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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kế toán có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm 

soát hoạt động kinh tế tài chính. Tuy nhiên để kế toán phát huy toàn 

diện chức năng thông tin và chức năng kiểm tra, thì cần phải xây dựng 

một hệ thống kế toán hoàn chỉnh bao gồn cả hai phân hệ kế toán tài 

chính và kế toán quản trị. Trong đó kế toán tài chính phản ảnh thông 

tin xảy ra trong quá khứ mang tính chất khách quan. Thông tin do kế 

toán quản trị cung cấp mang tính linh hoạt, phản ánh xu hướng biến 

động, có tính dự báo, có thể phục vụ choviệc đánh giá và xây dựng kế 

hoạch tài chính phù hợp với mục tiêu đã được xác lập. 

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống kế toán hoàn chỉnh trong đó đề 

cao vai trò của kế toán quản trị là một vấn đề quan trọng cho mọi 

đơn vị kế toán 

Đà Nẵng được mệnh danh là một trong những thành phố sạch 

đẹp nhất Việt Nam, có tốc độ phát triển nhanh. Đặc biệt Đà Nẵng 

được đầu tư thành một thành phố du lịch tuyệt vời với nhiều danh 

lam thắng cảnh thiên nhiên như: Bà Nà núi Chúa, Núi Sơn Trà, Ngũ 

Hành Sơn, Biển Đà Nẵng, Đảo Cù lao Chàm, Sông hàn... Điểm du 

lịch Đà Nẵng đang ngày càng được nhiều bạn b  năm Châu biết đến. 

Nhận thấy được tiềm năng du lịch đó, Thành phố Đà Nẵng đã có 

những chính sách khuyến khích để phát triển ngành công nghiệp 

không khói này. Do đó trong những năm gần đây số lượng khách sạn 

được cấp phép xây dựng và đưa vào hoạt động ngày càng tăng nhằm 

đáp ứng nhu cầu lưu trú cũng như cung cấp các dịch vụ tăng thêm để 

thu hút và giữ chân khách du lịch. Bên cạnh đó kinh doanh khách sạn 

là ngành kinh doanh mang đậm tính chất mùa vụ, chịu sự chi phối 

khá lớn của yếu tố khí hậu đặc biệt là một thành phố miền Trung 
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luôn phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề vào mùa mưa bão. Tất 

cả những yếu tố đó đòi hỏi nhà quản trị phải có một công cụ tài chính 

- kế toán quản trị trợ giúp để có được thông tin về doanh thu, chi phí, 

và kiểm soát chúng một cách chặt chẽ. 

Chi Nhánh Công ty TNHH Kh i Phát  với tên hoạt động 

thương mại là Khách sạn The Blossom  cũng là một trong những đơn 

vị kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và mới đưa 

hệ thống khách sạn vào hoạt động trong thời gian đầu năm 2015. 

Đây là một lĩnh vực chịu sự  cạnh tranh gay gắt không chỉ   thị 

trường trong nước mà còn chịu ảnh hư ng rất lớn từ thị trường nước 

ngoài. Vì vậy để có thể đứng vững và tạo được vị thế trên thị trường 

thì bên cạnh việc cung cấp những dịch vụ tốt nhất đòi hỏi Công ty 

phải có mô hình quản lý chặt chẽ, thực hiện tốt chính sách giá cả, 

lường trước những biến động của thị trường và thiên nhiên. Việc làm 

sao đưa ra được mức giá hợp lý đảm bảo thu hút được khách đồng 

thời mang lại một khoản lợi nhuận mong muốn cho Công ty đòi hỏi 

phải có số liệu về dự báo doanh thu chi phí, thông tin về chi phí, 

kiểm soát các chi phí từ công tác kế toán quản trị của Công ty. Mặc 

dù nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán quản trị 

nhưng hiện nay Công ty vẫn chưa tổ chức công việc kế toán quản trị 

một cách rõ ràng, đầy đủ; việc xây dựng ngân sách đôi khi còn dựa 

nhiều vào ý chí chủ quan của nhà quản lý.  

Xuất phát từ ý nghĩa trên, tác giả chọn đề tài " Tổ chức công 

tác kế toán quản trị tại Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát" 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn nhằm tìm hiểu những nhu cầu thông tin cho quản lý 

phát sinh tại một mảng kinh doanh mới   Chi Nhánh Công ty TNHH 

Kh i Phát – Khách sạn The Blossom. Qua đó, định hướng các giải 
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pháp nhằm tổ chức công tác kế toán quản trị tại chi nhánh mới của 

Công ty TNHH Kh i Phát 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu tổ chức công tác kế toán quản 

trị tại một chi nhánh mới thành lập thông qua hoạt động trong lĩnh 

vực kinh doanh khách sạn tại The Blossom Resort. Do đặc thù của 

Công ty TNHH Kh i phát là mỗi mảng có tính độc lập tương đối, và 

hoạt động của Chi nhánh dưới sự điều hành và quản lý của tổ chức 

nước ngoài với thương hiệu the Blossom Resort nên việc tổ chức 

công tác kế toán quản trị tại Chi nhánh có sự độc lập với tổ chức kế 

toán quản trị tại Công ty. 

