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MỞ ĐẦU 
1.Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế 
thế giới. Trong quá trình đó, cơ hội mở ra rất nhiều nhưng thách thức 
cũng rất lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế 
phải nắm bắt được thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách để tồn tại và 
phát triển. Để có thể thực hiện được điều đó thì hệ thống thông tin 
kịp thời, chính xác và có hiệu quả là một trong những yêu cầu bắt 
buộc. 
 Ở Việt Nam, kế toán quản trị còn khá mới mẻ, việc triển khai 
ứng dụng trong các doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.  

Ngành dược phẩm là một ngành sản xuất kinh doanh đặc thù 
trong nền kinh tế quốc dân với những sản phẩm mang tính quyết 
định sự sống và sức khỏe của con người. Chính vì vậy, nó có ảnh 
hưởng xã hội rất rộng lớn. Trong xu hướng hội nhập và mở cửa hiện 
nay, các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có rất nhiều cơ hội để 
đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết 
trong và ngoài nước để sản xuất những sản phẩm có chất lượng tốt 
phù hợp nhu cầu người tiêu dùng, hạn chế nhập khẩu và tiến tới xuất 
khẩu. Tuy nhiên, ngành dược phẩm cũng gặp không ít những khó 
khăn, nhất là trong việc giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 
cũng như nghiên cứu sản xuất các loại dược phẩm đặc trị mà lâu nay 
Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Để khắc phục khó 
khăn, bên cạnh việc không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức sản 
xuất, đầu tư thêm trang thiết bị công nghệ, mua quyền sáng chế thì 
việc tăng cường công tác quản lý là yêu cầu thật sự cần thiết hiện nay 
trong ngành dược phẩm. 
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Hệ thống kế toán chi phí trong Công ty cổ phần Dược phẩm 
Bidiphar 1 hiện nay mới chỉ tập trung vào kế toán tài chính (để lập 
các báo cáo tài chính là chủ yếu). Trong những năm qua, sự nhận 
thức và hiểu biết về kế toán quản trị chi phí còn khá mới mẻ, chưa 
thực hiện một cách có khoa học như: 

- Công ty chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, 
chưa quan tâm đến việc lập dự toán linh hoạt. 
 -  Lập báo cáo chi phí và phân tích chi phí phục vụ kiểm soát 
chi phí chưa được quan tâm. 
 - Sử dụng thông tin kế toán quản trị chi phí phục vụ cho việc 
ra quyết định chưa được thực hiện. 
 - Việc tổ chức bộ máy kế toán phục vụ kế toán quản trị chi 
phí chưa được quan tâm đúng mức. 
 Để khắc phục những hạn chế trên, và đem lại hiệu quả cao 
hơn trong quá trình kinh doanh cho Công ty thì hoàn thiện kế toán 
quản trị chi phí tại Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar 1 là cần 
thiết. Chính vì lý do đó, vấn đề Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí 
tại Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 thực sự là vấn đề cấp 
thiết cần được sớm nghiên cứu và đưa vào thực hiện. 
2. Mục tiêu nghiên cứu  

Về mặt lý luận: Hệ thống hoá và làm rõ về bản chất, vai trò 
và nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất. 

Về thực tế: Khảo sát thực tế công tác kế toán quản trị chi phí 
tại Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1, nêu ra những mặt hạn 
chế và phân tích nguyên nhân.  Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn 
thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty về các mặt như: 
phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, lập dự toán chi phí linh 
hoạt, lập báo cáo phân tích chi phí... 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
3.1. Đối tượng nghiên cứu: 
Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về kế toán 

quản trị chi phí cả về lý luận và thực tiễn tại Công ty cổ phần Dược 
phẩm Bidiphar 1, như lập dự toán chi phí sản xuất, tập hợp chi phí sản 
xuất và tính giá thành, phân tích chi phí phục vụ kiểm soát chi phí và ra 
quyết định, nhằm đạt được mục tiêu là hoàn thiện kế toán quản trị chi 
phí ở Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu:  
Luận văn nghiên cứu kế toán quản trị chi phí trong phạm vi 

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1.  
4. Phương pháp nghiên cứu: 

Luận văn sử dụng các phương pháp thống kê, phương pháp 
tổng hợp, phương pháp phân tích, so sánh, kiểm chứng... 
             Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

-  Luận văn đã hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về kế 
toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp dược phẩm. 

-  Luận văn đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện kế 
toán quản trị chi phí, bảo đảm thông tin kế toán cho các yêu cầu quản trị 
ở Công ty trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay. 
5. Kết cấu của đề tài 

Luận văn được kết cấu thành ba chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh 

nghiệp dược phẩm. 
Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí  tại Công ty cổ 

phần Dược phẩm Bidiphar 1. 
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại 

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1. 
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6. Tổng quan tài liệu 
Đã có những nghiên cứu của một số tác giả về việc áp dụng 

kế toán quản trị chi phí cho từng loại hình doanh nghiệp cụ thể như 
xây lắp, bia, dược … Tuy nhiên vẫn chưa có nghiên cứu nào về hệ 
thống kế toán quản trị chi phí áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất 
dược phẩm. 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI 

PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 

1.1.1. Bản chất kế toán quản trị chi phí  
Kế toán quản trị chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán 

quản trị nhằm cung cấp thông tin về chi phí phục vụ 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. 

