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LỜI M Ở ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Kế toán quản trị ñóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý công ty. Thông qua việc cung cấp thông 

tin, kế toán quản trị giúp các nhà quản lý trong việc hoạch ñịnh, kiểm tra, kiểm soát hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh của ñơn vị và ñưa ra các quyết ñịnh kinh tế.  

Tại Vi ệt Nam, ngành thép luôn ñược Nhà nước xác ñịnh là ngành công nghiệp ñược ưu tiên 

phát triển. Sự tăng trưởng của ngành thép gắn liền với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng thời, 

yếu tố quyết ñịnh giá thép là cung – cầu thị trường và giá nguyên liệu ñầu vào. Cả hai yếu tố này 

ñều chịu tác ñộng của mối liên thông giữa trong nước và ngoài nước. Khi giá ngoài nước có biến 

ñộng thì ngay lập tức giá trong nước cũng sẽ thay ñổi theo. Chính vì vậy rất cần có dự báo, phân 

tích ñể cung cấp những thông tin hữu ích giúp cho các nhà quản lý công ty thực hiện tốt việc ñịnh 

giá và hoạch ñịnh cơ cấu sản phẩm sản xuất, kiểm soát một cách có hiệu quả chi phí, chất lượng và 

trách nhiệm quản lý của ñơn vị. Vì thế, việc tổ chức kế toán quản trị trong Công ty Cổ phần Thép 

Đà Nẵng là quan trọng và hết sức cần thiết. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn  

Luận văn nhằm ñến các mục tiêu sau: 

Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận cơ bản về kế tóan quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất. 

Phân tích thực trạng tổ chức công tác quản trị tại công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.  

Hoàn thiện  và tổ chức công tác kế tóan quản trị tại công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.  

3. Phạm vi nghiên cứu của luận văn  

Nội dung của kế toán quản trị rất ña dạng và phong phú, trong phạm vi nghiên cứu của ñề tài, tác giả ñã 

ứng dụng những nội dung phù hợp với ñặc ñiểm sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, 

như: phân loại chi phí, công tác lập dự toán, công tác tính giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí và phân tích 

mối quan hệ giữa chi phí - sản lượng – lợi nhuận. 

4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn  

 Việc nghiên cứu ñược thực hiện dựa vào sự thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp các thông tin kinh tế 

thu ñược từ hoạt ñộng thực tiễn của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp là ñiều cần thiết,  Các nội dung kế toán quản 

trị ñược tổ chức phù hợp với ñặc ñiểm của từng ngành ngề sản xuất kinh doanh. Tại Công ty Cổ phần Thép 

Đà Nẵng, công tác này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và mang tính thực tiễn sâu sắc. Bởi lẽ kế toán quản trị 

có thể ñược xem lại công cụ phục vụ ñắc lực cho các nhà quản lý trong quá trình hoạch ñịnh và ra quyết 

ñịnh. 

6. Bố cục của luận văn: 

  Luận văn ñược chia thành 03 chương với bố cục như sau: 

Chương 1: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng. 

Chương  3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC K Ế TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH 

NGHI ỆP  SẢN XUẤT 

1.1.  Khái niệm và ñặc ñiểm kế toán quản tr ị 

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Đặc ñiểm kế toán quản trị 

- Kế toán quản trị là công cụ quan trọng không thể thiếu ñược ñối với công tác quản lý nội bộ 

- Kế toán quản trị là một trong những thành phần của cơ cấu kiểm soát nội bộ. .  

1.2.  Sự cần thiết và yêu cầu tổ chức kế toán quản tr ị trong các doanh nghiệp sản xuất  

1.2.1. Sự cần thiết của kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất 

1.2.2. Yêu cầu tổ chức hệ thống kế toán quản trị 

- Hệ thống kế toán quản trị phải ñáp ứng ñược việc ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin phù hợp cho 

từng ñối tượng sử dụng thông tin  

- Công tác kế toán quản trị phải phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng kinh doanh của công ty ở hiện tại cũng 

như trong tương lai. Tổ chức hệ thống kế toán quản trị phải ñảm bảo tính hiệu quả về mặt thời gian cũng như 

về mặt chi phí.  

1.3. Tổ chức công tác kế toán quản tr ị tại các doanh nghiệp sản xuất  

1.3.1. Tổ chức nguồn nhân lực phục vụ cho công tác kế toán quản trị 

1.3.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị 

Cơ chế vận hành nhân sự thực hiện kế toán quản trị thể hiện qua sơ ñồ sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám ñốc 

Bộ phận 

Thị tr ường 

Bộ phận 

Kinh t ế Tài 
chính 

Bộ phận 

Kỹ thuật 

Bộ phận 

Sản xuất 

Phòng kế toán – kế toán trưởng 

Bộ phận kế toán quản tr ị 

Hệ thống báo cáo kế toán quản 
tr ị 

Bộ phận kế toán tài chính 

Hệ thống báo cáo tài chính 
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                                                       : Chuyển ñổi thông tin giữa hai bộ phận kế toán 

                                                       : Liên kết thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. 

( Nguồn: PGS.TS Phạm Văn Dược(2009) - Mô hình và cơ chế vận hành kế toán quản trị trong doanh 

nghiệp- Nhà xuất bản Tài chính - Trang 106). 

1.3.1.2. Mô hình vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp có quy mô khác nhau 

Tùy theo ñặc ñiểm quy mô của doanh nghiệp mà có các mô hình tổ chức kế toán quản trị, nhưng dù quy 

mô lớn hay quy mô vừa và nhỏ thì cũng phải ñảm bảo các yêu cầu và nội dung cần thiết của kế toán quản trị. 

1.3.2. Tổ chức tài khoản kế toán chi tiết và báo cáo kế toán phục vụ cho kế toán quản trị 

1.3.2.1. Hệ thống tài khoản sử dụng 

Dựa  vào hệ thống tài khoản ban hành theo Quyết ñịnh 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/2/2006 của Bộ Tài 

chính nhưng cần bổ sung, ñiều chỉnh tài khoản về chi phí, thu nhập và lợi nhuận cho mục ñích quản trị nội bộ 

DN cụ thể là các tài khoản loại 5 và loại 6 phải chi tiết theo từng ñối tượng. 

1.3.2.2. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị 

Báo cáo Kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ cho các chức năng chủ yếu là hoạch ñịnh và kiểm 

soát và ra quyết ñịnh. Báo cáo kế toán quản trị bao gồm các loại báo cáo như sau: báo cáo phục vụ cho chức 

năng hoạch ñịnh, báo cáo phục vụ cho chức năng kiểm soát, báo cáo phục vụ chức năng ra quyết ñịnh của 

nhà quản trị. 