Vì vậy trong bài luận văn, tác giả chỉ đề cập chính đến các 

hoạt động diễn ra tại Chi Nhánh hay còn gọi lại Khách sạn The 

Blossom.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống để giải 

quyết các mục tiêu trên. Theo đó, quá trình thu thập và xử lý số liệu 

dựa trên các cơ s  sau: 

- Phương pháp quan sát phỏng vấn: Phương pháp này tập 

trung vào những quản lý tại Chi nhánh gồm Giám đốc điều hành và 

kế toán trư ng. Việc phỏng vấn giám đốc nhằm tìm hiểu nhu cầu 

thông tin cho quản lý tại hoạt động   khách sạn trong bối cảnh hiện 

nay. Luận văn cũng tiến hành phỏng vấn với kế toán trư ng -  người 

trực tiếp làm các báo cáo kế toán quản trị để hiểu rõ hơn về công tác 

kế toán quản trị tại Công ty. 

- Phương pháp thu thập số liệu: Nghiên cứu các tài liệu về kế 

toán quản trị cũng như thu thập các số liệu, các văn bản và báo cáo 

của Công ty phục vụ cho việc nghiên cứu công tác kế toán quản trị 
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tại Công ty. 

- Phương pháp thống kê, phân tích: Các số liệu sau khi thu 

thập sẽ được thống kê và tiến hành phân tích để đưa ra các nhận 

định. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần m  đầu và kết luận, luận văn được chia thành ba 

chương : 

Chương 1 : Cơ s  lý luận của tổ chức công tác kế toán quản trị 

trong hoạt động kinh doanh khách sạn 

Chương 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại 

Chi Nhánh Công ty TNHH Kh i Phát 

Chương 3 :  Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán 

quản trị tại Chi Nhánh Công ty TNHH Kh i Phát 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

  

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN QUẢN TRỊ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

KHÁCH SẠN 

1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN 

VÀ NHỮNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ 

1.1.1 Khái niệm kinh doanh khách sạn 

Hoạt động kinh doanh khách sạn là ngành cung cấp dịch vụ 

lưu trú cho khách nghỉ trong một thời gian cụ thể, k m theo với lưu 

trú là những dịch vụ đặc thù nhằm làm cho việc lưu trú lại tại khách 

sạn tr  nên thú vị và tiện lợi hơn. 

1.1.2 Nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh khách sạn 
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1.1.3 Đặc điểm của kinh doanh khách sạn và những ảnh 

hƣởng đến công tác kế toán quản trị 

a. Đòi hỏi lượng vốn lớn 

b. Đòi hỏi lượng lao động trực tiếp tương đối lớn 

c. Kinh doanh khách sạn mang tính thời vụ 

d. Tính đa dạng về sản phẩm 

- Quầy bar - Bể bơi 

- Sàn nhảy - Karaoke 

- Dịch vụ Sauna - Phòng hội nghị 

- Dịch vụ cưới hỏi - Dịch vụ lữ hành, vận chuyển,… 

1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KINH 

DOANH KHÁCH SẠN 

1.2.1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp 

1.2.2. Chi phí kiểm soát đƣợc và chi phí không kiểm soát 

đƣợc 

1.2.3. Chi phí thích hợp và chi phí không thích hợp 

1.2.4. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 

1.3 TỔ CHỨC NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN 

1.3.1 Tổ chức lập dự toán 

a. Khái niệm của dự toán 

Dự toán là một kế hoạch hành động được tính toán một cách 

chi tiết, nó định hướng các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp 

trong từng thời kỳ và là tiêu chuẩn để đánh giá kết quả hoạt động sử 

dụng và khai thác các nguồn lực của doanh nghiệp. Báo cáo dự toán 

thường được xây dựng cho khoản thời gian là một năm và có thể chia 

thành từng tháng, từng quý. 
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b. Tác dụng của dự toán 

c. Quy trình lập dự toán 

d. Các phương pháp lập dự toán  

- Dự toán doanh thu ( dự toán tiêu thụ) :   

- Dự toán thu tiền bán hang 

- Dự toán mua hàng và tồn kho 

- Dự toán thanh toán tiền mua hàng  

- Dự toán chi phí  

- Dự toán cân đối thu chi 

- Dự toán kết quả kinh doanh 

- Dự toán bảng cân đối kế toán  

1.3.2. Kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ khách sạn 

a. Đối tượng kế toán chi phí và đối tượng tính giá thành dịch 

vụ khách sạn 

 Đối tượng kế toán chi phí 

 Đối tượng tính giá thành 

b. Kế toán tập hợp chi phí dịch vụ khách sạn 

Để tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ khách sạn kế toán 

sử dụng tài khoản 154 và nó được m  chi tiết cho từng loại dịch vụ: 

dịch vụ phòng, bar, karaoke, massage,…  Xem sơ đồ 1.2). 

                         

  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tập hợp chi phí  tính giá thành sản phẩm 



7 

c. Phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn 

Để lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp, thông 

thường kế toán sẽ căn cứ vào mối quan hệ giữa đối tượng kế toán chi 

phí và tính giá thành. 