1.1.2.Vai trò của kế toán quản trị chi phí 
 Cung cấp thông tin về chi phí để giúp nhà quản lý thực hiện 
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.  

1.1.3. Sự vận dụng kế toán quản trị chi phí ở Việt Nam 
 Ngày 12/6/2006, Thông tư số 53/2006/TT-BTC của Bộ Tài 
Chính về hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp 
chính thức được ra đời nhằm hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực 
hiện kế toán quản trị. 
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO YÊU CẦU KẾ TOÁN QUẢN 
TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP  

1.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động của chi 
phí 
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a. Chi phí sản xuất 
      Chi phí sản xuất bao gồm ba khoản mục: chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. 
b.  Chi phí ngoài sản xuất 

 Đây là các chi phí phát sinh ngoài quá trình sản xuất sản phẩm 
liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm hoặc phục vụ công tác quản 
lý chung toàn doanh nghiệp. Thuộc loại chi phí này gồm có hai khoản 
mục chi phí: chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

1.2.2. Phân loại chi phí dựa vào phương pháp tập hợp chi 
phí vào đối tượng chịu chi phí 
 Theo cách phân loại này chi phí sản xuất chia thành hai loại: 
Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp 

1.2.3. Phân loại theo cách ứng xử của chi phí 
Theo cách ứng xử chi phí, chia chi phí thành ba loại: chi phí 

khả biến, chi phí bất biến và chi phí hỗn hợp. 
1.2.4. Phân loại chi phí phục vụ quá trình kiểm soát và ra 

quyết định 
a. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được 
b. Chi phí lặn 
c. Chi phí chênh lệch 
d. Chi phí cơ hội 

1.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG 
DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh 
a.  Xây dựng định mức 

- Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
Định mức chi 
phí NVLTT 

= 
Định mức về 
lượng NVL 

x 
Định mức về giá 
NVL 

(1.1) 
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- Định mức chi phí nhân công trực tiếp:   
Định mức 
chi phí 
NCTT 

= 
Định mức về 
lượng thời gian 
hao phí 

x 
Định mức về giá 
giờ công lao động 

(1.2) 

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

dựng định mức về lượng và định mức về giá 
b. Lập dự toán chi phí 
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:  

Dự toán 
chi phí 
NVLTT 

= 

Dự toán 
lượng sản 
phẩm sản 
xuất 

x 
Định mức 
tiêu hao 
NVLTT 

x 

Định mức 
giá của mỗi 
đơn vị 
NVLTT 

(1.3) 

- Chi phí nhân công trực tiếp:  

Dự toán chi 
phí nhân 
công trực 

tiếp 

= 

Dự toán 
lượng sản 
phẩm sản 

xuất 

x 

Định mức 
thời gian lao 
động 1 sản 

phẩm 

x 

Đơn 
giá tiển 
lương 1 
giờ lao 
động 

(1.4) 

- Chi phí sản xuất chung: Dự toán chi phí sản xuất chung 
bao gồm dự toán biến phí sản xuất chung và dự toán định phí sản 
xuất chung. 

Dự toán biến phí sản xuất chung:  

Dự toán biến phí 
sản xuất chung   

= 
Dự toán lượng 
sản phẩm sản 
xuất 

x 

Dự toán 
biến phí đơn 
vị sản xuất  
chung   

(1.5) 
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-Dự toán định phí sản xuất chung:  

Dự toán định phí 
sản xuất chung   

= 
Định phí sản xuất 
chung thực tế kỳ 
trước 

x 

Tỷ lệ % 
tăng giảm 
định phí sản 
xuất chung 
theo dự toán   

(1.6) 

Căn cứ vào dự toán biến phí và dự toán định phí sản xuất 
chung, tổng hợp thành dự toán chi phí sản xuất chung. 

Dự toán chi phí SXC = 
Dự toán biến phí 
SXC 

+ 
Dự toán 
định phí 
SXC 

(1.7) 

- Chi phí bán hàng: Dự toán chi phí bán hàng nhằm xác định 
tổng chi phí dự kiến về chi phí bán hàng. 

Dự toán biến phí bán hàng:  

  Dự toán 
biến phí 
bán hàng 

= 
Dự toán số 
lượng sản 
phẩm tiêu thụ 

x 

Định 
mức biến 
phí bán 
hàng 

(1.8) 

 Dự toán định phí bán hàng: Tương tự như lập dự toán định 
phí sản xuất chung. 