1.3.2.3. Thông tin sử dụng cho kế toán quản trị 

Thông tin sử dụng trong công tác tổ chức kế toán quản trị ñược sử dụng chung  nguồn thông tin với kế 

toán tài chính. Từ các nghiệp vụ phát sinh, kế toán sao chép và phản ánh trên các chứng từ sổ sách, sau ñó 

lên các báo cáo cung cấp thông tin cho nhà  quản lý tùy theo yêu cầu về các nội dung cụ thể. Kỳ cung cấp 

thông tin thường không cố ñịnh, có thể là hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng tùy theo tính chất của thông tin. 

1.4.  Một số nội dung tổ chức kế toán quản tr ị trong các doanh nghiệp sản xuất  

Ở góc ñộ căn bản, các công việc cần tổ chức bao gồm: tổ chức phân loại chi phí, tổ chức lập dự toán, tổ 

chức tính giá thành sản phẩm, tổ chức kiểm soát biến ñộng chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí – sản 

lượng – lợi nhuận. 

1.4.1. Tổ chức phân loại chi phí 

1.4.1.1. Phân loại chi phí theo chức năng  

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

1.4.1.3. Chi phí chênh lệch, chi phí cơ hội, chi phí chìm  

1.4.2. Tổ chức tính giá thành sản phẩm  

1.4.2.1. Hệ thống tính giá thành theo công việc (ñơn ñặt hàng) 

Hệ thống này thường ñược áp dụng cho các công ty sản xuất theo ñơn ñặt hàng, phần lớn các sản phẩm 

phải có một trong các ñặc tính sau: ñược ñặt mua trước khi sản xuất, thường không có tính ñồng nhất, có giá 

trị cao, kích thước lớn.  

1.4.2.2. Hệ thống tính giá thành sản phẩm theo quá trình sản xuất  

Hệ thống tính giá thành sản phẩm theo quá trình sản xuất ñược áp dụng trong các công ty sản xuất ñại 

trà một loại sản phẩm và quá trình sản xuất ñi qua nhiều công ñoạn hoặc nhiều phân xưởng khác nhau. Do ñó 

chi phí sản xuất thường ñược theo dõi và tập hợp theo từng phân xưởng.  

1.4.3. Tổ chức công tác lập dự toán 
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1.4.3.1. Quy trình lập dự toán 

 

1.4.3.2. Nội dung lập dự toán 

a. Dự toán tiêu thụ 

Cơ sở ñể lập dự toán: Số lượng về sản phẩm tiêu thụ ở các kỳ ñã qua, chính sách giá cả, phương thức 

bán hàng và chính sách tín dụng, xem xét tình hình của ñối thủ cạnh tranh, xem xét các yếu tố về chính trị, 

pháp lý, các ñiều kiện về tự nhiên – xã hội... 

b. Lập dự toán chi phí sản xuất 

b1. Dự toán nguyên vật liệu 

Việc lập dự toán ñối với nguyên vật liệu có thể dựa vào ñịnh mức nguyên vật liệu ñã ñược xây dựng 

trước ñó. 

Về mặt lượng nguyên vật liệu : Lượng nguyên vật liệu cần thiết ñể sản xuất một sản phẩm, có cho phép 

những hao hụt bình thường. 

Như vậy: 

Định mức về chi phí NVL ñể 

SX một sản phẩm 
= 

Định mức về 

lượng 
X 

Giá tiêu 

chuẩn 

b2. Dự toán nhân công trực tiếp 

Định mức về chi phí lao ñộng trực tiếp = Định mức về thời gian lao ñộng X Giá tiêu chuẩn 

b3. Dự toán chi phí sản xuất chung 

Dự toán chi phí sản xuất chung ñược xây dựng dựa trên ñơn giá phân bổ sản xuất chung và tiêu thức 

ñược chọn ñể phân bổ chi phí sản xuất (ví dụ như số giờ lao ñộng hoặc số giờ máy). 

b4. Lập kế hoạch giá thành  

Từ các thông tin về chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung kết hợp 

với các thông tin về việc ñánh giá sản phẩm dở dang trong sản xuất kế toán tiến hành tập hợp thông tin ñể lên 

bảng kế hoạch giá thành của sản phẩm. 

 c. Lập dự toán  chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

d.  Lập dự toán vốn bằng tiền  

1.4.3.3. Tổ chức kiểm soát biến ñộng chi phí  

a. Phân tích biến ñộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Biến ñộng về giá = Lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng X (Giá thực tế  -  Giá tiêu chuẩn) 
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Biến ñộng về 

lượng 

= Giá tiêu 

chuẩn  

X (Lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng – Lượng nguyên vật liệu  

ñịnh mức) 

 

b. Biến ñộng chi phí lao ñộng trực tiếp. 

Biến ñộng về giá 

lao ñộng 

= Lượng thời gian thực 

tế sử dụng  

X  (Đơn giá thực tế của một giờ lao ñộng  – Đơn giá tiêu 

chuẩn của một giờ lao ñộng) 

 

Biến ñộng hiệu suất 

lao ñộng 

= Đơn giá tiêu chuẩn của một 

giờ lao ñộng  

X   (lượng thời gian thực tế sử dụng – Lượng 

thời gian ñịnh mức) 

 

c. Phân tích biến ñộng chi phí sản xuất chung 

c1.Biến ñộng chi phí sản xuất chung biến ñổi 

Biến ñộng hiệu suất 

lao ñộng 

= Đơn giá tiêu chuẩn của một 

giờ lao ñộng  

X   (Lượng thời gian thực tế sử dụng – Lượng 

thời gian ñịnh mức) 

 

Biến ñộng về giá sản xuất 

chung biến ñổi 

= Số giờ thực tế 

sử dụng  

X   (Đơn giá sản xuất chung thực tế  – Đơn giá sản 

xuất chung ñịnh mức) 

 

Biến ñộng hiệu suất sản xuất 

chung 

= Đơn giá sản xuất chung ñịnh 

mức  

X (Số giờ thực tế sử dụng – số giờ tiêu 

chuẩn) 

 

c2.Biến ñộng chi phí sản xuất chung cố ñịnh 

Biến ñộng dự toán sản xuất chung cố 

ñịnh 

= Chi phí sản xuất chung thực 

tế 

-   Chi phí sản xuất chung dự 

toán 

 

Biến ñộng hiệu suất sản xuất chung cố 

ñịnh 

= Chi phí sản xuất chung dự 

toán 

-   Chi phí sản xuất chung phân 

bổ 

 

1.4.3.4. Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận (CVP) 

Để phân tích CVP, Kế toán quản trị thường sử dụng các công cụ phân tích sau: 

Số dư ñảm phí (SDĐP, Tỷ lệ SDĐP, Kết cấu (hay cấu trúc) của chi phí, ñòn bẩy kinh doanh và phân tích 

ñiểm hoà vốn 
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương này, luận văn ñã nêu ra ñược sự cần thiết của kế toán quản trị trong quá trình quản lý hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất thép, nhất là trong môi trường kinh doanh mang 

tính cạnh tranh toàn cầu như hiện nay.  