  Đối với các dịch vụ khác:  

 

                                  =   

 

  Đối với dịch vụ phòng 

ΣSLc = Σ (SLi x Hi ) 

Trong đó: 

ΣSLc : Tổng số lượt phòng / ngày được quy theo loại phòng 

chuẩn 

SLi : Số lượt phòng / ngày thực tế của loại phòng i 

Hi : Hệ số tính giá thành của loại phòng i 

Gía thành của đơn vị khách sạn cũng có thể tính giá theo 

phương pháp trực tiếp hoặc theo các phương án khác phục vụ cho 

nhu cầu riêng của nhà quản trị 

1.3.3 Tổ chức kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch kinh doanh 

a. Mối quan hệ giữa dự toán và  kiểm soát dự toán 

Mối quan hệ giữa dự toán và kiểm soát dự toán được thể hiện 

trong Sơ đồ 1.3  

b. Kiểm soát doanh thu 

c. Kiểm soát chi phí 

1.3.4. Phân tích thông tin chi phí, doanh thu phục vụ cho 

việc ra quyết định 

a. Phân tích mối quan hệ chi phi- khối lượng- lợi nhuận 

Giá thành đơn vị dịch 

vụ hoàn thành 

Tổng giá thành 

Khối lượng  số ca, suất, giờ, …  
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b. Phân tích điểm hòa vốn:  

Phương trình Doanh thu hòa vốn  

 

         = 

 

 

     =  

 

 

 1.4. THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA 

QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN  

1.4.1. Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 

1.4.2. Một số tình huống ra quyết định kinh doanh 

a. Quyết định loại bỏ hoặc tiếp tục kinh doanh một bộ phận 

b. Quyết định duy trì hay đóng cửa trong mùa thấp điểm 

(mùa vắng khách) 

c. Quyết định có bán dịch vụ phòng dưới mức tổng chi phí  

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

 

Doanh thu  

hòa vốn 

    Chi phí cố định 

Tỷ lệ số dư đảm phí 

Sản lượng  

hòa vốn 

    Chi phí cố định 

Số dư đảm phí đơn vị 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 

2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý 

2.1.3 Đặc điểm tổ chức công kế toán 

a. Tổ chức bộ máy kế toán 

b. Hình thức kế toán 

Đơn vị thực hiện công việc Kế toán theo quy định của Nhà nước 

Việt Nam về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam phù hợp với 

những chuẩn mực quốc tế  và những thông lệ kế toán được Nhà nước 

Việt Nam thừa nhận. Đơn vị áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp 

Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ tài chính và các thông tư sửa đổi bổ sung. 

Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung, áp dụng chương 

trình phần mềm kế toán Smile để quản lý vừa các dữ liệu của bộ 

phận lễ tân ( SMILE FO), bộ phận nhà hàng, Spa, khác ( SMILE 

POS), bộ phận kế toán ( SMILE BO). Khi có quy định mới Công ty 

sẽ cập nhật phần mềm cho phù hợp như các biểu mẫu chứng từ, sổ 

sách, hệ thống tài khoản… 

Phần mềm Smile theo dõi từ việc lập giấy đề nghị mua hàng, 

lập đơn đặt hàng, theo dõi việc mua hàng, nhập hàng cho đến khi 

thanh toán tiền hàng. Theo dõi tài sản cố định, vật tư hàng hoá, tự 

động phân bổ, kết chuyển, khoá sổ, tính chi phí khấu hao, giá vốn 

hàng bán… một cách chi tiết, đặc biệt Smile còn có chức năng cung 

cấp các báo cáo KTQT khi có yêu cầu. 
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2.2 THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 

2.2.1.Tổ chức công tác lập dự toán 

a. Các loại dự toán được lập 

 Dự toán doanh thu 

Dự toán doanh thu được lập chi tiết cho từng bộ phận và từng 

hoạt động Chi Nhánh. Đối với Khách sạn The Blossom thì có doanh 

thu bộ phận lưu trú và doanh thu bộ phận ẩm thực và trong mỗi bộ 

phận sẽ có doanh thu của từng loại hoạt động như bộ phận lưu trú thì 

có doanh thu lưu trú, doanh thu điện thoại, doanh thu giặt ủi,…; bộ 

phận ẩm thực thì có doanh thu ăn sáng, doanh thu hàng chế biến… ( 

Xem Bảng 2.1   

 Dự toán chi phí  

Cùng với dự toán doanh thu đơn vị cũng tiến hành lập dự toán 

chi phí cho từng đơn vị, từng bộ phận và từng khoản mục chi phí 

 xem Bảng 2.2  

2.2.1.2 Cơ sở lập dự toán 

Công ty lập dự toán chủ yếu ước tính theo số liệu năm trước, 

công ty đã tiến hành lập các kế hoạch và dự toán chi phí cho từng 

hoạt động theo năm sau đó cụ thể cho từng quý, tháng và theo vụ. 

Sau đó các kế hoạch được chi tiết cho từng bộ phận qua các chỉ tiêu 

doanh thu và chi phí 

Cơ s  để lập dự toán thường căn cứ vào các văn bản hiện hành 

của Nhà Nước, S  du lịch Đà Nẵng, dự báo về tình hình khách, nhu 

cầu chi tiêu, tiêu thụ sản phẩm du lịch... và kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu kế hoạch kì trước. Trên cơ s  lập dự toán doanh thu tiêu thụ cho 

từng hoạt động. Bộ phận kế toán tiền hành lập dự toán chi phí cho 

từng hoạt động 
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 ảng 2.1:  ảng dự toán doanh thu khách sạn 

 ảng 2.2:  ảng dự toán chi phí khách sạn 

2.2.2 Tổ chức công tác tập hợp chi phí, tính giá thành dịch 

vụ  

a. C ng tác tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ 

Chi phí nguyên vật liệu tại Khách sạn Blossom (chi nhánh 

Công ty Kh i Phát  bao gồm: chi phí NVL ẩm thực, chi phí NVL 

hàng chế biến, CP NVL khác. 

Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: Lương và chi phí liên 

quan, kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, Ăn ca 

Chi phí sản xuất chung  bao gồm:  chi phí khấu hao TSCĐ, chi 

phí điện, nước, phí vệ sinh, chi phí mua ngoài khác... 

Khi phát sinh các NVL sử dụng cho bộ phận buồng phòng thì 

NVL sẽ được hạch toán vào chi phí của bộ phận buồng phòng trên 

tài khoản 62721, các chi phí khác liên quan đến bộ phận lưu trú sẽ 

phản ánh trên tài khoản 627. Tất cả các chi phí đều được tập hợp 

chung cho toàn bộ bộ phận lưu trú chứ không tập hợp cho từng loại 

phòng khách sạn. Cuối tháng sẽ tập hợp tất cả các chi phí phát sinh 

trên tài khoản 627 gồm chi phí nhân viên, chi phí vật liệu, chi phí 

công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ 

mua ngoài và chi phí bằng tiền khác , sau đó kết chuyển sang tài 

khoản 1541000 - Chi phí sản xuất kinh doanh d  dang lưu trú xác 

định được tổng chi phí cho bộ phận lưu trú. Việc tập hợp các chi phí 

phát sinh chỉ nhằm phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính hơn là 

cho việc lập báo cáo kế toán quản trị. 

Như vậy tại khách sạn không tính giá thành cho buồng phòng 

cũng như bộ phận ẩm thực. Vấn đề này sẽ ảnh hư ng nhất định đến 
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công tác báo cáo nội bộ, không làm rõ kết quả kinh doanh thực sự 

của từng bộ phận tại đơn vị.  

2.2.3 Tổ chức công tác kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi 

nhuận 

a. Tổ chức c ng tác kiểm soát doanh thu cung cấp dịch vụ 

Hàng tháng Kế toán trư ng - người trực tiếp lập các báo cáo 

KTQT sẽ tiến hành lập báo cáo kết quả kinh doanh cho từng bộ phận 

đồng thời lập báo cáo . 

Đồng thời định kỳ 6 tháng kế toán trư ng sẽ tiến hành lập báo 

cáo kiểm soát doanh thu để phân tích tình hình thực hiện so với kế 

hoạch từ đó có cái nhìn chung về mức độ hoàn thành kế hoạch.  

Vào cuối năm kế toán trư ng sẽ lập Báo cáo kiểm soát doanh 

thu cuối năm để tiến hành phân tích đưa ra nguyên nhân  

b. Tổ chức c ng tác kiểm soát chi phí  

Báo cáo kiểm soát chi phí cho thấy tỷ trọng của từng loại chi 

phí trong tổng chi phí phát sinh, tỷ lệ của chi phí thực tế so với dự 

toán, từ đó cho biết những chi phí nào biến động lớn về số tương đối 

- đây là thông tin có ý nghĩa để kiểm soát chi phí. Sau 6 tháng thực 

hiện dự toán, kế toán trư ng cũng sẽ lập báo cáo kiểm soát chi phí. 

Bên cạnh việc kiểm soát chi phí bằng cách lập dự toán chi phí và 

đánh giá việc thực hiện chi phí so với dự toán thì các chi phí phát 

sinh cũng được kiểm soát bằng quy trình quản lý được quy định 

trong các văn bản của Công ty, hoạt động kiểm kê hàng tháng giúp 

Công ty kịp thời phát hiện sự thiếu hụt của NVL, CCDC,…  

2.2.4 Phân tích mối quan hệ Chi phí - Sản lƣợng- Lợi 

nhuận 

Hiện nay tại Công ty vẫn chưa xác định điểm hòa vốn mà chỉ 

có một báo cáo được lập hàng tháng cho biết các chỉ tiêu doanh thu, 
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giá vốn của từng hoạt động, chi tiết các chi phí phát sinh và lợi 

nhuận đó là Báo cáo lãi lỗ . 

 ảng 2.8:  áo cáo lãi lỗ từng bộ phận 

2.2.5. Ra quyết định giá bán phòng khách sạn  

Cùng với việc lập dự toán doanh thu và chi phí cho Khách sạn 

thì dự toán giá bán phòng Khách sạn của năm sau cũng được xác 

định vào đầu quý 4 năm nay. Dựa trên tổng chi phí dự kiến, công 

suất sử dụng phòng dự kiến, và giá bán phòng theo quy định dựa trên 

tiêu chuẩn cho khách sạn 4 sao theo Quy định về tiêu chuẩn xếp hạng 

khách sạn  Ban hành k m theo Quyết định số 02/2001/QĐ-TCDL 

ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịch,  kế toán sẽ xác 

định các mức giá bán phòng Khách sạn 

 Các căn cứ ƣớc tính tổng chi phí  

 Định mức hàng đặt phòng  

 Ước tính số chi phí về c ng cụ dụng cụ  

 Ước tính số khấu hao tài sản cố định được sử dụng cho 

bộ phận lưu trú  

 Dự kiến công suất sử dụng phòng bình quân 

 Xác định giá phòng 

 ảng 2.9:  ảng tính giá phòng khách sạn  

2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ 

TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI 

PHÁT 

2.3.1 Mặt mạnh 

2.3.2 Mặt hạn chế 

   