Dự toán chi phí 
bán hàng 

= 
Dự toán biến 
phí bán hàng 

+ 
Dự toán 
định phí 
bán hàng 

(1.9) 

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

  Dự toán biến phí 
quản lý doanh nghiệp 

= 
Dự toán số 
lượng sản 
phẩm tiêu thụ  

x 
Định mức biến 
phí quản lý 
doanh nghiệp 

(1.10) 
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Dự toán định phí quản lý doanh nghiệp: Thường không thay 
đổi theo mức độ hoạt động. 

  Dự toán chi phí quản 
lý doanh nghiệp 

= 
Dự toán biến 
phí quản lý 
doanh nghiệp 

+ 
Dự toán định 
phí quản lý 
doanh nghiệp 

(1.11) 

1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 
a. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành  

 - Đối tượng tập hợp chi phí: Là phạm vi được xác định trước 
để tập hợp chi phí. Xác định đối tượng tập hợp chi phí thực chất là 
xác định giới hạn các bộ phận chịu chi phí hoặc các đối tượng chịu 
chi phí làm cơ sở cho việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí phục vụ 
cho tính giá thành. 
 - Đối tượng tính giá thành: Là kết quả của quá trình sản xuất 
hoặc quá trình cung cấp dịch vụ cần được tính giá thành để phục vụ 
các yêu cầu của quản lý. Xác định đối tượng tính giá thành thường 
gắn với yêu cầu của nhà quản trị về kiểm soát chi phí, định giá bán 
và xác định kết quả kinh doanh về một đối tượng, một hoạt động nào 
đó. 

b. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 
thành  

Tùy thuộc vào yêu cầu thông tin để lập báo cáo phục vụ quản lý 
mà kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành có thể được 
thực hiện theo 2 phương pháp: Phương pháp toàn bộ và phương pháp 
trực tiếp  

1.3.3. Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh  
a.  Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
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- Phân tích biến động về lượng:  
Ảnh hưởng về 
lượng đến chi 
phí NVLTT 

=
Lượng 

NVLTT 
thực tế 

- 
Lượng 

NVLTT 
dự toán 

X 
Đơn giá  
NVLTT 
dự toán 

(1.12) 

- Phân tích biến động giá. 
Ảnh hưởng 
về giá đến 
chi phí 
NVLTT 

= 

Đơn giá 
NVLTT thực 

tế 
- 

Đơn giá 
NVLTT 
dự toán 

 

X 

Lượng 
NVLTT 
thực tế 

(1.13) 

b. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 
- Phân tích ảnh hưởng nhân tố lượng:: 

Ảnh hưởng của 
thời gian lao 

động đến 
CPNCTT 

= 

Thời 
gian lao 

động 
thực tế 

- 

Thời 
gian lao 

động 
theo dự 

toán 

  
x 

Đơn giá  
NCTT 
dự toán 

(1.14) 

- Phân tích ảnh hưởng nhân tố giá:  

Ảnh hưởng 
về giá đến 
CPNCTT 

= 
Đơn giá 
NCTT 
thực tế 

- 
Đơn giá 
NCTT 
dự toán 

X 

Thời 
gian lao 

động 
thực tế 

(1.15) 

c. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung 
Chi phí sản xuất chung biến động do sự biến động biến phí 

sản xuất chung và định phí sản xuất chung. 

Biến động định phí 
SXC 

= 
Định phí 
SXC thực 

tế 
- 

Định phí 
SXC theo 
dự toán 

(1.16) 
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d. Phân tích biến động chi phí bán hàng và chi phí quản lý 
doanh nghiệp   

- Phân tích biến phí bán hàng và biến phí quản lý doanh 
nghiệp 

- Phân tích định phí bán hàng và định phí quản lý doanh 
nghiệp. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
Kế toán quản trị là công cụ cung cấp thông tin kịp thời cho 

việc thực hiện các chức năng quản trị trong doanh nghiệp. Kế toán 
quản trị chi phí là một nội dung hết sức quan trọng của kế toán quản 
trị, thực hiện xử lý và cung cấp thông tin chi phí cho các nhà quản trị 
ra quyết định kinh doanh, bởi hầu hết các quyết định kinh doanh của 
doanh nghiệp đều liên quan đến chi phí. Chương này của luận văn đi 
sâu nghiên cứu bản chất, vai trò và nội dung kế toán quản trị chi phí. 

Đây là những tiền đề làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực 
trạng công tác kế toán quản trị chi phí cũng như định hướng nhằm 
đưa ra các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty 
Cổ phần Dược phẩm Bidiphar1. 

CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG 

TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
BIDIPHAR 1: 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh 

doanh của Công ty 
a. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 
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b. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 
 Sản phẩm cuả Công ty sản xuất chủ yếu là thuốc tân dược 
phục vụ sức khỏe con người. Hiện nay Công ty có khoảng hơn 200 
sản phẩm được phép lưu hành trên toàn quốc…. mặc dù sản phẩm 
sản xuất rất đa dạng, phong phú, nhưng mặt hàng thuốc bột kháng 
sinh, thuốc viên và thuốc kem là những mặt hàng chiến lược của 
Công ty. 

