 

2.2.4. Công tác kiểm soát chi phí, phân tích thông tin phục vụ cho 

việc ra quyết định 

 Nhằm phục vụ cho công tác KTQT và kiểm soát chi phí, ngoài hệ thống 

báo cáo tài chính, Công ty đã tự thiết kế một số loại báo cáo như: Báo cáo tình 

hình sử dụng nguyên vật liệu trực tiếp, báo cáo lao động và báo cáo vật tư xuất 

dùng cho từng sản phẩm, đơn hàng. Ngoài ra, việc kiểm soát chi phí ở Công ty 

được thực hiện dựa trên các báo cáo thực hiện do phòng kế toán lập như: 

* Báo cáo hàng tháng:  

- Báo cáo tình hình sản xuất được văn phòng xưởng l ập gởi lên phòng 

kế toán và đối chiếu với kế hoạch tiến độ sản xuất, định mức thiết kế. 

- Báo cáo sản lượng thực hiện  được lập theo từng sản phẩm, đơn hàng, 

được dùng để so sánh với số liệu kế hoạch sản lượng đầu tháng nhằm đánh 

giá khả năng sản xuất của toàn Công ty . Báo cáo này dùng cho Ban giám đốc 

xác định được số lượng sản phẩm hoà n thành. 

- Báo cáo tiền lương được lập trên cơ sở số ngày công nhân với đơn giá 

tiền lương. Sau khi được phê duyệt, báo cáo tiền lương chính là chi phí nhân 

công trực tiếp phát sinh trong kỳ. 

* Báo cáo năm  

Các báo cáo này được lập khi tiến hành kiểm kê - đối chiếu cuối năm  

hoặc khi xong đơn hàng. Cũng giống như báo cáo tài chính báo cáo này được  

lập cùng vào một thời điểm gồm: Báo cáo kiểm kê vật tư tiêu hao, công cụ 

dụng cụ, tài sản cố định, khối lượng dở dang.  
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2.3. ĐÁNH GIÁ THƢ̣C TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI   

TNHH AVSS 

2.3.1. Về phân loại chi phí 

- Ưu điểm: Đã tiến hành phân loại chi phí kinh doanh theo nội dung và 

theo chức năng của chi phí, đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin của kế 

toán tài chính. Việc sắp xếp chi phí của Công ty thành các khoản mục chi phí 

sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, và chi tiết các 

khoản mục chi phí này theo các yếu tố đã đáp ứng được yêu cầu cung cấp 

thông tin của kế toán tài chính về các chỉ tiêu giá vốn hàng bán, chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh; chỉ tiêu 

hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán và thông tin về các yếu tố chi phí trên 

thuyết minh báo cáo tài chính. 

- Nhược điểm: trên góc độ kế toán quản trị chi phí, các cách phân loại 

chi phí hiện nay trong Công ty chưa đáp ứng được các yêu cầu cung cấp thông 

tin của quản trị nội bộ, với cách phân loại chi phí hiện tại chưa quan tâm tới 

các cách phân loại chi phí khác, thí dụ như phân loại theo mối quan hệ với 

mức độ hoạt động thành các chi phí biến đổi và chi phí cố định. Bên cạnh đó, 

Công ty có thể áp dụng việc xác định giá thành sản phẩm theo phương pháp 

trực tiếp, là phương pháp mà Công ty có thể sử dụng hiệu quả khi cần linh hoạt 

hạ bớt giá trong các tình huống cạnh tranh, hay hoạt động trong điều kiện khó 

khăn, năng lực sản xuất nhàn rỗi mà vẫn đem lại hiệu quả cho quá trình sản 

xuất.  

2.3.2. Về xây dựng định mức và lập dự toán chi phí sản xuất  

Việc lập dự toán chi phí được tiến hành theo phương pháp “xác định  

chi phí theo công việc”. Phương pháp này chỉ cung cấp thông tin về giá trị dự  

toán của đơn hàng, là “giá trần” mức giá cao nhất Công ty có thể chấp nhận 

khi chấp nhận đơn hàng. Khi phải chấp nhận giảm giá để lấy được đơn hàng, 
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Công ty chưa xây dựng cho mình phương pháp xác định tỷ lệ giảm giá bao 

nhiêu để có thể chấp nhận hợp đồng mà không bị lỗ, hay đạt được lợi nhuận 

mong muốn, và chưa xây dựng được báo cáo thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ 

giảm giá và kết quả kinh doanh giúp nhà quản trị có được quyết định nhanh 

chóng và chính xác hơn. 

Công tác dự toán chi phí được thực hiện căn cứ vào định mức dự toán 

do Nhà nước quy định có dựa vào phương thức sản xuất, năng lực hiện có của 

Công ty, tuy nhiên vẫn chưa xây dựng cho mình một hệ thống định mức chi 

phí phù hợp, nhất quán trong một văn bản cụ thể nào. 

2.3.3. Về tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm 

Công ty xác định giá thành sản phẩm sản xuất theo phương pháp toàn 

bộ. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, tốn kém ít chi phí của hệ thống 

kế toán và đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống kế toán tài chính. Tuy 

nhiên, mới chỉ đáp ứng yêu cầu lập các báo cáo tài chính, chưa đáp ứng yêu 

cầu của kế toán quản trị nội bộ.  

Bên cạnh đó, tiêu thức sử dụng để phân bổ chi phí sản xuất là phân bổ 

một cách rất chung chung chứ không có sự tách rời theo bản chất phát sinh 

của chi phí như trên sẽ làm chi phí sản xuất tập hợp cho từng đơn hàng và giá 

thành sẽ bị sai lệch đi so với thực tế. Trong chi phí sản xuất chung có những 

chi phí có thể tập hợp trực tiếp cho từng đơn hàng như : chi phí nguyên vật 

liệu phụ , chi phí công cụ - dụng cụ , chi phí đóng gói , bao bì,… Từ đó có thể 

các thông tin về giá thành sản phẩm trên cơ sở việc phân bổ chi phí này sẽ 

không có nhiều ý nghĩa đối với việc ra quyết định kinh doanh trong nội bộ 

DN, thậm chí có thể đưa đến các quyết định sai lầm. 

2.3.4. Về thực hiện kiểm soát chi phí 

Việc kiểm soát chi phí ở Công ty TNHH AVSS chỉ dừng lại ở mức độ  

kiểm tra, so sánh kết quả thực hiện với dự toán được lập. Các báo cáo về vật  
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tư, lao động chưa chỉ rõ chiều hướng biến động của chi phí và nguyên nhân  

của sự biến động.  