Luận văn cũng ñi sâu nghiên cứu những nội dung cơ bản của kế toán quản trị bao gồm: việc phân loại 

chi phí, lập dự toán, kế toán giá thành sản phẩm và thông tin thích hợp cho việc ra các quyết ñịnh.  

Tất cả những vấn ñề nghiên cứu nêu trên là cơ sở lý luận ñể luận văn xác lập nội dung, ñưa ra các giải 

pháp cụ thể, cho việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC K Ế  TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY C Ổ 

PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG. 

2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng. Tên viết tắt: DSC. 

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng. 

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0400101549 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần ñầu 

ngày 02 tháng 05 năm 2007, ñăng ký thay ñổi lần thứ 4 ngày 07 tháng 05 năm 2009. 

Vốn ñiều lệ: 59.537.470.000 ñồng. 

Vốn cổ phần: 5.953.747 cổ phần. 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 

2.1.3. Đặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 

Quy trình sản xuất 

  
Sắt thép vụn và gang 

thỏi 
  

  
 

  

Chất tr ợ dung 

Fero hợp kim 

 
Lò ñiện 15 T/mẻ 

 
Khí Oxy 

  
 

  

  Thép lỏng   

  
 

  

  Thùng rót   

  
 

  

  Máy ñúc liên tục   

  
 

  

  Phôi thành phẩm   

Sản phẩm chính: 

Phôi thép là sản phẩm sản xuất chính của Công ty, tại công ty sản xuất 3 loại phôi thép là BCT34, 

BCT38, BCT51 tuy nhiên sản lượng phôi thép BCT51 chiếm tỷ lệ chủ yếu hơn 80%.  

2.1.4. Tổ chức bộ máy quản quản lý tại Công ty 
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2.1.5. Sơ ñồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 

2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán quản tr ị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng. 

2.2.1 Tổ chức nguồn nhân lực phục vụ cho công tác kế toán quản trị 

Tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng không tổ chức riêng bộ phận Kế toán quản trị mà nhiệm vụ này 

ñược các nhân viên Kế toán tài chính kiêm nhiệm. Hơn nữa, chưa có sự phân công cụ thể cho các nhân viên 

khi thực hiện công tác kế toán quản trị ngoại trừ công việc lập dự toán. 

2.2.2 Hệ thống tài khoản và báo cáo phục vụ cho công tác kế toán quản trị 

2.2.2.1.  Hệ thống tài khoản sử dụng  

Tại Công ty hệ thống tài khoản chưa ñược xây dựng một cách chi tiết phục vụ cho công tác kế toán quản 

trị. Hiện nay, hệ thống tài khoản sử dụng chủ yếu là theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và chỉ chi tiết theo từng 

khoản mục. Ví dụ các tài khoản loại 5 ñược chi tiết ñến tài khoản cấp 3 và có gắn với doanh thu của từng mặt 

hàng hay tài khoản loại 6 về chi phí thì có gắn với các phân xưởng cụ thể, ñể thấy rõ hệ thống tài khoản ñược 

sử dụng như thế ñối với công tác tổ chức kế toán kế toán quản trị tại Công ty  có thể xem qua bảng một số tài 

khoản ñang ñược sử dụng như sau:   

TK cấp 1 TK cấp 2 TK cấp 3 

TK 511 – DT bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

TK 5111 - Doanh thu bán hàng hóa TK 51111 - Doanh thu bán phôi 

TK 51112: Doanh thu bán hàng 

hóa thép 

TK 51113 - Doanh thu bán các 

sản phẩm khác 

Tk 515 – DT tài chính TK 5151 - Lãi tiền gửi & lãi cho vay 

TK 5152 - Lãi ñầu tư cổ phiếu 

TK 5153 - Cổ tức lợi nhuận ñược chia 

 

TK 621 – Chi phí NVLTT TK 6211 – Phân xưởng nguyên liệu 

TK 6212 – Phân xưởng luyện 

TK 6213 – Phân xưởng cán 

TK 6214 – Phân xưởng Oxy 

 

TK 622 – Chi phí NCTT TK 6221 – Phân xưởng nguyên liệu 

TK 6222 – Phân xưởng luyện 

TK 6223 – Phân xưởng cán 

TK 6224 – Phân xưởng Oxy 

 

TK 627 – Chi phí SXC…… TK 6271 – Chi phí nhân viên phân xưởng 

TK 6272 – Chi phí vật liệu công cụ dụng cụ 

phục vụ sản xuất 

TK 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 6277 – Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK 6278 – Chi phí bằng tiền khác 

TK 62721 – Chi phí nguyên vật 

liệu phục vụ sản xuất tại phân 

xưởng Oxy 

TK 62722 – Chi phí nguyên vật 

liệu phục vụ tại phân xưởng 

nguyên liệu 

TK 62723 – Chi phí nguyên vật 

liệu phục vụ tại phân xưởng luyện 

TK 62724 – Chi phí nguyên vật 

liệu phục vụ tại phân xưởng cán 
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TK 62741 – khấu hao TSCĐ tại 

phân xưởng Oxy 

TK 6242 – khấu hao TSCĐ tại 

phân xưởng nguyên liệu 

TK 62743 – khấu hao TSCĐ tại 

phân xưởng luyện 

TK 62744 – khấu hao TSCĐ tại 

phân xưởng cán. 
 

2.2.2.2. Hệ thống báo cáo sử dụng 

Đối với giá thành từng loại sản phẩm sản xuất thì có báo cáo về giá thành và báo cáo của những sản 

phẩm tồn kho cuối kỳ, báo cáo về giá thành của từng loại sản phẩm. Tại phân xưởng có Báo cáo theo dõi tình 

hình sản xuất và  báo cáo kiểm soát chi phí. 

2.3. Tổ chức các nội dung kế toán quản tr ị tại công ty 

2.3.1.  Phân loại chi phí 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: thép phế liệu, xăng dầu cung cấp cho các phương tiện phục vụ xếp 

dỡ… 

Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lương theo ñơn giá sản phẩm ñược phân bổ cho các bộ phận 

sản xuất, các khoản trích theo lương, tiền cơm ca . 

Chi phí sản xuất chung: bao gồm các khoản chi phí khấu hao máy móc thiết bị, nhà xưởng sản xuất, phụ 

tùng thay thế, chi phí sửa chữa, gia công phụ tùng thiết bị, phụ cấp ñộc  hại cho công nhân… 

Với việc phân loại chi phí chi tiết như trên, chỉ mới làm cơ sở ñể tập hợp chi phí và tính giá thành theo 

khoản mục và không giúp ích nhiều cho doanh nghiệp trong công tác quản trị chi phí.  