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

 



14 

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 

3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG 

TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH KHỞI PHÁT 

3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC 

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KHỞI PHÁT- KHÁCH SẠN THE BLOSSOM RESORT 

3.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán theo mô 

hình kết hợp KTTC và KTQT 

Để tổ chức tốt KTQT chi phí trong các đơn vị KDDL, thì việc 

đầu tiên mà công  tác tổ chức kế toán phải quan tâm là xác định mô 

hình KTQT. Hiện nay có hai mô hình KTQT đó là: Mô hình  kết hợp 

và mô hình tác rời  

Với nhu cầu cũng như tiềm lực nhân sự tại đơn vị, đơn vị nên 

sử dụng mô hình kết hợp giữa KTTC và KTQT. Theo mô hình này, 

phòng kế toán của đơn vị bao gồm các kế toán đảm nhiệm các phần 

hành KTTC và tương ứng với mỗi bộ phận của KTTC nói trên ao 

gồm cả các phần hành KTQT.  

Với bộ máy kế toán hiện đang hoạt động tại Công ty, các nội 

dung kế toán quản trị cần bổ sung tương ứng với các phần hành như 

  bảng 3.1. 

Với việc kết hợp nhân sự này có ưu điểm: 

+ Các kế toán viên sẽ nắm rõ phần hành của mình nên việc 

thực hiện các báo cáo KTQT liên quan đến phần hành của mình sẽ 

nhanh và chính xác hơn 

+ Vừa tiết kiệm nhân sự 
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3.2.2 Hoàn thiện tổ chức công tác lập dự toán 

a. Cơ s  lập dự toán 

 Căn cứ vào số liệu thực hiện của các năm trước  

 Căn cứ vào chiến lược, mục tiêu cũng như phương hướng 

hoạt động của công ty 

 Căn cứ vào những dự kiến khó khăn, thuận lợi,  

 Trên cơ sở dự báo về tình hình nguồn khách, Đối tượng sẽ 

phục vụ và định hướng phát triển của Công ty  

b. Các loại dự toán được lập 

- Dự toán theo m a : Do đặc thù của ngành khách sạn là 

mang tính mùa vụ   mùa thấp điểm : tháng 5 đến tháng 9, mùa cao 

điểm : tháng 1 đến tháng 4 và tháng 10 đến tháng 12  do đó chênh 

lệch doanh thu giữa mùa thấp điểm và mùa cao điểm là khá lớn. Xuất 

phát từ lý do đó dự toán cần được lập cho từng mùa khác nhau nhằm 

đảm bảo tính phù hợp với thực tế và công tác đánh giá việc thực hiện 

dự toán cũng chính xác hơn 

Bảng dự toán này được lập theo các nội dung hoàn toàn tương 

tự với dự toán doanh thu và chi phí mà Khách sạn lập hàng năm, chỉ 

khác   chỗ nó được dự tính cho từng thời gian tương ứng với các 

mùa khách. 

- Dự toán theo hoạt động 

- Dự toán theo hoạt động cho t ng bộ phận phòng ban  

3.2.3 Hoàn thiện tổ chức kiểm soát việc thực hiện dự toán 

a. Hoàn thiện tài khoản chi tiết theo dõi doanh thu và chi phí 

từng hạng phòng 

b. Kiểm soát tình hình sử dụng phòng 

Để nhà quản trị có thể nắm được tình hình kinh doanh của 

Công ty một cách thường xuyên, liên tục, kế toán cần phải lập báo 
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cáo hàng ngày về tình hình sử dụng phòng, bao nhiêu phòng rãnh,… 

 xem Bảng 3.9).  

Với sự trợ giúp của phần mềm Smile thì việc lập báo cáo hàng 

ngày không khó khăn do có sự liên kết thông tin giữa bộ phận lễ tân, 

bộ phận kinh doanh và bộ phận kế toán 

Xác định nhân tố tác động đến việc thực hiện doanh thu 

 

              =  ∑       x   

  

  Doanh thu = Giá bán BQ * Tổng số phòng sử dụng 

- Đối với Chi phí: 

Bộ phận buồng phòng 

- Xây dựng một quy trình chuẩn trong việc làm vệ sinh buồng 

phòng : Khách sạn cần đưa ra một quy trình chuẩn trong việc làm vệ 

sinh buồng phòng mang lại hiệu quả cao vừa tiết kiệm thời gian vừa 

có thể tiết kiệm được chi phí nhân công do sử dụng ít lao động hơn. 