2.3.5. Về phân tích chi phí để ra quyết định kinh doanh 

Việc phân tích chi phí tại Công ty chỉ ở dừng lại ở việc so sánh giá  

thành sản xuất thực tế với giá thành dự toán của từng sản phẩm, chỉ nhằm 

mục đích đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất mà chưa phục vụ cho mục 

đích ra quyết định. Phương pháp sử dụng để phân tích chi phí còn đơn giản, 

chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh. 

Không phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động, 

không áp dụng các phương pháp xác định giá phí sản phẩm sản xuất hợp lý 

nên tại Công ty chưa tiến hành phân tích các chi phí phù hợp để ra các quyết 

định sản xuất kinh doanh. 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 

Từ khảo sát thực tế, ở chương này của luận văn đã giới thiệu tổng quan 

về đặc điểm hoạt động kinh doanh, về cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức kế toán 

của Công ty TNHH AVSS, tìm hiểu về thực trạng kế toán chi phí nói chung và 

kế toán quản trị chi phí nói riêng. Công tác kế toán quản trị chi phí ở Công ty 

được thể hiện qua việc nhận diện và phân loại chi phí, công tác lập dự toán chi 

phí, các báo cáo bộ phận để theo dõi và kiểm soát chi phí, tính giá thành sản 

phẩm cũng như việc tổ chức bộ máy kế toán phục vụ cho kế toán quản trị chi 

phí. Đồng thời qua công tác này, luận văn đã đưa ra được những ưu điểm và tập 

trung phân tích những mặt hạn chế của công tác kế toán quản trị chi phí tại 

Công ty. Phần nghiên cứu này sẽ là cơ sở để đưa ra giải pháp khoa học và hợp 

lý nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí tại Công ty TNHH AVSS ở phần 3. 
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CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN  

QUẢN TRỊ  CHI  PHÍ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM  

HỮU HẠN AVSS 

 

3.1. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ CHI  PHÍ TẠI CÔNG TY  TNHH AVSS  

3.1.1. Mục tiêu của việc hoàn thiện  kế toán QTCP tại Công ty  

Trong một nền kinh tế đang trong quá trình hội nhập sâu, rộng, đặc biệt 

khi Việt nam đã gia nhập WTO như hiện nay, để tồn tại và phát triển trong 

nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp thì 

việc sử dụng chi phí hợp lý nhằm tối thiểu hóa chi phí, nâng cao chất lượng 

sản phẩm, đa dạng mẫu mã chủng loại, tối đa hóa doanh thu, từ đó tối đa hóa 

lợi nhuận là mang ý nghĩa sống còn đối với Công ty. Trong điều kiện nền 

kinh tế hội nhập như hiện nay, Các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận với 

nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật mới, có cơ hội thâm nhập thị trường nhiều 

nước trên thế giới vì hàng hóa của Việt Nam được cạnh tranh ngang hàng với 

các nước, nhưng ngược lại, thị trường Việt Nam cũng mở cửa tương ứng cho 

hàng hóa các nước thành viên. Công tác kế toán đóng vai trò là công cụ quản 

lý quan trọng, cung cấp thông tin về tài sản, hoạt động tài chính của Công ty 

cũng cần được đổi mới hơn nữa cho phù hợp với các tiêu chuẩn, chuẩn mực 

chung của khu vực và thế giới. 

Chúng ta đón nhận những cơ hội do hội nhập mang lại nhưng chúng ta 

cũng phải đối mặt với những thách thức nhật định, vì vậy Công ty cần nghiên 

cứu và hoàn thiện về mọi mặt trong đó có sự hoàn thiện về tổ chức công tác 

kế toán nói chung và công tác kế toán QTCP nói riêng giúp cho các nhà quản 

trị có thể đưa ra được các quyết định nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong 

SX KD để có thể đạt được mục tiêu mong muốn của doanh nghiệp. 
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Trước đây, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nói chung cũng như 

Công ty TNHH AVSS nói riêng đã có một thời gian dài quen với chế độ, 

chính sách của nước ta . Hơn nữa, chính sách pháp luật của chúng ta chưa đầy 

đủ, đồng bộ và minh bạch nên các doanh nghiệp không chủ động trong sản 

xuất kinh doanh và Công ty TNHH AVSS cũng chưa nhận thức hết được giá 

trị của thông tin kế toán quản trị chi phí mang lại nên Công ty cũng chưa chú 

trọng vào tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí. 

Hiện nay, do sức ép của cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước , sự hội nhập sâu rộng của cả nền kinh tế buộc các doanh 

nghiệp phải quản lý hiệu quả các chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất, 

cung cấp các thông tin cho việc kiểm tra, đánh giá lập dự toán nhằm đưa ra 

các quyết định quản lý sản xuất kinh doanh kịp thời chính xác. Vì vậy, Công 

ty TNHH AVSS phải tổ chức công tác kế toán quản trị thật tốt nhằm cung cấp 

thông tin về dự toán chi phí, thu nhập, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

phục vụ nhu cầu thông tin quản trị của nhà quản trị trong nội bộ DN. 

3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán QTCP tại Công ty 

Như đã trình bày ở trên, Công ty TNHH AVSS đang dần dần áp dụng 

mô hình kế toán kết hợp giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính phục vụ 

cho công tác quản lý và ra quyết định của mình. Dòng thông tin hữu ích được 

thu thập ban đầu từ số liệu kế toán tài chính được chi tiết hoá theo khoản mục 

cung cấp thông tin cho kế toán quản trị. Vì vậy, khi hoàn thiện kế toán quản 

trị chi phí tại Công ty phải tuân thủ một số quan điểm chung sau: 

- Phù hợp với mục tiêu, chiến lược xây dựng và phát triển của Công ty  

- Phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất, yêu cầu và 

trình độ quản lý của Công ty. 

- Phải đảm bảo tính khả thi đối với doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa  

chi phí và lợi ích đem lại và có khả năng áp dụng các công nghệ hiện đại. 
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- Phù hợp với năng lực chuyên môn của cán bộ kế toán, phù hợp với 

tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật trong công tác kế toán của Công ty. 

- Phải xác lập được các nguyên tắc, phương pháp phù hợp để đảm bảo 

được tính so sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị cũng như giữa các 

thời kỳ hoạt động, giữa dự toán và thực hiện. 

- Đáp ứng được mục đích của các cấp lãnh đạo của Công ty. 

- Không phá vỡ cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty. 