2.3.2. Tổ chức công tác lập dự toán tổng thể 

Qua khảo sát thực tế tại Công ty, trước khi ñi vào lập dự toán sản xuất thì Công ty triển khai công tác 

lập kế hoạch sản xuất kinh doanh thường vào tháng 12 hàng năm.  

2.3.2.1. Quy trình lập dự toán 

Có thể xem xét quy trình lập dự toán qua sơ ñồ sau: 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Dự toán tiêu thụ 

Dự toán NVL Dự toán CP 
NCTT 

Dự toán SXC 

Dự toán giá 
thành 

Dự toán tiền mặt 

DT CP QLDN 

Dự toán CP BH 
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Tại công ty, sản lượng của sản phẩm BCT51 chiếm hơn 85% sản lượng phôi thép sản xuất ra cho nên 

trong giới hạn ñề tài chỉ lập dự toán sản xuất cho sản phẩm này.  

2.3.2.2. Nội dung lập dự toán 
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 

Tên phòng ban Nhiệm vụ 
1. Phòng  Kế hoạch kinh doanh Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám ñốc về các lĩnh 

vực: Công tác kế hoạch kinh doanh; công tác giá; 

tổng hợp; thống kê, báo cáo; thương hiệu..... 

2. Phòng Tổ chức hành chính Tham mưu cho Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc 

về các lĩnh vực: tổ chức bộ máy, cán bộ, lao ñộng, 

tiền lương, ñào tạo, bồi dưỡng, thi ñua – khen 

thưởng, kỷ luật… 

3. Phòng Vật tư xuất nhập khẩu Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám ñốc về các lĩnh 

vực công tác mua vật tư phục vụ sản xuất, kinh 

doanh xuất nhập khẩu. 

4. Phòng Kỹ thuật an toàn Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám ñốc về các lĩnh 

vực: công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ và thiết 

bị; ñầu tư phát triển; quản lý hệ thống chất lượng; 

xây dựng cơ bản; nghiên cứu khoa học… 

5. Phòng Kế toán Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám ñốc về các lĩnh 

vực công tác tài chính và kế toán. Ví dụ như: Phối 

hợp với các phòng ban như phòng Kỹ thuật, phòng 

Kinh doanh ñể lập dự toán sản xuất, lập dự toán 

tiền, dự toán giá thành… Bên cạnh ñó còn thực 

hiện các chế ñộ về kế toán tài chính theo quy ñịnh 

pháp luật. 

 a. Lập dự toán tiêu thụ 

Tuy nhiên, tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng dự toán tiêu thụ cũng chính là dự toán sản xuất. Dự toán 

tiêu thụ do phòng kế toán lập sau khi tổng hợp ñược các thông tin nhận từ phân xưởng sản xuất và phòng kế 

hoạch kinh doanh. Dự toán tiêu thụ ñược lập cho 1 năm tài chính. 

b. Lập dự toán chi phí sản xuất 

b1. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Dựa vào ñịnh mức nguyên vật liệu ñã ñược phối hợp xây dựng bởi phòng Kỹ thuật và Phân xưởng sản 

xuất, ñồng thời căn cứ vào mức giá do phòng Kế hoạch Kinh doanh cung cấp, Phòng Kế toán sẽ tiến hành 

lập dự toán chi phí Nguyên vật liêu chính và chi phí nguyên vật liệu phụ cho sản phẩm BCT51. 

Giả sử trong sản lượng dự kiến sản xuất trong năm 2010 là 100.000 tấn thép, ta có Bảng dự toán chi phí 

của nguyên vật liệu chính như sau: 
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BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN V ẬT LI ỆU CHÍNH CHO SẢN PHẨM BCT51 NĂM 2010 

Tên vật tư 
Định 

mức 

Sản lượng 

sản xuất 

Nhu cầu cho 

sản xuất 
Đơn giá Chi phí NVL chính 

Sắt, thép phế liệu 1.145 

                

100.000  

              

114.500.000  

                          -   

Thép phế liệu 1.046 

                

100.000  

              

104.600.000  

       

6.000  

   627.600.000.000  

Gang 99 

                

100.000  

                 

9.900.000  

       

8.000  

     79.200.000.000  

Fero Silic (Fe-Si 75%) 4,9 

                

100.000  

                    

490.000  

     

14.343  

       7.028.250.320  

Silico-Mangan (Si14%-

Mn60%) 11,5 

                

100.000  

            

1.150.000  

       

1.968  

       2.263.296.762  

Điện cực F400 4 

              

100.000  

                    

400.000  

     

28.665  

     11.466.000.000  

Điện năng 694 

                

100.000  

                

69.400.000  

          

900  

     62.460.000.000  

Điện năng cao thế 614 

                

100.000  

  

61.400.000  

          

900  

     55.260.000.000  

Điện năng hạ thế 80 

                

100.000  

                 

8.000.000  

          

900  

       7.200.000.000  

Ôxy thổi lò 25 

                

100.000  

                 

2.250.000  

       

1.968  

       4.428.189.317  

b2. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp  

Dự toán chi phí nhân công trực tiếp sẽ ñược lập bởi Phòng Kế toán với sự phối hợp cung cấp thông tin 

của Phòng Tổ chức Hành chính. Phòng Tổ chức Hành chính cung cấp số lượng nhân viên dự kiến làm việc 

tại phân xưởng căn cứ vào số liệu và tình hình biến ñộng nhân công của những năm trước cũng như ñơn giá 

chuẩn tính cho một ñơn vị sản phẩm phải trả ñồng thời kết hợp với phụ cấp lao ñộng dự kiến phải trả cho 

công nhân trực tiếp lao ñộng. Căn cứ trên những thông tin ñó cùng với Dự toán sản xuất, Bảng kế hoạch sản 

xuất kinh doanh Phòng Kế toán tiến hành lên Bảng dự toán chi phí nhân công trực tiếp.  

b3. Dự toán chi phí sản xuất chung 

Dự toán chi phí sản xuất chung sẽ do Phòng Kế toán lập dựa vào sản lượng sản xuất trong năm. 