Tính chất đặc thù của sản phẩm là thuốc chữa bệnh có ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, vì vậy các sản phẩm của 
Công ty không có sản phẩm hỏng.  

2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở Công 
ty 2.1.4. Tổ chức kế toán ở Công ty 

a. Tổ chức bộ máy kế toán 
b. Hình thức kế toán Công ty đang áp dụng 

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1: 

2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty  
 Hiện tại Công ty thực hiện phân loại chi phí theo nội dung 
kinh tế và theo chức năng của chi phí. Vẫn chưa thực hiện phân loại 
và tập hợp chi phí theo cách ứng xử của chi phí. 

2.2.2. Lập dự toán chi phí kinh doanh tại Công ty 
 Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 sản xuất theo đơn 
đặt hàng, tức là khi có đơn đặt hàng với số lượng bao nhiêu thì Công 
ty mới tiến hành sản xuất, nên số lượng sản phẩm tiêu thụ và số 
lượng sản xuất đều giống nhau, không có tồn đầu kỳ và tồn cuối kỳ. 
 Trong quý I/2011, Công ty sản xuất nhiều đơn đặt hàng, với 
các sản phẩm như: thuốc viên, thuốc kem và thuốc bột kháng sinh,... 
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Tuy nhiên, tác giả chỉ tập trung lập dự toán cho đơn hàng thuốc 
Zolgyl trong quý I/2011 của khách hàng Công ty Dược TTBYT Bình 
Định, còn các đơn hàng còn lại với quy trình tương tự. 

a. Lập dự toán chi phí sản xuất 
          -  Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:Dựa trên định mức 
tiêu hao NVL, định mức nguyên vật liệu sử dụng và định mức giá 
nguyên vật liệu. 
         -  Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 

Dự toán chi phí nhân công bao gồm tiền lương theo sản 
phẩm và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN và 
KPCĐ).  

Tiền lương theo đơn giá 
sản phẩm 

= 
Số lượng sản phẩm 

sản xuất 
x 

Đơn giá 
tiền lương 
đơn vị sản 

phẩm 
Dự toán chi phí các khoản trích theo lương: tính 22% tiền 

lương thực nhận làm dự toán chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ và 
BHTN. 
 - Dự toán chi phí sản xuất chung 

Theo kinh nghiệm thực tế, chi phí nguyên vật liệu được đưa 
vào từ đầu quá trình sản xuất và chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70%. 
Còn lại chi phí nhân công trực tiếp chiếm khoảng 10% và chi phí sản 
xuất chung chiếm khoảng 20% trong tổng chi phí. 

Tổng chi phí sản xuất năm 
2011 làm căn cứ tính chi 

phí SXC 
= 

Gía thành 
đơn vị năm 

2010 
x 

Số lượng 
sản 

phẩm 
 

b. Lập dự toán chi phí ngoài sản xuất 
          - Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 



13 

 Theo quy định của Hội đồng quản trị và căn cứ trên hợp 
đồng phân phối với nhà phân phối là Công ty Dược TTBYT Bình 
Định. Tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của 
Công ty được tính theo %/doanh thu.  

Trên cơ sở dự toán chi phí đã lập ở trên, kế toán tiến hành 
lập bảng dự toán giá thành sản phẩm. 

2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 
sản phẩm ở Công ty 

a. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
 Mỗi khi có đơn đặt hàng, Phòng kế hoạch tiến hành phân 
tích và làm lệnh sản xuất. Lượng vật tư tiêu hao cho từng hợp đồng 
được xác định trước dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật định sẵn của 
Công ty. 
 Căn cứ vào Lệnh sản xuất, Phòng kế hoạch lập phiếu cấp vật 
tư giao cho các phân xưởng. Căn cứ vào phiếu cấp vật tư này, Thủ 
kho tiến hành xuất kho vật liệu để sản xuất sản phẩm. Dựa vào phiếu 
xuất kho, thủ kho theo dõi về mặt số lượng, còn kế toán ghi vào sổ 
chi tiết vật tư theo dõi về mặt số lượng và giá trị. Đồng thời, kế toán 
lập bảng kê xuất vật tư. Cuối kỳ, kế toán tập hợp bảng kê xuất vật tư 
để lập bảng chi tiết chi phí NVLTT sau đó ghi vào sổ chi phí 
NVLTT.  

b. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 
             - Chi phí lương theo đơn giá sản phẩm: 

Công ty đang áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm. 
Căn cứ vào trình độ chuyên môn của từng công nhân, Công ty chia 
nội dung công việc từng người cho phù hợp, vì đây là Công ty sản 
xuất dược phẩm nên các công đoạn trong dây chuyền liên tục nhau 
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không gián đoạn, vì nếu gián đoạn thì sản phẩm thuốc sẽ bị hỏng, 
nên đơn giá tiền lương ở các công đoạn đều bằng nhau. 