- Phải xem xét lợi ích và chi phí, nghĩa là đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm 

và có hiệu quả, theo nguyên tắc này, thông tin cung cấp phải có chất lượng 

cao, với chi phí hợp lý. Tức bộ máy kế toán quản trị vừa đảm bảo cung cấp 

thông tin vừa không chiếm tỷ lệ chi phí quá lớn so với các chi phí còn lại, có 

thể chấp nhận được. 

- Phải tổ chức dựa trên cơ sở kế thừa những nội dung đã có của kế toán 

tài chính, tận dụng triệt để thông tin của Phân hệ kế toán tài chính  đồng thời 

phải kết hợp những phương pháp riêng có của kế toán quản trị để đáp ứng 

được nhu cầu thông tin phục vụ điều hành, quản trị nội bộ doanh nghiệp. 

3.2. NỘI DUNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI 

CÔNG TY TNHH AVSS 

3.2.1. Hoàn thiện phân loại chi phí 

Việc phân loại chi phí phải hướng tới nhu cầu thông tin của nhà quản trị, 

không chỉ đơn thuần phục vụ việc kiểm tra giám sát hoạt động thường ngày 

của Công ty mà còn phải hướng tới việc cung cấp thông tin làm cơ sở định 

hướng cho nhà quản trị 

Để có thể kiểm soát chi phí có hiệu quả cao nhất, công ty cần thực hiện 

tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của kế toán quản trị một cách khoa 

học để để thấy được bản chất cũng như quá trình vận động của các loại chi 

phí trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một trong những 
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cách phân loại chi phí được sử dụng rộng rãi hiện nay tại các doanh nghiệp là 

chi phí trong hệ thống tài khoản kế toán quản trị thường được phân chia theo 

cách ứng xử của chi phí thành biến phí và định phí. 

Công ty có thể áp dụng cách phân loại chi phí trên cơ sở phân loại theo 

cách ứng xử của chi phí để phục vụ cho việc cung cấp các thông tin kế toán 

quản trị, bao gồm: 

a)  Chi phí biến đổi (biến phí) 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí 

này luôn thay đổi theo khối lượng sản phẩm sản xuất nên được xếp vào chi 

phí biến đổi. 

*Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

- Chi phí nguyên vật liệu chính: Bao gồm cả giá mua và các chi phí thu 

mua của những loại nguyên vật liệu được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản 

xuất sản phẩm bao gồm: sắt, thép, inox, ..… 

- Chi phí vật liệu phụ: Đây chính là giá mùa và chi phí mua của những 

loại nguyên liệu kết hợp với nguyên vật liệu chính làm tăng chất lượng: giấy 

nhám, ốc vít, keo dán…. 

Sự nhận thức yếu tố chi phí nguyên vật liệu giúp cho nhà quản trị xác 

định được tổng giá phí nguyên vật liệu cần thiết cho nhu cầu sản xuất kinh 

doanh trong kỳ. Trên cơ sở đó, nhà quản trị sẽ hoạch định được tổng mức luân 

chuyển, tổng mức dự trữ cần thiết của nguyên vật liệu để tránh tình trạng ứ 

đọng vốn hoặc thiếu nguyên vật liệu gây cản trở cho quá trình sản xuất kinh 

doanh, xa hơn nữa, đây cũng là cơ sở hoạch định các mặt hàng thi ết yếu để 

chủ động trong công tác cung ứng vật tư cần thiết. 
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 * Chi phí nhân công trực tiếp: 

 - Lương chính: là khoản tiền lương tính theo hệ số của công nhân trực  

tiếp sản xuất. 

 - Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ): là các khoản 

trích nộp theo tỷ lệ quy định tính theo lương chính phải trả cho công nhân trực 

tiếp sản xuất. 

 - Lương phụ: Là các khoản tiền lương tính theo thời gian cho công  

nhân trong những ngày không sản xuất như lễ, tết, hội họp, ngừng sản xuất… 

Đối với nhân viên quản lý phân xưởng và nhân viên quản lý văn phòng thì 

lương phụ là khoản chi phí làm thêm giờ, tiền thưởng ngoài lương cơ bản. 

Đối với nhân viên KCS và nhân viên bán hàng thì lương phụ là khoản trả 

ngoài tiền lương cơ bản tính theo sản lượng và doanh thu bán hàng 

 - Các khoản phụ cấp ngoài lương: 

 + ăn ca, ăn trưa: Là định mức tiền ăn trưa, ăn ca trả cho công nhân 

 + Bảo hộ lao động: Là định mức bảo hộ lao động chi cho công nhân. 

- Các khoản tiền thưởng: Tiền thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng sáng 

kiến trong sản xuất. 

 Như vậy, sự nhận thức yếu tố chi phí lao động giúp nhà quản trị xác 

định được tổng quỹ lương của Công ty. Ở góc độ  khác, sự nhận thức này 

cũng chính là cơ sở để nhà quản trị định mức tiền lương bình quân cho người 

lao động, tiền đề điều chỉnh chính sách lương để đạt được sự cạnh tranh lành 

mạnh về nguồn lực lao động. 

 * Chi phí sản xuất chung: 

  + Chi phí phục vụ sản xuất: Hầu hết những chi phí phục vụ sản xuất 

như chi phí làm đồ gá, khuôn mẫu, ... thay đổi theo sản xuất  sản phẩm nên sẽ 

mang tính biến đổi.   
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  b)  Chi phí cố định (Định phí) 

 - Chi phí tiền lương cơ bản của nhân viên quản lý phân xưởng, nhân  

viên văn phòng, nhân viên bán hàng và các khoản trích theo lương (BHXH,  

BHYT, KPCĐ) theo tỷ lệ qui định. 

 - Các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên của nhân viên bán 

hàng, nhân viên văn phòng. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Khấu hao của toàn bộ tài sản cố định 

dùng vào  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Chi phí Công cụ - dụng cụ: bao gồm giá mua và chi phí thu mua của  

tất cả các công cụ, dụng cụ vào ho ạt động sản xuất có giá trị trên 1.000.000 

đồng phân cho nhiều kỳ mang tính chất cố định.  

- Chi phí phục vụ công nhân: Hầu hết những chi phí phục vụ công nhân 

đều mang tính cố định. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: thuế, phí và chi phí dịch vụ mua ngoài 

là chi phí hỗn hợp, còn các chi phí còn lại là định phí. 