Chi phí sản xuất chung tương ñối ổn ñịnh qua các năm nên ñược dự toán bằng với chi phí sản xuất 

chung thực tế năm 2009. 
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b4. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm 

GIÁ THÀNH K Ế HOẠCH SẢN PHẨM PHÔI THÉP BTC51 NĂM 2010 

Chi phí NVL  Chi phí NCTT  Chi phí SXC 
Tổng chi phí sản 

xuất 

Sản 

lượng 

sản 

xuất 

Giá thành 

ñơn vị 

902.540.140.200  17.415.315.000  13.099.463.253  933.054.918.453  100.000  9.330.549  

b5. Lập dự toán chi phí bán hàng  

Dự toán chi phí bán hàng ñược giao cho Phòng Kế toán kết hơp với phòng kinh doanh thực 

hiện, dự toán này phải ñược lập cho từng loại sản phẩm. Căn cứ ñể lập dự toán chi phí bán hàng là 

chi phí bán hàng thực tế của năm trước, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trong năm này.  

b6. Lập dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Căn cứ ñể lập dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp là kế hoạch nhân sự tiền lương, kế hoạch 

khấu hao tài sản cố ñịnh và chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh ở năm trước. 

b7. Lập dự toán tiền mặt 

Phòng Kế toán lập dự toán tiền căn cứ trên bảng kế hoạch kinh doanh và tất cả các báo cáo dự 

toán ñã lập có liên quan ñến thu, chi tiền.  

Như vậy tổ chức công tác kế toán quản trị về  lập dự toán tổng thể ñã ñược thực hiện một cách 

ñầy ñủ trên cả 3 khía cạnh: tổ chức nhân sự ñể thực hiện thể hiện qua bảng phân công công việc thể 

hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân, báo cáo sử dụng cũng như nội  dung cần thực hiện là gì, thực 

hiện như thế nào. 

2.4. Công tác tính giá thành tại Công ty 

Việc tính giá thành tại Công ty là tính giá thành theo quy trình sản xuất và sử dụng phương 

pháp giản ñơn.  

Công ty CP Thép Đà Nẵng 

BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH PHÔI THÉP – BCT51 

QUÝ IV/2010 

KHO ẢN MỤC CHI PHÍ ĐVT  THÀNH TI ỀN  
A.CHI PHÍ NVLTT Đồng                                          200.192.694.130  
CP PHÔI THÉP Đồng                                             187.612.052.000  
-         PHÔI THÉP Đồng                                             187.267.114.220  
-         PHẾ LIỆU THU HỒI Đồng                                                   344.937.780  
DẦU FO Đồng                                                   200.700.000  
ĐIỆN NĂNG Đồng                                               12.200.342.130  
CP NVL KHÁC Đồng                                                   179.600.000  
B. CHI PHÍ NHÂN CÔNG Đồng                                              3.483.063.000  
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C. CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Đồng                                              2.680.420.650  
CHI PHÍ VẬT TU Đồng                                                   560.052.000  
CHI PHÍ NHÂN CÔNG Đồng                                                   255.077.857  
CP KHẤU HAO TSCĐ Đồng                                                 1.636.826.793  
CP KHÁC Đồng                                                   228.464.000  
CỘNG Đồng                                          206.356.177.780  
SẢN LƯỢNG Tấn                                                           20.000  
GIÁ THÀNH ĐƠN VỊ Đ/T                                                     10.317.809  

 Như vậy công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty chỉ ñược thực hiện nhằm mục ñích tính 

giá vốn hàng bán ñể xác ñịnh kết quả kinh doanh. Giá thành sản phẩm ñược tính dựa vào chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung ñiều này sẽ không 

giúp ích ñược nhiều cho công tác quản trị.  

2.5. Yêu cầu về kiểm soát chi phí tại Công ty 

Tại Công ty việc kiểm soát chi phí sản xuất ñược thực hiện vào cuối mỗi tháng thông qua việc 

so sánh lượng vật liệu thực tế phát sinh với ñịnh mức ñược ban hành. Cụ thể như sau: 

Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: tại phân xưởng sẽ lập báo cáo theo dõi về tình hình 

sử dụng nguyên vật liệu hằng ngày ñể báo cáo cho bộ phận kho ñể có kế hoạch cung ứng vật tư kịp 

thời. 

Đối với chi phí nhân công trực tiếp ít có sự biến ñộng lớn do tình hình nhân công ổn ñịnh nên 

chi phí nhân công trực tiếp thường không kiểm soát theo ngày mà kiểm soát theo quý hoặc theo 

năm. 

Bên cạnh ñó, còn có báo cáo tình hình tồn kho thép phế liệu, báo cáo này do phòng kế toán 

phối hợp với phòng kinh doanh lập. 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH S Ử DỤNG VẬT LI ỆU HẰNG NGÀY 

 
Lũy kế 

Ngày Số 
mẻ 

Số 
thùng 
liệu 

Khối 
lượng 
Li ệu 

Sản lượng Tiêu 
hao Khối lượng 

Li ệu Sản lượng 

09/01/2010 14 56 270,730 221,862 1.22 
                 

270,730  
           

221,862  

09/02/2010 11 43 211,590 177,704 1.191 
                 

482,320  
           

399,567  

09/03/2010 13 51 247,450 202,375 1.223 
                 

729,770  
           

601,942  

09/04/2010 14 54 264,960 226,002 1.172 
                 

994,730  
           

827,943  

09/05/2010 15 60 285,490 237,803 1.201 
              

1,280,220  
        

1,065,747  

09/06/2010 15 59 285,480 234,246 1.219 
              

1,565,700  
        

1,299,992  

09/07/2010 16 58 289,950 247,401 1.172                       



 

16 

 

 

1,855,650  1,547,393  

09/08/2010 15 57 286,500 240,732 1.19 
              

2,142,150  
        

1,788,126  

09/09/2010 14 47 243,180 203,081 1.197 
              

2,385,330  
        

1,991,207  

09/10/2010 14 55 264,820 221,099 1.198 
              

2,650,150  
        

2,212,306  

09/11/2010 14 54 265,420 212,644 1.248 
              

2,915,570  
     

2,424,949  

09/12/2010 12 48 229,130 166,110 1.379 
              

3,144,700  
        

2,591,060  

Như vậy, hoạt ñộng kiểm soát chi phí tại công ty mới chỉ thông qua việc so sánh kết quả thực 

hiện với ñịnh mức ñược ban hành, xác ñịnh tình hình tồn kho nguyên vật liệu,  ñiều này ñược trình 

bày trên  báo cáo theo dõi tình hình sản xuất, báo cáo tồn kho nguyên vật liệu… Các loại kiểm soát 

như: Kiểm soát trách nhiệm của nhà quản lý bộ phận hay kiểm soát hoạt ñộng tại các bộ phận còn 

lỏng lẻo, cụ thể là chưa có báo cáo nào phản ánh trách nhiệm của các nhà quản lý bộ phận.  

2.6. Đánh giá mức ñộ vận dụng kế toán quản trị tại công ty 

Về việc lập dự toán: hệ thống dự toán tuy chưa ñược lập ñầy ñủ nhưng ñã thể hiện ñược một 

số nội dung cơ bản sau: Dự toán chi phí sản xuất, dự toán tiền,dự toán về giá thành sản phẩm.  