Từ đó sẽ xác định được định mức thời gian cần thiết để làm vệ sinh 

một phòng, ngoài thời gian vệ sinh cho từng phòng thì định mức phải 

cộng thêm thời gian di chuyển giữa các phòng, thời gian giải quyết 

nhu cầu cá nhân và thời gian nghỉ ngơi. Khi xây dựng định mức giá 

nhân công cho một giờ làm việc cần phải căn cứ vào hợp đồng lao 

động đã ký, bảng lương hiện tại và phải bao gồm cả các khoản phụ 

cấp lương.  

- Xây dựng định mức chi phí hàng đặt phòng cho từng loại 

phòng : đối với dịch vụ lưu trú do có nhiều loại phòng khác nhau nên 

các loại hàng đặt phòng cũng sẽ khác nhau từ đó phải xây dựng định 

mức chi phí hàng đặt phòng cho từng hạng phòng. Mặc dù Khách 

sạn có 6 hạng phòng nhưng có thể chia ra làm 2 loại cơ bản đó là 

Tổng số phòng 

đơn ngày đêm   

tiêu chuẩn 

Số phòng ngày 

đêm thực hiện của 

phòng loại i 

Hệ số quy đổi 

phòng loại i ra 

phòng đơn 
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phòng thông thường bao gồm Superior, Deluxe, Deluxe Plus và 

phòng Villa bao gồm Supereme Deluxe, Executive Suite và Imperial 

Suite b i hàng đặt phòng có sự khác biệt rõ ràng giữa 2 loại phòng 

đó. Việc xây dựng định mức hàng đặt phòng cần phải dựa trên tiêu 

chuẩn cho khách sạn 4 sao theo Quy định về tiêu chuẩn xếp hạng 

khách sạn  Ban hành k m theo Quyết định số 02/2001/QĐ-TCDL 

ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịch , số liệu chi phí của 

các khách sạn cùng hạng được công bố theo điều tra của S  Du lịch 

để đưa ra định mức chi phí phù hợp. 

Bộ phận nhà hàng 

- Xây dựng định mức lượng nguyên  ật liệu: Việc đưa ra định 

mức chi phí nguyên vật liệu cho bộ phận thực phẩm là cực kỳ khó 

khăn b i nó không có một tiêu chuẩn nhất định, đặc biệt là các món 

ăn được chế biến cho các bữa tiệc do có các mức giá khác nhau cho 

các đơn hàng. Và việc kiểm tra số NVL đã sử dụng cho một món ăn, 

thức uống theo định mức cũng không dễ dàng. Chính vì vậy cần phải 

quản lý trên cơ s  chọn mẫu chính là những món ăn, thức uống mang 

lại lợi nhuận cao so với mức trung bình và những món ăn, thức uống 

thường được khách hàng ưa thích để kiểm soát quá trình chuẩn bị và 

cung cấp dịch vụ để đưa ra định mức NVL.  

Như vậy danh sách những món ăn, thức uống được chọn để 

đưa ra định mức NVL tốt hơn bao gồm những món ăn, thức uống 

được khách hàng ưa thích và những món ăn, thức uống mang lại 

nhiều lợi nhuận. Việc lựa chọn những món ăn, thức uống được khách 

hàng ưa thích cũng không khó khăn do Khách sạn mới hoạt động nên 

cũng đã có những nhận định cơ bản về việc này. Để biết được những 

món ăn, thức uống nào mang lại lợi nhuận cao theo từng mùa thì cần 

phải lập bảng theo dõi và tiến hành theo dõi ít nhất là trong thời gian 
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một năm. Bảng theo dõi mức đóng góp lợi nhuận của các món ăn đã 

được lựa chọn sẽ giúp cho Khách sạn xác định được những món ăn 

mang lại lợi nhuận cao cũng như có tốc độ tăng trư ng cao  xem Bảng 

3.10 . Từ những nhận định đó có hướng đầu tư cũng như tập trung 

theo dõi để đưa ra các định mức chi phí phù hợp cho các món ăn này. 

 Định mức  giá nguyên vật liệu 

Căn cứ vào các nguồn cung cấp hàng, biến động giá cả thị 

trường, các khoản chi phí có thể phát sinh trong quá trình thu mua, 

Khách sạn sẽ đưa ra định mức giá cho từng loại NVL và tất nhiên 

định mức này phải trừ mọi khoản chiết khấu mua hàng dự kiến phát 

sinh. Do hiện nay vật giá liên tục thay đổi chủ yếu theo xu hướng 

tăng lên nên các khoản chi phí này phải được tính toán theo hiện tại, 

không được tính toán dựa trên một số tình huống quá khứ không còn 

phản ánh tình hình hiện tại. Trường hợp có nhiều nhà cung cấp cho 

một loại NVL thì định mức giá sẽ tính theo giá bình quân gia quyền 

có trọng số. 

Sau khi xây dựng định mức lượng và định mức giá sẽ xác định 

được định mức NVL dùng cho một món ăn, thức uống: 

Chi phí N L tiêu chuẩn = Định mức giá x Định mức lượng 

3.2.4 Hoàn thiện tổ chức công tác xác định điểm hòa vốn 

Các sản phẩm trong kinh doanh du lịch có đặc điểm là không 

thể lưu kho được chẳng hạn với dịch vụ lưu trú nếu như không cho 

khách thuê phòng trong một thời gian nhất định thì định phí phòng 

cho khoảng thời gian đó sẽ mất vĩnh viễn không thể lấy lại được. 