- Chi phí điện, nước, điện thoại: Khoản chi phí cố định hàng tháng phải 

trả cho điện, nước, điện thoại của công ty 

- Chi phí trang phục: khoản chi về trang phục theo quy định của Công 

ty 

- Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị: Khoản chi bảo dưỡng, 

sữa chữa thường xuyên hoặc đột xuất của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản 

xuất 

- Chi phí khác bằng tiền: thuê tài sản, quảng cáo, văn phòng phẩm, 

nước uống, vệ sinh, đào tạo nhân viên, Phí lệ phí, tiền đặt báo.... 

Cách phân loại này là căn c ứ giúp cho nhà quản trị xác định được bản 

chất và quá trình vận động của chi phí cũng như thấy được mối quan hệ giữa 

chi phí sản lượng sản phẩm sản xuất và lợi nhuận của Công ty đạt được trong 
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một thời kỳ nhất định từ  đó đề ra các biện pháp năng cao hiệu quả sử dụng 

chi phí: Biến phí thì phải sử dụng tiết kiệm so với định mức nhằm giảm chi 

phí đơn vị sản phẩm để giảm giá thành, tăng khối lượng sản phẩm bán ra. 

Định phí thì phải nâng cao hiệu quả bằng cách tận dụng và bố trí nâng cao tối  

đa công suất sử dụng của máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất sản phẩm. 

Bảng 3.1: Phân loại chi phí theo ứng xử trong Công ty TNHH AVSS 

Số 

TT 
Khoản mục chi phí 

Tài 

khoản 

Theo cách ứng xử chi 

phí 

Biến 

phí 

Định 

phí 

Chi phí 

hỗn hợp 

I. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 621 x   

II. Chi phí nhân công trực tiếp 622 x   

III. Chi phí sản  xuất chung 627    

1. Chi phí CCDC 6271    

2. Chi phục vụ khác 6272 x   

a Dụng cụ sinh hoạt (giường, bàn, bếp ăn) 6273  x  

b Bảo hộ lao động (quần áo, dày dép) 6274  x  

c Chi tai nạn, bảo hiểm, thuốc chữa bệnh 6275  x  

d Ăn giữa ca, thưởng các loại 6276  x  

IV. Chi phí bán hàng     

V. Chi phí quản lý doanh nghiệp     

1. Chi phí nhân viên quản lý 6421  x  

2. Chi phí đồ dùng văn phòng 6423  x  

3. Khấu hao TCSĐ 6424  x  

4. Thuế, phí 6425   X 

5. Chi phí dịch vụ mua ngoài 6426   X 

6.  Chi phí bằng tiền khác 6427  x  

 

(Nguồn: Phòng kế toán) 
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Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết các tài khoản 621, 622, 623, 627 của Đơn 

hàng Chung cư Hoàng Anh Gia Lai trong năm 2011, phân loại chi phí theo 

cách ứng xử, kết quả tính toán được thể hiện trên bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Phân loại chi phí theo cách ứng xử 

Đơn hàng: Chung cư Hòang Anh Gia Lai 

    ĐVT: Đồng 

TT Chỉ tiêu Biến phí Định phí Tổng cộng 

I. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 433.710.883  433.710.883 

II. Chi phí nhân công trực tiếp 86.794.112  86.794.112 

III. Chi phí sản  xuất chung 45.008.899 602.946.782 647.955.681 

1. Chi phí CCDC  432.150.589  

2. Chi phục vụ khác 45.670.254  45.670.254 

a. Dụng cụ sinh hoạt (giường, bàn, 

bếp ăn) 

 65.241.198 65.241.198 

b. Bảo hộ lao động (dày dép, quần 

áo) 

 19.712.663 19.712.663 

c. Chi tai nạn, bảo hiểm, thuốc chữa 

bệnh 

 5.135.173  

d. Giữa ca, thưởng các loại  10.438.592 10.438.592 

6. Hội họp, học tập  0 0 

IV. Chi phí bán hàng  50.125.587 50.125.587 

V. Chi phí quản lý doanh nghiệp  396.850.270 396.850.270 

 TỔNG CỘNG 620.515.950 602.946.783 1.220.979.867 

(Nguồn: Phòng kế toán) 

 

Đây là cách phân loại rất quan trọng trong kế toán quản trị để phục vụ 

cho việc tính giá thành sản phẩm, dự toán chi phí sản xuất theo phương pháp 
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xác định chi phí trực tiếp, sẽ hữu ích trong quá trình phân tích, đánh giá sử 

dụng thông tin phục vụ cho việc ra quyết định 

3.2.2. Xây dựng bổ sung định mức dự toán chi phí 

 Trước khi lập dự toán các khoản mục chi phí cần xây dựng các định 

mức chi phí hoàn chỉnh, vì định mức chính xác sẽ góp phần phát huy ý nghĩa 

của dự toán. Đồng thời, định mức là cơ sở giúp các  bộ phận kiểm soát và tiết 

kiệm chi phí dựa trên dự toán được lập. Ngoài ra, trong xu hướng của các 

công cụ tính toán, trình độ quản lý và kế toán, định mức chi phí được xây 

dựng hoàn chính còn tạo điều kiện cho công tác kế toán chi phí được đơn giản 

hơn. 

Hiện nay, hệ thống chi phí tiêu chuẩn do bộ phận quản lý chất lượng 

sản phẩm cho từng loại sản phẩm tại Công ty TNHH AVSS chưa được xây 

dựng hoàn  thiện mà chỉ xây dựng định mức dự toán dựa trên sự ước lượng. 

Vì vậy, Công ty cần khảo sát, nghiên cứu, xây dựng một số định mức phù hợp 

với năng lực, kinh nghiệm, trình độ khoa học - kỹ thuật, phương án sản xuất 

của mình nhằm mục đích giảm hao phí lao động riêng xuống thấp hơn mức 

hao phí lao động trung bình dùng làm cơ sở xây dựng định mức dự toán.  

Một số định mức riêng cần thiết phải bổ sung phục vụ cho yêu cầu trên: 

- Vật tư tiêu hao: Định mức vật tư tiêu hao luôn phải tuân thủ theo định 

mức thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật. Công ty chỉ cần bổ sung thêm định mức hao 

hụt vật tư tiêu hao. Việc xây dựng hao hụt định mức vật tư trong sản xuất cần 

căn cứ vào kết quả thí nghiệm để xác định. Đối với những công tác không thể 

xác định được bằng thí nghiệm thì căn cứ vào dự toán để xác định định mức.  