Về hệ thống báo cáo: Công ty ñã sử dụng một số mẫu báo cáo phục vụ trong kế toán quản trị 

như: báo cáo tình hình sản xuất tại các phân xưởng, báo cáo giá thành sản phẩm…  

Tuy nhiên, công ty chỉ mới tổ chức một số nội dung thuộc về kế toán quản trị như: lập dự 

toán, lập kế hoạch giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí… khía cạnh về tổ chức nguồn nhân lực và 

hệ thống báo cáo chưa ñược ñề cập  một cách ñầy ñủ, riêng ñối với tài khoản sử dụng tại công ty 

vẫn chưa chi tiết hóa theo yêu cầu quản trị. 
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này, luận văn ñã nêu lên thực trạng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty 

nói chung và của kế toán quản trị nói riêng. Luận văn cũng ñã trình bày cụ thể các nội dung mà kế 

toán quản trị thực hiện, nêu lên những thuận lợi và những tồn tại trong việc tổ chức và vận hành 

của bộ phận này. Từ ñó luận văn ñánh giá vai trò của bộ phận kế toán quản trị trong công tác quản 

lý hiện tại ở Công ty. Từ những hạn chế của bộ phận kế toán quản trị, nên thông tin cung cấp cho 

các nhà quản trị có thể chưa ñầy ñủ, không kịp thời và ñộ tin cậy chưa cao, dẫn ñến các quyết ñịnh 

ñưa ra có thể mắc phải sai lầm. Những hạn chế của bộ phận kế toán quản trị hiện tại, sẽ ñược luận 

văn khắc phục trong chương 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

CHƯƠNG 3: HOÀN THI ỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC K Ế TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY 

CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG 

3.1 Định hướng tổ chức công tác kế toán quản tr ị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 

Định hướng vận dụng và tổ chức kế toán quản trị phải ñáp ứng các yêu cầu và nội dung sau: 

• Giá thép trên thị trường nội ñịa luôn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ñầu vào, do ñó công ty 

cần tổ chức bộ phận kế toán quản trị trong ñó có những cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện chức 

năng tìm kiếm nguyên vật liệu ổn ñịnh phục vụ hoạt ñộng sản xuất.  

• Kiểm soát chi phí là hoạt ñộng không thể thiếu ñối với công ty thông qua hệ thống dự toán 

ñã ñược lập cùng với sự phân tích biến ñộng chi phí, qua ñó giúp cho công ty giảm lãng phí trong 

việc sử dụng chi phí. 

• Việc tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại công ty cũng nhằm mục ñích phân tích cung cấp 

thông tin kịp thời phục vụ cho lãnh ñạo công ty trong việc ra các quyết ñịnh kinh tế. 

• Khi tổ chức hệ thống kế toán quản trị, không tách riêng bộ phận kế toán quản trị và bộ 

phận kế toán tài chính mà tổ chức kết hợp hai bộ phận này.  

3.2 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản tr ị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 

3.2.1. Tổ chức nguồn nhân lực phục vụ công tác kế toán quản trị 

Sở dĩ công ty không nên tổ chức riêng một bộ phận kế toán quản trị vì qui mô kinh doanh của 

công ty không lớn lắm nên sử dụng mô hình kết hợp với kế toán tài chính theo từng phần hành ñể 

có thể hỗ trợ nhau về nguồn nhân lực, thông tin ñầu vào và tiết kiệm chi phí.  

Mô hình tổ chức kế toán tại công ty: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng 

Kế toán tổng hợp 

Thủ quỹ Kế toán 
giá 

thành 
kiêm lập 
dự toán 
sản xuất 

Kế toán 
phân 
tích 

 

Kế toán 
tiền 

kiêm lập 
dự toán 

tiền 

Kế toán 
vật tư, 
TSCĐ 

Kế toán 
công nợ 
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Ngoài công việc thực hiện hằng ngày, các nhân viên sẽ ñảm nhận thêm một số nhiệm vụ khác, 

cụ thể như sau: 

 

 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 
TÊN NHÂN VIÊN CÔNG VI ỆC HI ỆN TẠI CÔNG VI ỆC BỔ SUNG 

1. Kế toán trưởng + Giúp Giám ñốc công ty ñiều 

hành, chỉ ñạo, tổ chức thực hiện 

công tác kế toán thống kê trong 

doanh nghiệp.    

+ Kế toán trưởng có nghĩa vụ thực 

hiện ñúng chế ñộ và các quy ñịnh 

về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về 

kế toán hạch toán, chế ñộ kiểm tra 

và các chế ñộ khác do Nhà nước 

quy ñịnh, chịu trách nhiệm về tính 

xác thực và hợp pháp của mọi hoạt 

ñộng tài chính tại Công ty trước 

pháp luật.   

+ Phối hợp với các phòng ban 

khác: Phòng kỹ thuật, phòng kế 

hoạch tài chính…trong công tác 

lập dự toán. 

+ Đưa ra các ý kiến ñề xuất và tư 

vấn cho HĐQT, Ban giám ñốc 

trong việc ra các quyết ñịnh kinh 

tế. 

2. Kế toán tổng hợp + Thực hiện công tác kiểm tra và 

tự kiểm tra trong toàn Công ty, kê 

khai thuế.   

+ Giải quyết các công việc khi Kế 

toán trưởng ñi vắng (nếu ñược uỷ 

quyền).  

Phối hợp với Kế toán trưởng 

kiểm tra rà soát các báo cáo dự 

toán ñược lập căn cứ trên sự hỗ 

trợ thông tin từ khác phòng ban 

khác. 

3. Kế toán giá thành 
kiêm lập dự toán chi phí 
sản xuất 

Kế toán giá thành: Tập hợp chi phí 

và tính giá thành sản phẩm. Lập 

các báo cáo chi phí sản xuất kinh 

doanh và phiếu tính giá thành sản 

phẩm.  

Lập dự toán giá thành, phân tích, 

ñánh giá tình hình thực hiện dự 

toán chi phí  

4.Kế toán tiền kiêm lập 
dự toán tiền  

Theo dõi các hoạt ñộng thu chi 

tiền, cân ñối thu chi thực tế phát 

Kiêm nhiệm dự toán vốn bằng 

tiền  
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sinh trong kỳ hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh.  

5. Kế toán vật tư, TSCĐ Theo dõi vật tư, công cụ dụng cụ, 

TSCĐ, theo dõi những khoản chi 

phí chờ phân bổ. 

Kết hợp với bộ phận kế toán tài 

chính, phân xưởng, kiểm kê và 

ñánh giá hàng tồn kho.  

Hỗ trợ lập dự toán mua vật tư. 