Cuối tháng, dựa theo số lượng thành phẩm nhập kho, kế toán 
sẽ tính lương cho công nhân căn cứ vào bảng chấm công của phân 
xưởng sản xuất lập (Bảng chấm công này thể hiện số công lao động 
mà người công nhân làm được trong tháng). Căn cứ vào phiếu nhập 
kho sản phẩm hoàn thành và đơn giá lương được duyệt, kế toán lập 
bảng tính tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất và 
hạch toán vào chi phí NCTT trong tháng. Quy trình tính lương của 1 
tháng như sau: 

Tổng số lượng thành 
phẩm nhập kho 

x 
Đơn giá 

tiền lương 
sản phẩm 

= 
Tổng tiền lương phải 

trả cho CNSX 
 

 
Tổng tiền lương phải trả cho CNSX trong 1 tháng Đơn giá lương 

cho 1 ca SX 
= 

Tổng số ca SX 
 

Lương cho 1 
CNSX 

= 
Số ca của CN làm 

trong tháng 
x 

 
Đơn giá lương cho 

1 ca SX 
 

- Chi phí  BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ: 
Kế toán trích lập các khoản trích theo lương: tính 22% tiền 

lương thực nhận làm chi phí BHXH (16%), BHYT (3%), KPCĐ 
(2%) và BHTN (1%). 

Sau đó, kế toán tiến hành ghi vào sổ chi phí nhân công trực 
tiếp. 

c. Tập hợp chi phí sản xuất chung 
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Chi phí sản xuất chung của Công ty bao gồm nhiều loại như: 
chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí nhiên liệu, chi 
phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí điện cho sản 
xuất, chi phí sửa chữa nhỏ tại phân xưởng, chi phí dịch vụ mua 
ngoài… 

Để hạch toán chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng TK 
627 “chi phí sản xuất chung” với các tài khoản cấp 2 để theo dõi chi 
tiết cho từng loại chi phí. 

- Chi phí nhân viên (TK 6271): căn cứ vào bảng phân bổ tiền 
lương và các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCD, BHTN. 

- Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ (TK 6272): căn cứ vào 
các Phiếu xuất kho vật tư, bảng phân bổ chi phí trả trước. 

- Chi phí dụng cụ sản xuất (TK 6273): Căn cứ và bảng phân 
bổ công cụ dụng cụ sản xuất. 

- Chi phí khấu hao TSCĐ (TK 6274): Công ty trích khấu hao 
theo phương pháp đường thẳng được thể hiện trên Bảng tính và phân 
bổ khấu hao TSCĐ của Công ty. 

- Các chi phí dich vụ mua ngoài, chi phí sửa chữa,…. (TK 
6277): căn cứ vào các chứng từ: hóa đơn thanh toán, phiếu chi, … 

Trên cở sở chứng từ gốc như phiếu chi, phiếu xuất kho, bảng 
phân bổ tiền lương, bảng tính khấu hao TSCĐ,… kế toán ghi sổ TK 
627 theo từng phân xưởng. Cuối quý, kế toán lập báo cáo chi phí sản 
xuất chung phát sinh và lập bảng tập hợp chi phí sản xuất chung cho 
toàn phân xưởng. 
Kế toán tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Để tập hợp hai khoản chi phí này, kế toán căn cứ vào các 
chứng từ phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng và chi phí quản lý 
doanh nghiệp để ghi vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 641 và 
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642. Cuối quý, căn cứ vào sổ chi phí sản xuất chung của TK 641 và 
TK 642. Kế toán lập bảng tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản 
lý doanh nghiệp. 

2.2.4. Phân tích biến động chi phí ở Công ty: 
Công ty có tiến hành phân tích chi phí nhưng chỉ chú trọng 

công tác phân tích trên Báo cáo tài chính, Công ty không tiến hành 
phân tích chi tiết cụ thể về các khoản mục chi phí nhằm cho thấy rõ 
mức độ chênh lệch giữa số liệu thực tế so với số liệu dự toán để tìm 
ra nguyên nhân gây ra chênh lệch và tiến hành các điều chỉnh phù 
hợp. Hiện tại Công ty chỉ dừng lại ở việc so sánh kết quả thực hiện 
từng khoản mục chi phí so với dự toán, Công ty chưa có sự phân tích 
tìm ra các nguyên nhân của sự chênh lệch. Công ty chỉ lập các Báo 
cáo thực hiện giá thành. 
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN 
TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 

2.3.1. Ưu điểm: 
Trên cơ sở các đơn đặt hàng, Công ty tiến hành lập dự toán 

sản xuất sản phẩm cho từng đơn đặt hàng. Việc xây dựng định mức 
chi phí nguyên vật liệu của Công ty thực hiện rất tốt, làm cơ sở để 
lập dự toán.  