- Định mức nhân công trực tiếp: Trên cơ sở định mức do Nhà nước ban 

hành, Công ty nên xây dựng định mức nhân công trực tiếp tương ứng với từng 

bậc thợ, từng loại thợ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng sản phẩm, từng 

đơn hàng.  
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- Chi phí chung: Gồm các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 

nghiệp, chi phí sản xuất và một số chi phí khác. Đối với Công ty các chi phí 

chung này có thể xây dựng được định mức chi tiêu phù hợp với từng đơn 

hàng trên cơ sở đó tiến hành lập dự toán, giao khoán theo sản phẩm. 

Chi phí chung theo định hướng phân loại trong bảng số trên cho thấy 

gồm hai loại: Chi phí chung trực tiếp (chi phí sản phẩm) thay đổi theo quy 

mô, tính chất của sản phẩm cần xác định theo tỷ lệ các chi phí trực tiếp. Chi 

phí chung gián tiếp (chi phí thời kỳ); chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 

nghiệp không phụ thuộc vào quy mô, tính chất công việc, chi phí này phát 

sinh theo thời gian, xây dựng định mức theo tháng nhân thời gian hoàn thành 

sản phẩm. 

Định mức chi phí được xây dựng sẽ là căn cứ quan trọng để xác định 

giá cho đơn hàng cũng như kiểm soát chi phí. 

Ngoài ra, Công ty có thể áp dụng  phương pháp dự toán chi phí sản 

xuất như sau: 

Giả sử như giá dự toán của doanh nghiệp đối với một hợp đồng sản 

xuất là GXL ta sẽ có:  

GXL= gXL + Thuế GTGT 

GXL= gXL(1+TGTGT) 

Trong đó: GXL: là giá dự toán đã có thuế giá trị gia tăng đầu ra.  

          gXL: là giá dự toán chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra. 

    TGTGT: là mức thuế suất thuế giá trị gia tăng.  

Ta có:       gXL= B + Kđ 

Với B là chi phí biến đổi (biến phí)  

Kđ là khả năng bù đắp định phí dự kiến khi tham gia cạnh tranh  

đơn hàng (Số dư đảm phí của đơn hàng).  

Kđ = Đ + L 
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           Trong đó:  Đ là chi phí cố định (định phí).  

        L là lợi nhuận dự kiến.  

Vậy:  gXL = B + Đ + L  

Vì định phí là phần chi phí cố định, nên lợi nhuận của một đơn hàng có 

thể nhận các giá trị sau:  

L = 0, nếu Kđ = Đ, nghĩa là đơn hàng chỉ hoà vốn, đủ trang trải bù đắp 

cho các định phí mà không có lãi.   

L > 0, nếu Kđ > Đ nghĩa là đơn hàng sẽ có lãi, số dư đảm phí không 

những đủ bù đắp định phí mà còn mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.  

L < 0, nếu Kđ < Đ nghĩa là đơn hàng bị lỗ, số dư đảm phí của đơn hàng 

thậm chí không còn đủ để bù đắp cho định phí.  

Để tăng khả năng nhận được đơn hàng, khi thỏa thuận đơn giá doanh 

nghiệp cần phải xác định giá bán một cách hợp lý theo các mục tiêu của mình 

đề ra. Cụ thể như sau:  

- Nếu giá cạnh tranh gXL = B. Đây là mức giá thấp nhất có thể của đơn 

hàng. Vì như vậy thì doanh nghiệp không có lãi từ đơn hàng này, thậm chí 

định phí của đơn hàng cũng không phải bù đắp mà do các đơn hàng khác, các 

hợp đồng khác bù đắp.        

- Nếu giá cạnh tranh gXL = B + Đ thì đây là mức giá chỉ đảm bảo bù 

đắp các chi phí biến đổi và phần định phí phân bổ cho đơn hàng.  

Mức giá này tuy không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp (L = 0) 

nhưng cũng đã góp phần san sẻ bù đắp một phần định phí trong tổng số định 

phí chung của toàn doanh nghiệp.  

- Nếu giá cạnh tranh gXL = B + Đ + L* (L* là mức lợi nhuận hợp lý) 

tức là trong trường hợp này giá đơn hàng vừa đảm bảo bù đắp các chi phí biến 

đổi và chi phí cố định vừa đảm bảo một mức lãi dự kiến. Vấn đề là doanh 

nghiệp sản xuất cần phải xác định một chính sách giá phù hợp để từ đó có thể 
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đảm bảo các khả năng lợi nhuận dự kiến là cao nhất, thấp nhất hoặc trung 

bình nhưng vẫn có khả năng đơn hàng.  

Như vậy, để xác định giá dự toán cho đơn hàng, cần phải lập ”Bảng dự 

toán chi phí” cho từng đơn hàng theo bảng 3.3. Sau đó, xác định chi phí theo 

cách ứng xử của chi phí (đã được trình bày ở mục 3.1), ta có thể lập Bảng dự 

toán chi phí theo phương pháp trực tiếp, kết quả thể hiện ở bảng 3.4. 

Bảng 3.3: Bảng dự toán chi phí 

              Đơn hàng: Chung cư Hòang Anh Gia Lai                  

          ĐVT: Đồng 

TT Nội dung 

Đơn giá 

không 

thuế 

Kế hoạch chi phi 

Số lượng Thành tiền 

A B 1 2 3 

I - Nguyên vật liệu trực tiếp:     896.157.426 

1 Inox phi 30 
204.762 750 153.571.500 

2 Inox thanh la  
190.667 550 104.866.850 

… ……………….    

II - Chi phí nhân công     45.662.735 

III - Chi phí sản xuất chung    76.692.089 

IV- Chi phí bán hàng    0 

V- Chi phí quản lý doanh nghiệp    24.556.080 

VI- Giá trị dự toán trước thuế    1.282.284.844 

VII- Thuế GTGT    128.228.484 

VIII- Giá trị dự toán sau thuế    1.400.512.238 
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Bảng 3.4: Dự toán chi phí theo phương pháp trực tiếp 

       Đơn hàng: Chung cư Hòang Anh Gia Lai 

ĐVT: Đồng 

TT Chỉ tiêu Số tiền 

I. Biến phí 1.012.943.560 

1. Chi phí NVL trực tiếp 896.221.103 

2. Chi phí NC trực tiếp 45.662.735 

3. Biến phí sản xuất chung 23.430.069 

II. Định phí 83.629.653 

1. Định phí chung 50.145.386 

2. Chi phí bán hàng  0 

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 50.145.360 

III. Tổng chi phí 1.168.292.356 

IV. Giá trị dự toán trước thuế  1.282.284.844 

V. Thuế GTGT 128.228.484 

VI. Giá trị dự toán sau thuế 1.400.512.238 

 