6. Kế toán công nợ Theo dõi tình hình công nợ phải 

thu, phải trả, vay ngân hàng; theo 

dõi phản ánh tiền lương, các khoản 

trích theo lương, các khoản tạm 

ứng của công nhân viên. 

Hỗ trợ dự toán thanh toán nhà 

cung cấp, dự toán thu tiền từ 

khách hàng và ñối tượng khác 

7. Kế toán phân tích  Lập dự toán chi phí bán hàng. 

Phân tích sản phẩm hỏng tại 

Công ty. 

Phân tích, ñánh giá tình hình các 

hoạt ñộng khác tại Công ty theo 

yêu cầu quản lý (tài chính, CVP, 

biến ñộng chi phí so với dự 

toán….) 

 

3.2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và báo cáo phục vụ cho công tác kế toán quản trị 

3.2.2.1. Tổ chức hệ thống tài khoản  

Quy tắc mã hóa hệ thống tài khoản kế toán phục vụ cho kế toán quản trị như sau: 

Mã tài khoản – mã loại chi phí – mã sản phẩm 

Mã tài khoản sử dụng hệ thống tài khoản ñang ñược sử dụng tại công ty 

Mã loại chi phí: 1 – biến phí, 2 – ñịnh phí. 

Mã sản phẩm: tên của các loại sản phẩm cụ thể, hiện nay tại công ty ñang sản xuất ba loại sản 

phẩm là BCT34, BCT38, BCT51. 

Ví dụ: - TK 6271BCT51-Biến phí sản xuất chung của sản phẩm phôi thép BCT51 

Tương tự, việc tổ chức mã hóa hệ thống tài khoản về doanh thu cũng ñược thực hiện như sau: 

Số thứ tự thứ nhất thể hiện tên loại doanh thu (mã tài khoản) 

Số thứ tự thứ hai thể hiện thu nhập theo tính chất ban ñầu, ví dụ thu nhập từ hoạt ñộng bán 

hàng ký hiệu Bh, thu từ hoạt ñộng dịch vụ ký hiệu Dv… 
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Số thứ tự tứ 3 thể hiện thu nhập theo trung tâm doanh thu có thể là các cửa hàng của công ty. 

Số thứ tự thứ 4 thể hiện mã loại sản phẩm. 

Như vậy, việc mã hóa doanh thu ñược sắp xếp theo trình tự sau:  
Mã tài khoản Thu nhập theo tính 

chất ban ñầu 

Trung tâm doanh thu Mã sản phẩm 

Ví dụ doanh thu bán sản phẩm (phôi thép) tại cửa hàng A khu vực Hòa Khánh của sản phẩm 

BCT51 ñược ký hiệu như sau: TK511.Bh.A.BCT51  

3.2.2.2. Tổ chức hệ thống báo cáo 

- Báo cáo thực hiện ñịnh mức chi phí sản xuất  

- Báo cáo về tình hình thực hiện giá thành sản phẩm Báo cáo kiểm soát kết quả kinh doanh 

theo dạng số dư ñảm phí. 

3.3. Hoàn thiện một số nội dung tổ chức công tác kế toán quản tr ị tại Công ty 

Tuy chưa tổ chức bộ phận kế toán quản trị tại phòng Kế toán nhưng việc cung cấp thông tin về 

giá thành sản phẩm, thông tin cần thiết cho việc ñầu tư ñược bộ phận kế toán thực hiện một cách 

nghiêm túc, kịp thời. Trong phạm vi nghiên cứu của ñề tài, tác giả xin ñề xuất những nội dung cần 

thực hiện ñể giúp cho kế toán quản trị thực sự là công cụ hữu ích cho nhà quản lý.  

3.3.1. Hoàn thiện công tác phân loại chi phí 

Khi xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng ñiều trước tiên kế 

toán phải làm là phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí, tức là phân loại chi phí thành biến 

phí, ñịnh phí ñể phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận từ ñó chưa tăng cường 

công tác kiểm soát chi phí và phân tích thông tin chi phí ñể ñưa ra quyết ñịnh quản trị DN. 

BẢNG PHÂN LOẠI CHI PHÍ 
Phân loại 

Tên chi phí 
Định phí Biến phí 

Sắt, thép phế liệu X  

Thép phế liệu X  

Gang X  

Fero Silic (Fe-Si 75%) X  

Silico-Mangan(Si14%-Mn60%) X  

Điện cực F400 X  

Điện năng X  

Điện năng cao thế X  

Điện năng hạ thế……….. X  
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3.3.2. Hoàn thiện công tác lập dự toán 

3.3.2.1. Xây dựng nguyên tắc lập dự toán  

- Dự toán phải ñược lập liên tục cho từng năm, chi tiết cho từng tháng 

- Khi lập dự toán không nên nóng vội, các cá nhân và bộ phận phải có thời gian ñể thu thập các 

thông tin hữu ích cho quá trình lâp dự toán.  

3.3.2.2. Hoàn hiện công tác lập dự toán  

Hiện tại, Công ty ñã thực hiện ñược các dự toán cơ bản như: dự toán chi phí sản xuất, dự toán 

tiền và dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở góc 

ñộ trên thì mức ñộ kết nối còn chưa mạnh. Các dự toán tài chính khác, hay bản thân dự toán vốn 

bằng tiền cũng cần ñược bổ sung và hoàn thiện ñể phục vụ ñắc lực cho công tác ñiều hành và quản 

lý. 

Có thể xem xét qua sơ ñồ sau:  
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Đối với dự toán tồn kho: Dự toán tồn kho do phòng Kế toán lập sau khi tổng hợp thông tin 

do bộ phận kho gửi lên, dự toán tồn kho bao gồm các nội dung: số lượng tồn ñầu kỳ, số lượng dự 

kiến tăng giảm trong kỳ và số lượng tồn cuối kỳ. Dự toán tồn kho ñược lập căn cứ vào dự toán tiêu 

thụ và dự toán tồn kho cuối kỳ trước. 