Với quy trình công nghệ sản xuất cũng như yêu cầu của công 
tác quản lý, đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 
như hiện nay ở Công ty là hợp lý. Với lại, việc phân bổ chi phí sản 
xuất chung theo số lượng sản phẩm hoàn thành nhập kho phần nào 
đảm bảo tính đúng giá thành sản phẩm. 

 Công ty đã tiến hành phân loại chi phí kinh doanh theo nội 
dung và theo chức năng của chi phí. Việc sắp xếp chi phí của Công 
ty thành các khoản mục chi phí sản xuất, cũng như việc theo dõi chi 
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tiết chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 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. 

2.3.2. Nhược điểm : 
- Về cách phân loại chi phí tại Công ty: 
 Trên góc độ KTQT chi phí, Công ty chưa quan tâm tới các 

cách phân loại chi phí khác, chẳng hạn như phân loại chi phí theo 
cách ứng xử của chi phí. Điều này gây khó khăn cho việc phân tích 
mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, do đó chưa đáp ứng 
việc tăng cường công tác kiểm soát chi phí và phân tích thông tin chi 
phí để làm cơ sở cho việc ra các quyết định quản lý. 

- Về công tác xây dựng định mức, lập dự toán chi phí tại 
Công ty: 

 Khâu lập dự toán là khâu quan trọng, tại Công ty, công tác 
lập dự toán chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC, chi phí bán 
hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu dựa trên cơ sở số liệu 
của các năm trước và dựa theo kinh nghiệm thực tế.  

Công ty chưa lập dự toán chi phí linh hoạt để có thể dự báo 
mức chi phí ở các mức độ hoạt động khác nhau giúp nhà quản trị linh 
hoạt trong việc đưa ra quyết định kinh doanh.  

- Về công tác phân tích phục vụ kiểm soát chi phí:  
Công ty chưa phân tích được các biến động chi phí, các 

khoản mục chi phí chưa được phân tích nên chưa đáp ứng được nhu 
cầu kiểm soát chi phí một cách có hiệu quả.  

Với nhu cầu thông tin KTQT ngày càng cao, nhưng hiện tại 
công tác phân tích chi phí ở Công ty chưa đáp ứng được. Cần phải 
thực hiện việc phân tích các nguyên nhân theo các nhân tố ảnh 
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hưởng đến tình hình thực hiện dự toán chi phí để có thể đánh giá chi 
phí phát sinh gắn với trách nhiệm của các đơn vị một cách đầy đủ  
hơn, phục vụ yêu cầu kiểm soát chi phí của các cấp quản trị. 

Những tồn tại nêu trên trong KTQT chi phí ở Công ty hiện 
nay là do những nguyên nhân chủ yếu sau: 

-  Công ty chỉ quan tâm đến kế toán tài chính, chưa quan tâm 
thực hiện một cách đầy đủ KTQT chi phí. Có thể là do tính pháp lý 
nên Công ty chỉ chú trọng đến việc đáp ứng yêu cầu về tình hình 
thực hiện chế độ tài chính, xét duyệt quyết toán và xác định thuế tại 
Công ty.  

- Một vấn đề thực sự quan trọng là trình độ và năng lực 
chuyên môn của nhà quản lý và nhân viên kế toán. Mặc dù đã được 
đào tạo, công tác lâu năm thành thạo về nghiệp vụ, nhưng vấn đề 
triển khai và vận dụng cũng như bồi dưỡng kiến thức chuyên môn 
KTQT ở Công ty chưa thật sự quan tâm và đầu tư phù hợp với yêu 
cầu quản lý trong nền kinh tế thị trường. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 đã quan tâm thực 

hiện công tác kế toán quản trị chi phí, thể hiện qua việc phân loại chi 
phí; xây dựng định mức và lập kế hoạch chi phí, giá thành sản phẩm; 
công tác tổ chức sổ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành. Tuy 
nhiên các công việc này chưa được tổ chức một cách bài bản, khoa 
học và rõ ràng, chẳng hạn: 

- Phân loại chi phí chưa áp dụng cách phân loại theo cách 
ứng xử để đáp ứng các yêu cầu về thông tin cho quản trị.  

- Hạch toán và tập hợp chi phí mới chỉ phục vụ cho kế toán 
tài chính, chưa phân thành định phí và biến phí. 
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Qua phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị 
chi phí tại Công ty Cổ phần dược phẩm Bidiphar 1, cho thấy nguyên 
nhân cơ bản đó là yếu tố con người. Khi chuyển sang cơ chế thị 
trường, mặc dù nhận thức được sự cần thiết của KTQT trong hoạt 
động quản lý và điều hành, nhưng khi áp dụng vào thực tiễn vẫn còn 
nhiều lúng túng.  

CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ Ở 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1. 
3.1. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KẾ TOÁN 
QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 
BIDIPHAR 1. 