Thông tin trên bảng dự toán chi phí theo phương pháp trực tiếp sẽ rất 

hữu ích trong quyết định giá cho đơn hàng của Tổng giám đốc Công ty. Giá 

cạnh tranh có thể được xác định trong phạm vi từ 1.012.943.560 đến 

1.400.512.238 đồng. Tổng giám đốc Công ty có thể linh động trong việc xác 

định giá đơn hàng mà mức giá thấp nhất có thể đưa ra là 1.012.943.560 đồng 

trong một số trường hợp sau: 
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- Công ty có năng lực sản xuất nhàn rỗi: Công ty đã đầu tư lớn cho sản  

xuất nhưng chưa khai thác hết để tăng doanh thu với giá bán chính thức. Việc 

nhận thêm đơn đặt hàng đặc biệt đối với sản phẩm mà công ty đang sản xuất 

cho những khách hàng đặc biệt hoặc nhận những đơn đặt hàng mà công ty 

chưa sản xuất bao giờ nhưng có thể tận dụng năng lực sản xuất đã có để thực 

hiện. Nếu giá nhận được từ những đơn đặt hàng này lớn hơn tổng chi phí khả 

biến thì đơn đặt hàng sẽ được chấp nhận.  

- Công ty hoạt động trong điều kiện khó khăn: Khi thị trường trở nên 

bất lợi, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giảm và cạnh tranh gay gắt,... buộc các 

doanh nghiệp phải giảm giá bán. Trong điều kiện này, bất kỳ một khoản đảm 

phí nào thu được để bù đắp chi phí bất biến cũng đều tốt hơn là phải ngưng 

toàn bộ hoạt động. 

- Công ty hoạt động trong điều kiện cạnh tranh đơn hàng: Để nhận 

được đơn hàng, công ty có thể linh hoạt hạ bớt giá trong các tình huống cạnh 

tranh.  

Trong lĩnh vực sản xuất theo đơn đặt hàng, các doanh nghiệp cạnh 

tranh nhau để nhận được các đơn hàng. Đây là công việc hết sức quan trọng 

có thể quyết định đến việc thành, bại của doanh nghiệp. Quá trình cạnh tranh 

phản ánh năng lực của Công ty, khả năng của nhà quản trị trong việc thực 

hiện mục tiêu chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thị trường, 

cũng như quy mô, giá trị đơn hàng. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác kế tóan tập hợp chi phí và tính giá thành 

sản phẩm sản xuất 

Công ty nên tính giá thành theo phương pháp trực tiếp vì Phương pháp 

xác định giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty TNHH AVSS hiện nay là 

phương pháp xác định chi phí toàn bộ. Phương pháp này có nhược điểm là 

không cung cấp kịp thời các thông tin về giá thành sản phẩm sản xuất cho các 
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nhà quản lý. Chính vì vậy, tác giả cho rằng ngoài việc tính giá thành sản xuất 

sản phẩm theo phương pháp xác định chi phí toàn bộ, Công ty cũng cần tính 

giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp xác định chi phí trực tiếp. Hai 

thông tin giá thành này sẽ hỗ trợ nhau trong quá trình ra quyết định kinh 

doanh của các nhà quản trị. Thông tin giá thành sản phẩm theo phương pháp 

xác định chi phí toàn bộ sẽ hữu ích trong việc ra các quyết định về mặt chiến 

lược, còn thông tin giá thành sản phẩm theo phương pháp xác định chi phí 

trực tiếp sẽ hữu ích trong việc ra các quyết định kinh doanh ngắn hạn như đã 

trình bày trong chương 1.  

Sau khi tập hợp chi phí , Công ty tính giá thành sản phẩm theo phương 

pháp trực tiếp . Giá thành sản xu ất sản phẩm gồm tổng chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp, chi phí nhân công trục tiếp và biến phí sản xuất chung . 

Với kết quả Giá thành sản xuất sản phẩm theo phương pháp xác định 

chi phí trực tiếp sẽ là căn cứ để lập dự toán theo phương pháp trực tiếp, dự 

toán linh hoạt, giúp nhà quản trị có được quyết định nhanh chóng và chính xác 

trong xác định giá sản phẩm, đánh giá hiệu quả của từng loại sản phẩm sản  

xuất, cơ cấu tiệu thụ sản phẩm ... Đặc biệt, với thông tin đó Công ty có thể  tiến 

hành dự toán giá thành sản phẩm và xây dựng cơ sở để đánh giá hoạt động 

sản xuất của Công ty . 

Bảng 3.5: Bảng tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp  

Đơn hàng: 500 – kẹp kính vuông      

T

T 
Chỉ tiêu 

Giá thành 

01 SP (đ) 

Số lượng 

SP 

Giá thành 

 lô SP(đ) 

1 Chi phí  NVLTT 302.046      500      498.111 

2 Chi phí NCTT        100.450    500      152.121 

3 Biến phí sản xuất chung 95.614      500      102.622 

  Tổng        498.110       752.854 



 93 

3.2.4. Hoàn thiện kiểm soát chi phí, phân tích thông tin phục vụ cho 

việc ra các quyết định kinh doanh 

Do đối tượng sử dụng thông tin khác nhau nên các thông tin được thiết 

kế trên các báo cáo tài chính khác với thông tin được thiết kế trên báo cáo của 

Kế toán quản trị. Trong kế toán tài chính các chi phí thường được phân loại 

theo nội dung hoặc chức năng làm căn cứ lạp báo cáo tài chính. Ngược lại, 

trong kế toán quản trị chi phí lại được phân theo cách ứng xử của chi phí, để 

từ đó nâng cao trách nhiệm của các nhà quản trị, các bộ phận có liên quan, từ 

đó có thể kiểm soát được chi phí làm căn cứ lập báo cáo cho kế toán quản trị. 

Tại Công ty các báo cáo bộ phận vẫn chưa chỉ rõ chiều hướng biến động của 

chi phí và nguyên nhân của các biến động, chưa thực sự gắn trách nhiệm quản 

lý với yêu cầu kiểm soát chi phí. Vì vậy, cần  lập báo cáo chi phí để phục vụ 

kiểm soát chi phí và phân tích thông tin phục vụ cho việc ra các quyết định 

kinh doanh của nhà quản trị. 