Bên cạnh đó, việc cạnh tranh gay gắt gây ra áp lực giảm giá 

làm cho các khách sạn phải làm sao đưa ra các mức giá cạnh tranh 

một cách nhanh nhất. Các khách sạn luôn phải đối mặt với những 

đơn hàng yêu cầu hạ giá như tổ chức hội nghị cho các tổ chức hay 
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các doanh nghiệp trên địa bàn, cung cấp chỗ lưu trú cho các đoàn 

khách truyền thống,…. lúc này cần phải xác định giá bán riêng cho 

mỗi đơn hàng. Trong trường hợp này việc xác định điểm hòa vốn là 

rất cần thiết để nhà quản trị có căn cứ đưa ra quyết định. 

a. Phân loại chi phí 

Việc phân loại chi phí trong hoạt động kinh doanh khách sạn 

theo cách ứng xử chi phí rất có ý nghĩa trong việc xác định điểm hòa 

vốn. Theo cách phân loại này chi phí được chia thành 3 loại: định phí, 

biến phí và chi phí hỗn hợp và để thuận tiện cho việc phân loại chi phí 

ta có thể xem chi phí hỗn hợp là định phí. Theo đó, các chi phí trong 

hoạt động lưu trú của Khách sạn được phân loại theo Bảng 3.11.  

b. Xác định sản phẩm chuẩn 

Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa các loại phòng của Khách sạn 

chính là diện tích sử dụng, cùng với việc tăng diện tích sử dụng thì 

giá bán phòng cũng tăng lên và diện tích sử dụng này luôn cố định 

không thay đổi nên chọn nó làm tiêu chuẩn để xác định hệ số quy đổi 

sẽ là rất hợp lý. Thêm vào đó việc lựa chọn diện tích là cơ s  để quy 

đổi về phòng tiêu chuẩn sẽ giải quyết được việc phân biệt phòng đơn 

và phòng đôi. 

Phòng Superior với diện tích 28 m
2 
sẽ được chọn làm phòng 

chuẩn để quy đổi tất cả các loại phòng còn lại, diện tích và hệ số quy 

đổi cho các loại phòng Khách sạn được thể hiện   Bảng 3.12. 

Hệ số quy đổi được xác định theo công thức sau: 

 

Hệ số quy đổi loại phòng i = 

  

 

 

Diện tích phòng i 

Diện tích phòng Superior 
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 ảng 3.12:  ảng hệ số quy đổi các phòng của Khách sạn  

Loại phòng 
Diện tích 

m
2
 

Số Lƣợng 

Phòng 

Hệ số quy 

đổi 

Superior 28 8 1 

Deluxe 32 6 1,143 

Deluxe Plus (Queen bed) 40 2 1,429 

Supreme Deluxe (Queen 

bed) 52 6 

1,857 

Executive Suite (Queen 

bed) 60 5 

2,143 

Imperial Suite (Queen bed) 65 1 2,321 

 

c. Xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn 

Trên cơ s  các hệ số quy đổi ta sẽ xác định được tổng số lượt 

phòng quy đổi  xem Bảng 3.13 , từ đó xác định sản lượng và doanh 

thu hòa vốn  xem Bảng 3.14 . 

Từ sản lượng và doanh thu hòa vốn đã được xác định, nhà 

quản trị sẽ có cơ s  để so sánh tình hình hoạt động thực tế của Khách 

sạn để quyết định giá bán phòng phù hợp trong trường hợp công suất 

phòng chưa sử dụng hết hoặc chưa đạt điểm hòa vốn. 

Bên cạnh việc xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn thì 

việc xác định công suất hòa vốn cũng giúp cho Khách sạn có cơ s  

để cân nhắc trong các quyết định của mình. Để xác định công suất 

hòa vốn, trước hết ta xác định tổng ngày-phòng quy đổi của Khách 

sạn theo khả năng đáp ứng là 100%  xem bảng 3.15 . 

d. Xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn 

Trên cơ s  các hệ số quy đổi ta sẽ xác định được tổng số lượt 
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phòng quy đổi  xem Bảng 3.13 , từ đó xác định sản lượng và doanh 

thu hòa vốn  xem Bảng 3.14 . 

Từ sản lượng và doanh thu hòa vốn đã được xác định, nhà 

quản trị sẽ có cơ s  để so sánh tình hình hoạt động thực tế của Khách 

sạn để quyết định giá bán phòng phù hợp trong trường hợp công suất 

phòng chưa sử dụng hết hoặc chưa đạt điểm hòa vốn. 

 ảng 3.13:  ảng quy đổi ngày - phòng có khách của Khách 

sạn  

Loại phòng 

Diện 

tích 

m2 

SL 

phòng 

CSSD 

phòng 

BQ  

Số ngày - 

phòng có 

khách chƣa 

quy đổi 

Hệ số  

quy đổi 

Số ngày-

phòng có 

khách đã 

quy đổi 

(1) (2) (3) (4) 

(5) = 

(3)*(4)*365 (6) (7) = (5)*(6) 