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí ở Công ty 
Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng giúp cho nhà quản 

lý lựa chọn được giải pháp tối ưu trong hàng loạt các phương án. Để 
giúp cho nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn thì các thông 
tin cung cấp phải bảo đảm  phù hợp, tin cậy và kịp thời. Đây là điều 
kiện tiên quyết giúp cho nhà quản lý đứng vững và chiến thắng trong 
điều kiện kinh doanh hiện nay. Trong tất cả các thông tin phải kể đến 
vai trò quan trọng của thông tin kế toán và đặc biệt là thông tin 
KTQT chi phí. 

Dược phẩm là một hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp 
đến sức khỏe người tiêu dùng. Chính vì vậy, nó có ảnh hưởng xã hội 
rất rộng lớn. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm 
không chỉ phải đáp ứng mục tiêu lợi nhuận mà phải đáp ứng cả mục 
tiêu y tế và xã hội. Trong xu hướng toàn cầu hoá như hiện nay, Công 
ty muốn tồn tại được không những đòi hỏi phải có vốn lớn, có uy tín 
trên thị trường, sản phẩm sản xuất ra không chỉ là cái người tiêu 
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dùng cần mà còn phải luôn luôn đảm bảo giá thành đơn vị sản phẩm 
ở mức thấp hơn so với giá cả sản phẩm cùng loại trên thị trường. Để 
đạt được mục tiêu như trên, trong quá trình sản xuất Công ty phải 
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và tận dụng tối đa các 
nguồn lực phục vụ cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm nhằm giảm 
chi phí tới mức thấp nhất.  

Tuy nhiên, hiện nay kế toán quản trị chi phí tại Công ty vẫn 
đang là vấn đề còn mới mẻ, chưa thực sự được quan tâm, việc nhận 
thức về bản chất, nội dung và vai trò của kế toán quản trị chi phí còn 
nhiều quan điểm khác nhau, do đó việc tổ chức KTQT chi phí tại 
Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 chưa được quan tâm đúng 
mức. Cụ thể như: Công ty chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử 
chi phí; lập báo cáo chi phí và phân tích chi phí phục vụ kiểm soát 
chi phí chưa được quan tâm; sử dụng thông tin kế toán quản trị chi 
phí phục vụ cho việc ra quyết định chưa được thực hiện. 

Từ những phân tích trên cho thấy việc hoàn thiện kế toán 
quản trị chi phí để  cung cấp thông tin phù hợp, tin cậy và kịp thời 
cho các nhà quản trị của Công ty là điều cần thiết khách quan hiện 
nay. 

3.1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí 
ở Công ty  

Hoàn thiện KTQT chi phí tại Công ty cổ phần Dược phẩm 
Bidiphar 1 phải dựa trên thực trạng hoạt động kinh doanh của Công 
ty và định hướng phát triển tương lai của Công ty. Bên cạnh đó, đặc 
điểm sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức sản xuất, trình độ cũng như 
năng lực hoạt động của các cán bộ quản lý và đặc biệt là nhân viên 
bộ phận kế toán cũng phải được quan tâm xem xét đầy đủ. 
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Dược phẩm là ngành sản xuất kinh doanh đặc thù trong nền 
kinh tế quốc dân, mỗi sản phẩm có sự khác nhau. Nội dung kế toán 
quản trị chi phí và dung lượng chi phí, cùng với trình độ của cán bộ 
quản lý, nhân viên kế toán là những nhân tố tác động trực tiếp đến 
công tác kế toán quản trị chi phí. Do đó hoàn thiện KTQT chi phí 
phải đặc biệt quan tâm đến những vấn đề này mới bảo đảm các giải 
pháp đưa ra có tính khả thi. 

Thông tin KTQT chi phí ở Công ty hiện tại còn nhiều hạn 
chế, chưa đáp ứng được các yêu cầu của quản trị. Để khắc phục 
những hạn chế nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty thì hoàn 
thiện KTQT chi phí ở Công ty phải hướng đến các nội dung sau: 

Một  là, về tổ chức công tác KTQT chi phí, cần: 
+ Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí. 
+ Lập dự toán linh hoạt. 
+ Phân tích biến động chi phí phục vụ kiểm soát chi phí. 
Hai là, về tổ chức bộ máy kế toán, phân định công việc rõ 

ràng giữa KTTC và KTQT. 
3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 
CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDIPHAR 1 

3.2.1. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí ở Công ty 
Trên thực tế, Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1 mới 

chỉ phân loại chi phí theo nội dung công dụng kinh tế và theo mục 
đích công dụng của chi phí. Để tăng cường giá trị của thông tin chi 
phí, nhằm phục vụ tốt cho quản trị trong việc lập kế hoạch, kiểm soát 
chi phí và ra quyết định kinh doanh, Công ty cần áp dụng tiêu thức 
phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí hay mối quan hệ chi phí 
với mức độ hoạt động.  