Ngoài những báo cáo hiện có, bộ phận lập báo cáo cần thiết kế thêm 

các báo cáo phân tích chi phí có xác định mức ảnh hưởng của yếu tố lượng và 

giá để phục vụ cho kiểm soát chi phí tại từng bộ phận có liên quan. Điều này 

giúp nhà quản lý có cơ sở so sánh thực tế và dự toán để có những điều chỉnh 

phù hợp, kịp thời trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Sau đây là một số báo cáo chủ yếu về lĩnh vực chi phí sản xuất, giá 

thành sản phẩm có thể áp dụng cho Công ty TNHH AVSS 

*  Báo cáo tình hình thực hiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp giữa thực tế so với tiêu  

chuẩn (dự toán) gắn với hai nhân tố chính là đơn giá nguyên vật liệu trực tiếp  

và khối lượng nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng x (nhân) định mức tiêu hao 

vật liệu. Để phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có thể thiết 

kế theo bảng 3.6 
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Bảng 3.6: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí nguyên vật liệu  trục tiếp 

Tên: sản phẩm hoặc đơn hàng 

ĐVT: 1.000 đồng 

TT Tên nguyên vật liệu 

Dự toán Thực tế Mức độ ảnh hƣởng 

Khối 

lƣợng 

Đơn 

giá 

Khối 

lƣợng 
Đơn giá Do giá 

Do 

lƣợng 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

… ….       

   Tổng cộng       

 

Giám đốc                        Kế toán trƣởng                            Ngƣời lập 

Với báo cáo trên, có thể áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn nhằm 

đánh giá kết quả thực hiện so với dự toán, ảnh hưởng của từng nhân tố lượng 

và giá, từ đó tìm ra nguyên nhân và có biện pháp sử dụng chi phí ngày càng 

có hiệu quả.  

*  Báo cáo tình hình thực hiện chi phí  nhân công trực tiếp: 

 Vì Công ty trả lương theo thời gian nên biến động chi phí nhân công 

trực tiếp giữa thực tế so với tiêu chuẩn (dự toán) gắn với hai nhân tố chính là 

đơn giá nhân công và số lượng lao động trực tiếp hao phí. Trong đó đơn giá 

nhân công được trả theo quy chế Công ty, có thể thấy chi phí nhân công trực 

tiếp giữa dự toán và thực tế chỉ bị ảnh hưởng bởi số lượng lao động trực tiếp 
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hao phí, hay nói cách khác là do định mức hao phí lao động. Vì vậy, để kiểm 

soát chi phí nhân công trực tiếp Công ty có thể thiết kế báo cáo theo bảng 3.7. 

Bảng 3.7: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí nhân công trực tiếp 

Tên: sản phẩm hoặc đơn hàng 

TT Nội dung công việc 

Số lƣợng 

nhân công 

dự toán 

Số lƣợng 

nhân công 

thực tế 

Đơn giá 

nhân 

công  

Ảnh hƣởng do 

số lƣợng nhân 

công 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

... ...     

 Tổng cộng     

 

Giám đốc                           Kế toán trƣởng                         Ngƣời lập 

 Nguyên nhân (nếu có) dẫn đến sự biến động này là do Công ty áp dụng 

hình thức trả lương theo thời gian cho nên chưa đã nâng cao ý thức trách 

nhiệm lao động của công nhân, khuyến khích tăng năng suất, tận dụng thời 

gian lao động một cách thích hợp, do vậy đã làm tăng khối lượng lao động 

hao phí làm tăng chi phí nhân công trực tiếp.  

*  Báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản xuất chung 

 Công ty có thể thiết kế theo bảng 3.8, sau đó sử dụng phương pháp so 

sánh nhằm đánh giá kết quả thực hiện so với dự toán. Khoản mục này có 

nhiều nội dung chi phí, biến động có thể do các nguyên nhân như thay đổi 

phương pháp khấu hao TSCĐ, giá cả vật tư, dịch vụ mua ngoài biến động. 
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Bảng 3.8: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí sản xuất chung  

Tên: sản phẩm hoặc đơn hàng 

ĐVT: 1.000 đồng 

TT Chỉ tiêu Dự toán Thực tế 

Chênh lệch 

Tỷ lệ 

chênh lệch 

Mức chênh 

lệch 

1. Chi phí nhân công     

2. Chi phí vật liệu     

3. 
Chi phí dụng cụ sản 

xuất 
    

4 Chi phí khấu hao TSCĐ     

… …     

 Tổng     

 

 

Giám đốc                         Kế toán trƣởng                           Ngƣời lập 

 

* Báo cáo giá thành sản xuất:  

Phải lập biếu mẫu báo cáo với nội dung báo cáo các khoản mục chi phí  

của từng loại sản phẩm, đơn hàng, giá thành đơn vị sản phẩm, tổng giá thành  

giữa kế hoạch và thực tế từ đó tìm ra mức chênh lệch và nêu nguyên nhân. 
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Bảng 3.9: Báo cáo giá thành  

Tên: sản phẩm hoặc đơn hàng 

ĐVT: 1.000 đồng 

Tên sản 

phẩm, 

đơn 

hàng 

Giá thành khoản mục Tổng giá 

thành Chi phí 

NVLTT 

Chi phí NCTT Chi phí SXC 

KH T

T 

CL KH TT CL KH T

T 

CL K

H 

T

T 

CL 

             

             

             

Cộng             

 

Giám đốc                         Kế toán trƣởng                          Ngƣời lập 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Với thực trạng kế toán quản trị chi phí của Công TNHH AVSS, trong 

chương 3, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và khắc phục các 

hạn chế của hệ thống này. Các giải pháp này tập trung vào các vấn đề: tổ chức 

theo dõi, phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí để xây dựng giá thành 

dự toán phục vụ cho việc ra quyết định; đưa ra tiêu thức phù hợp hơn trong 

phân bổ chi phí sản xuất chung; ý kiến trong xây dựng một số định mức chi 

phí phù hợp với năng lực, kinh nghiệm, trình độ khoa học - kỹ thuật của Công 

ty nhằm mục đích giảm hao phí lao động  xuống thấp hơn mức hao phí lao 

động trung bình dùng làm cơ sở xây dựng định mức dự toán; tính giá thành 

theo phương pháp trực tiếp từng bước áp dụng phương pháp xác định chi phí 

theo hoạt động; lập các báo cáo phân tích chi phí, lập dự toán linh hoạt chi phí 

giúp cho nhà quản lý có được quyết định chính xác trong việc xác định giá 

sản xuất; tổ chức bộ máy kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí tại Công ty. 