Superior 28 8 37,99% 1.109,308 1 1.109,308 

Deluxe 32 6 37,00% 810,3 1,143 926,173 

Deluxe plus 40 2 40,17% 293,241 1,429 419,041 

Supreme 

Deluxe 52 6 
22,33% 

489,027 1,857 908,123 

Excutive 

Suite 60 5 
9,50% 

172,375 2,143 369,4 

Imperial 

Suite 65 1 
11,00% 

40,15 2,321 89,57 

TỔNG   28 37,04% 3.785,488   3.818,615 
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 ảng 3.14:  ảng xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn 

Khách sạn  

CHỈ TIÊU ĐVT GIÁ TRỊ 

1. Tổng ngày-phòng có khách quy đổi 
ngày-

phòng 
3.818,615 

2. Tổng biến phí đồng 2.769.382.020 

3. Biến phí phòng tiêu chuẩn [= 2 / 1 ] đồng 725.232,06 

4. Giá bán phòng bình quân đồng 1.638.000 

5. Tổng định phí đồng 9.121.023.247 

6. Sản lượng hòa vốn [= 5 /{ 4 -(3)}] 
ngày-

phòng  
9.992,71 

7. Số dư đảm phí đơn vị [=  4  - (3)] đồng 912.767,94 

8. Tỷ lệ số dư đảm phí [=  7 / 4 ] lần 0,56 

9. Doanh thu hòa vốn [=  5 / 8 ] 
đồng/nă

m 
16.287.541.513 

Bên cạnh việc xác định sản lượng và doanh thu hòa vốn thì 

việc xác định công suất hòa vốn cũng giúp cho Khách sạn có cơ s  

để cân nhắc trong các quyết định của mình. Để xác định công suất 

hòa vốn, trước hết ta xác định tổng ngày-phòng quy đổi của Khách 

sạn theo khả năng đáp ứng là 100%  xem bảng 3.15 . 
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 ảng 3.15:  ảng quy đổi ngày - phòng theo năng lực của Khách sạn 

Loại 

phòng 

Diện 

tích 

m2 

SL 

phòng 

CSSD 

phòng 

BQ 

Số 

 ngày - 

phòng 

chƣa quy 

đổi 

Hệ số 

quy đổi 

Số  

ngày-phòng 

đã quy đổi 

(1) (2) (3) (4) 
(5) = (3)* 

(4)*365 
(6) (7) = (5)*(6) 

Superior 28 8 100,00% 2.920 1 2.920 

Deluxe 32 6 100,00% 2.190 1,143 2.503,17 

Deluxe 

plus 
40 2 100,00% 730 1,429 1.043,17 

Supreme 

Deluxe 
52 6 100,00% 2.190 1,857 4.066,83 

Excutive 

Suite 
60 5 100,00% 1.825 2,143 3.910,975 

Imperial 

Suite 
65 1 100,00% 365 2,321 847,165 

TỔNG  28 100,00% 10.220  15.291,31 

 

Ta có sản lượng hòa vốn    bảng 3.13  là 22.504,46 nên công 

suất hòa vốn được tính như sau: 

 

Công suất hòa vốn =                                                            x 100%  

 

          =                             x 100%   

          

   =     65,34%  

 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Sản lượng hòa vốn 

Sản lượng có khả năng cung cấp 

9.991,34 

15.291,31 
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KẾT LUẬN 

Với đề tài " Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Chinh Nhánh 

Công ty TNHH Kh i Phát " tác giả đã đi sâu nghiên cứu công tác 

KTQT tại khách sạn The Blossom resort thuộc Chi Nhánh Công ty 

TNHH Kh i Phát và đã đạt được những kết quả sau: 

Thứ nhất là, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về KTQT 

trong hoạt động kinh doanh khách sạn. 

Thứ hai là, luận văn đã phản ảnh được thực trạng công tác 

KTQT tại Chi Nhánh Công ty TNHH Kh i Phát bao gồm công tác 

lập dự toán, công tác tập hợp chi phí tính giá thành dịch vụ phòng, 

công tác kiểm soát doanh thu, chi phí . Từ đó rút ra những mặt mạnh 

và những mặt còn hạn chế nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác KTQT tại Chi Nhánh Công ty TNHH Kh i Phát 

Thứ ba là, tác giả đã đề xuất các giải pháp chính và có ý nghĩa 

là : xây dựng mô hình KTTC kết hợp với KTQT, hoàn thiện định 

mức chi phí, hoàn thiện công tác lập ngân sách và hoàn thiện công 

tác xác định điểm hòa vốn phục vụ cho việc ra quyết định. 

Nhƣ vậy, luận văn đã đạt được những yêu cầu đề ra của mục 

tiêu nghiên cứu và kết quả mang lại từ việc áp dụng vào thực tiễn của 

Chi Nhánh Công ty TNHH Kh i Phát vẫn còn   tương lai. Các giải 

pháp đưa ra cần có thời gian để chứng minh cho tính đúng đắn của 

nó nhưng môi trường kinh doanh, tình hình kinh tế luôn biến động 

làm cho công tác kế toán, hoạt động kinh doanh tại Chi Nhánh Công 

ty TNHH Kh i Phát luôn thay đổi. Do đó, luận văn chắc chắn sẽ có 

những thiếu sót nhất định Hơn nữa, đây sẽ là kết quả bước đầu để tác 

giả tiếp tục nghiên cứu về công tác KTQT trong các DN kinh doanh 

khách sạn. Do đó, tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến 

của các thầy cô để luận văn được hoàn chỉnh  