3.2.2. Xây dựng dự toán linh hoạt ở Công ty 
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Công ty lập dự toán chi phí dựa trên số lượng sản phẩm cần 
thực hiện theo đơn đặt hàng, khi Công ty có số lượng đơn đặt hàng 
tăng lên, nếu dự toán đã lập ở mức sản lượng nhất định thì dự toán 
này không còn phù hợp cho việc đánh giá và ra quyết định khi mức 
sản lượng thay đổi. Vì vậy, Công ty nên lập dự toán linh hoạt - đây là 
dự toán chi phí được lập cho các quy mô hoạt động khác nhau, qua 
đó nhà quản trị có thể so sánh được chi phí thực tế ở các mức độ hoạt 
động thay đổi, từ đó có thể xác định được các mức giá ký kết hợp 
đồng (giá bán) phù hợp với các sản lượng tiêu thụ khác nhau, đảm 
bảo Công ty có lợi nhuận nhưng vẫn có thể đưa ra mức giá cạnh 
tranh với các đối thủ. 

Khi có đơn đặt hàng, Công ty tiến hành lập dự toán chi phí 
SXC cho đơn hàng đó. Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện của 
năm trước làm căn cứ cho dự toán chi phí của năm sau. Dự toán của 
các loại chi phí này được xây dựng chủ yếu theo kinh nghiệm thực 
tế. 

3.2.3. Hoàn thiện phân tích biến động chi phí sản xuất ở 
Công ty 

a.  Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
Chi phí NVL chịu tác động trực tiếp của lượng NVL tiêu hao 

và đơn giá nguyên vật liệu mua vào. Để kiểm soát chi phí NVL, bộ 
phận quản lý phân xưởng cần lập báo cáo thực hiện định mức NVL 
tại phân xưởng. Báo cáo này do quản đốc phân xưởng lập trên cơ sở 
tình hình thực hiện và nộp lên cho phòng kế toán. Sau đó, kế toán 
căn cứ vào bảng định mức NVL để lập bảng phân tích chi phí NVL, 
xác định mức biến động và các nhân tố ảnh hưởng. Biến động chi phí 
NVLTT là do ảnh hưởng của hai nhân tố: lượng nguyên vật liệu tiêu 
hao và giá nguyên vật liệu.  
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b. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 
Cuối kỳ, Công ty cần tiến hành phân tích chi phí nhân công 

trực tiếp thực tế so với dự toán.  
c. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung  

Để kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất chung, kế toán cần 
tiến hành phân tích, đánh giá giữa chi phí thực tế phát sinh với dự 
toán. Bảng phân tích chi phí sản xuất chung cho thấy chi phí sản xuất 
chung biến động theo chiều hướng có lợi hay bất lợi, qua đó tìm hiểu 
nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó và đề ra các giải pháp nhằm 
kiểm soát tốt các chi phí sản xuất chung.  
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Kế toán quản trị chi phí được coi là một trong những công cụ 
quản lý hữu hiệu trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh, bởi 
tính linh hoạt, hữu ích và kịp thời của thông tin kế toán phục vụ yêu 
cầu quản trị nội bộ Công ty. Việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí 
trong hoạt động quản lý còn là mới mẻ, chưa được triển khai một 
cách đồng bộ và khoa học.  

 
KẾT LUẬN 

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí sẽ tạo điều kiện 
cho các nhà lãnh đạo quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh, kịp 
thời đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác và hiệu quả. Để có thể 
tồn tại và nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty cần thiết phải kiểm 
soát tốt chi phí, từ đó có các quyết định kinh doanh đúng đắn, điều 
này chỉ có được thông qua hệ thống kế toán quản trị chi phí, tuy 
nhiên công tác KTQT chi phí tại Công ty hiện nay còn nhiều hạn 
chế. Chính vì vậy luận văn đã nghiên cứu và hoàn thiện công tác kế 
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toán quản trị chi phí tại Công ty. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích về 
lý luận và thực tiễn, luận văn đã giải quyết được các nội dung sau: 

Thứ nhất, hệ thống hoá cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi 
phí, làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá thực trạng kế toán quản trị 
chi phí tại Công ty. 

Thứ hai, phản ánh được thực trạng KTQT chi phí tại Công 
ty, bao gồm: phân loại chi phí, công tác xây dựng định mức, lập dự 
toán chi phí và giá thành sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất và phân 
tích chi phí. Từ đó chỉ ra những hạn chế cần phải hoàn thiện về 
KTQT chi phí tại Công ty. 

Thứ ba, luận văn đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác KTQT chi phí tại Công ty, bao gồm: phân loại chi phí theo cách 
ứng xử của chi phí, lập dự toán chi phí linh hoạt và phân tích biến 
động chi phí.  

Việc áp dụng KTQT vào các doanh nghiệp tại Việt Nam còn 
tương đối mới mẻ, nội dung thực hiện tương đối rộng, với tài liệu và 
thời gian có hạn nên luận văn chỉ mới nghiên cứu đưa ra các giải 
pháp áp dụng tại Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1. Chính vì 
vậy, đề tài còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn 
thiện, chẳng hạn: xây dựng định mức chi phí nguyên vật liệu, chi phí 
nhân công ...  

 