Những giải pháp này nhằm giải quyết những hạn chế của kế toán quản trị chi 

phí tại Công ty, góp phần tăng cường hơn nữa vai trò của kế toán quản trị chi 

phí trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho mục đích ra các quyết định 

kinh doanh của nhà quản lý.  
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KẾT LUẬN CHUNG 

 Hệ thống thông tin Kế toán quản trị được coi là một trong những công 

cụ quản lý hữu hiệu trong điều kiện nền kinh tế thị trường có cạnh tranh, bởi 

tính linh hoạt, hữu ích và kịp thời của thông tin kế toán phục vụ yêu cầu quản 

trị nội bộ doanh nghiệp. Đối với Công ty TNHH AVSS, việc ứng dụng KTQT 

chi phí trong hoạt động quản lý còn là vấn đề mới mẻ, chưa được triển khai 

một cách đồng bộ và khoa học, ở một mức độ nhất định các doanh nghiệp đã 

vận dụng một số nội dung trong công tác lập dự toán, tính giá và kiểm soát 

chi phí nhưng chưa khai thác và phát huy hết ưu thế của loại công cụ quản lý 

khoa học này.  

Để góp phần xây dựng tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí tại Công 

ty TNHH AVSS, trên cơ sở nghiên cứu lý luận, vận dụng vào điều kiện thực 

tế của công ty, luận văn đã đề cập đến một số vấn đề như sau: 

- Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận của tổ chức kế toán quản 

trị chi phí, trình bày khái quát một số nội dung của kế toán quản trị chi phí:  

- Luận văn đã phản ánh thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản 

xuất tại công ty. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích được các ưu, nhược điểm 

trong công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp này. 

- Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống lý luận và thực trạng công tác tổ chức 

kế toán quản trị tại công ty, luận văn đã đưa ra một số giải pháp cơ bản để 

hoàn thiện công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp này. 

Nhìn chung luận văn đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của mục tiêu đã đề 

ra. Tuy nhiên, với một vấn đề còn rất mới mẻ và phức tạp như kế toán quản trị 

chi phí và với khả năng nghiên cứu có hạn, luận văn chắc chắn không thể 

tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong sự đóng góp ý kiến, bổ 

sung, chỉ dẫn của quý thầy cô giáo, các nhà khoa học để luận văn này được 

hoàn thiện hơn. 
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                                                                                                    PHỤ LỤC 1 

                                                             BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2011 

 

Stt 

Mã 

sản 

phẩm 

Tên sản phẩm 
Cp nguyên 

vật liệu 

Cp nhân 

công 

Cp sản  

xuất chung 

Tổng Giá 

thành 
SL Giá bán Thanh tiền 

1 TP0017           

Stand off ( xiết 

kính)                            20.792.935  6.915.003  6.582.134  34.290.074  300  170.717   

2 TP0025           Spiggot cán dài                                   334.468.703 
 

111.232.599 
 

105.878.169  551.579.498  1.816  340.900   

3 TP0026           Spiggot vuông                                     302.046.786 
 

100.450.203  95.614.808  498.111.821  1.158  378.000   

4 TP0027           Khóa nam châm                        31.222.507  10.383.514  9.883.681  33.838.897  200  191.645 
 

172.480.500 

5 TP0040           

Bản lề chung cho 

09 don hàng                      187.984.233  62.516.985  59.507.590  110.745.712  190  654.203 
 

778.501.570 

6 TP0055           

Hệ thống cầu 

thang                                101.071.065  33.612.703  31.994.681  166.678.457  1 
 

166.294.181   

7 TP0063           

Pat with eye 

botls phi 50                         8.032.896  2.671.460  2.542.864  13.247.221  800  85.287   

8 TP0068           Zin top                                             10.986.045  10.457.208  68.108.256  315  262.500   

9 TP0069           

Ghế 5 bậc 

DThanh                                  4.796.364  1.595.103  1.518.319  7.909.787  25  377.000   

10 TP0083           

Chụp đèn các 

loại                                 12.979.100  4.316.395  4.108.616  21.404.112  489  60.000   



 

Stt 

Mã 

sản 

phẩm 

Tên sản phẩm 
Cp nguyên 

vật liệu 

Cp nhân 

công 

Cp sản  

xuất chung 

Tổng Giá 

thành 
SL Giá bán Thanh tiền 

11 TP0084           Chậu Inox                                         1.414.800  470.513  447.864  2.333.177  1  2.700.000   

12 TP0085           Ghế Spider                                        1.441.300  479.326  456.253  2.376.879  5  820.000   

13 TP0086           Bàn Spider                                        715.400  237.917  226.464  1.179.781  2  832.000   

14 TP0087           Chốt Inox phi 14                                  43.686.500  14.528.603  13.829.236  72.044.342  4.220  20.000   

15 TP0088           Móc treo Inox                                     192.000  63.852  60.779  316.631  200  6.000   

16 TP0089           

Spiggot tròn có 

đế                                41.779.193  13.894.299  13.225.466  68.898.962  200  359.800   

17 TP0090           

Spiggot vuông có 

đế                               45.575.516  15.156.824  14.427.216  75.159.559  200  399.000   

18 TP0091           Skimmer Box                                       56.329.527  18.733.232  17.831.466  92.894.229  1.000  90.243   

19 TP0092           Đế dù Inox                                        15.249.954  5.071.602  4.827.469  25.149.026  800  56.950   

                   Tổng cộng                                         1.209.778.779  413.316.179  393.420.280  1.846.266.419 

 

11.922   950.982.070 

 

(Nguồn số liệu: Công ty TNHH AVSS) 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 

 

 Chỉ tiêu Mã Thuyết Năm 2011  Năm 2010 

  số minh VND  VND 

1. Doanh thu bán hàng và CC DV 01 19 7.064.109.371  6.894.076.694 

2. Các khoản giảm trừ 02  -  - 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC DV 10 19 7.064.109.371  6.894.076.694 

4. Giá vốn hàng bán 11 20 6.101.021.848  5.055.453.180 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC DV 20  963.087.523  1.838.623.514 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 21 214.349.901  16.851.670 

7. Chi phí hoạt động tài chính 22 22 56.917.591  95.276.373 

 Trong đó: Lãi vay 23  25.761.642  66.871.947 

8. Chi phí bán hàng 24  182.624.609  172.028.508 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25  1.359.259.116  1.739.415.284 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 30  (421.363.892)  (151.244.981) 

11. Thu nhập khác 31 23 282.318  22.348.038 

12. Chi phí khác 32 24 4.159.001  670 

13. Lợi nhuận khác 40  (3.876.683)  22.347.368 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 50 25 (425.240.575)  (128.897.613) 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51    - 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52  -  - 

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 25 (425.240.575)  (128.897.613) 

(Nguồn số liệu: Công ty TNHH AVSS) 