Từ dự toán tồn kho của cuối tháng 12 năm 2011, có thể xem xét dự toán tồn kho thép phế liệu 

minh họa trong tháng 1 năm 2012 như sau:  

DỰ TOÁN TÌNH HÌNH T ỒN KHO ĐẾN CUỐI THÁNG 1 N ĂM 2012 

PHÁT SINH TRONG K Ỳ 

NỘI DUNG ĐVT 

TỒN ĐẦU 
KỲ 

(tháng 
01/2012) 

NHẬP XUẤT 

TỒN 
CUỐI K Ỳ 

PHẾ LIỆU Tấn 8.824,74 15.286,39 17.843,56 6.267,57 

Thép phế trong nước Tấn  1.730,78 4.390,65 4.760,45 1.360,98 

Thép phế nhập khẩu Tấn 6.571,73 10.244,85 12.340,65 4.475,93 

Dự toán tiêu thụ (sản xuất) Dự toán tồn 
kho 

Dự toán CP 
NCTT 

Dự toán CP 
NVLTT 

Dự toán CP 
SXC 

Dự toán CPBH 
& QLDN 

Dự toán giá 
thành 

Dự toán tiền 
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GANG PHẾ Tấn 522,218 650,89 742,456 430,652 

 

b. Đối với dự toán tiền:   

Hiện tại, dự toán vốn bằng tiền tại công ty ñược lập hàng quý, tuy nhiên trong dự toán vốn 

bằng tiền lại thể hiện lượng tiền dự kiến thu chi của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, với ñặc ñiểm 

ngành nghề hoạt ñộng là sản xuất phôi thép thì dự toán này nên ñược lập theo hằng tháng. 

Minh họa cho các tháng trong quý I năm 2012 như sau: 

BẢNG DỰ TOÁN TI ỀN QÚY I NĂM 2012. 

Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tổng cộng 

Số tiền dư ñầu kỳ 3.600.000.000 3.550.308.000 4.450.562.000 11.600.870.000 

I. Phần thu 135.050.941.000 158.923.230.000 87.810.956.000 381.785.127.000 

1. Thu từ bán 
hàng 

36.650.000.000 70.300.000.000 22.230.176.000 129.180.176.000 

2.Thu từ bán hàng 
kỳ trước 

98.400.941.000 88.623.230.000 65.580.780.000 252.604.951.000 

II. Phần chi 95.963.824.000 89.372.119.000 112.203.422.000 299.510.225.000 

1.Chi mua nguyên 
liệu 

90.590.094.000 77.820.370.000 103.880.570.000 272.291.034.000 

2. Chi phí lao 
ñộng trực tiếp 

1.656.370.000 1.206.140.000 2.450.067.000 5.312.577.000 

3. Chi phí sản 
xuất chung 

370.650.000 520.109.000 600.835.000 1.491.594.000 

4. Chi phí bán 
hàng và quản lý 
doanh nghiệp 

3.171.710.000 4.250.300.000 3.151.600.000 10.573.610.000 

5. Chi nộp thuế 
thu nhập doanh 
nghiệp 

175.000.000 4.000.000.000 150.000.000 4.325.000.000 

6. Chi nộp VAT 1.970.860.000 1.575.200.000 1.970.350.000 5.516.410.000 

III. Cân ñối thu 
chi 

42.687.117.000 73.101.419.000 (19.941.904.000) 93.875.772.000 

c. Đối với công tác lập dự toán giá thành và ñịnh giá bán sản phẩm 

Hiện nay việc lâp dự toán giá thành thường dựa vào dự toán nguyên liệu, nhân công, chi phí 

sản xuất chung và giá thành kế hoạch sẽ ñược tính theo phương pháp toàn bộ. Tuy nhiên, ñối với 

mặt hàng có nhiều sự thay ñổi như thép thì Công ty nên chuyển sang dự toán giá thành theo 

phương pháp chi phí trực tiếp. 
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Dựa vào báo cáo dự toán giá thành theo phương pháp trực tiếp năm 2010 ta có thể lên dự toán 

giá bán sản phẩm toán này năm 2010. 

3.3.3.  Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất 

Tại Công ty, công tác kiểm soát chi phí ñược thực hiện khá ñầy ñủ, ñối với chi phí nhân công 

trực tiếp và chi phí sản xuât chung. Riêng ñối với nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty nên chia ra 

loại nguyên vật liệu nào có thể kiểm soát hằng ngày và loại nguyên vật liệu nào có thể kiểm soát 

hằng tháng. 

Ví dụ như thép phế liệu, vôi, hoặc ñiện năng tiêu thụ nên kiểm soát theo mẻ và kiểm soát hằng 

ngày và những loại vật liệu như gạch xây lò, cát, vôi luyện kim... những nguyên vật liệu này chiếm 

tỷ trọng rất nhỏ trong giá thành nên kiểm soát theo chu kỳ hằng quý. 

Thông thường sau khi có giá bán sản phẩm thép thực tế thì công ty nên phân tích giá thành kế 

hoạch sản phẩm của phôi thép năm 2011 với giá thành thực tế của nó từ ñó tìm ra chênh lệch và 

xác ñịnh nguyên nhân của sự chênh lệch này. 

BẢNG PHÂN TÍCH BI ẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM BCT51 

THÁNG 5 NĂM 2011 

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT: 15.000 TẤN 
Nguyên nhân 

Chỉ tiêu Thực tế Kế hoạch 

Chênh lệch 

thực tế/kế 

hoạch 

Biến ñộng về 

giá 

Biến ñộng về 

lượng 

Chi phí 

NVLTT 
157.507.130.280  153.530.259.030 3.976.871.250  2.688.746.250 1.288.125.000 

Chi phí 

NCTT 
3.140.482.000  3.136.782.000 3.700.000 0 3.700.000 

Biến phí 

SXC 
525.581.000 516.271.000 9.310.000 0 9.310.000 

Tổng cộng 161.173.193.280 157.183.312.030 3.989.881.250   

3.3.4.  Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận 

Dựa vào bảng dự toán tổng hợp chi phí của năm 2012, ta có sản lượng hòa vốn như sau: 

35.552.637.700  Sản lượng hòa vốn năm 2012  =  
14.000.000 -  11.943.609 

  = 116.320 tấn  
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KẾT LU ẬN CHƯƠNG 3 

Thông qua việc nghiên cứu quá trình tổ chức quản lý, quá trình sản xuất, kinh doanh, ñặc ñiểm 

hoạt ñộng, ñối tượng kế toán và yêu cầu thông tin kế toán quản trị từ các nhà quản lý, tác giả ñã 

xây dựng lại bộ phận kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thông qua việc xác lập 

mục tiêu hoàn thiện, trên cơ sở ñó tổ chức lại bộ máy kế toán có áp dụng kế toán quản trị, hệ thống 

tài khoản và hệ thống báo cáo sổ sách. Đồng thời tác giả cũng ñã vận dụng những nội dung kế toán 

quản trị ứng dụng vào thực tiễn tại Công ty nhằm phục vụ tốt hơn cho các nhà quản trị trong hoạch 

ñịnh, ñiều hành hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, kiểm soát hoạt ñộng và ñưa ra các quyết ñịnh kinh 

doanh. 
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KẾT LU ẬN 

Kế toán quản trị thực sự là công cụ ñắc lực cung cấp thông tin chính xác, linh hoạt và tốc ñộ, 

hỗ trợ cho nhà quản trị trong công tác quản lý và nhất là khi ñưa ra các quyết ñịnh kinh doanh. Để 

tồn tại và phát triển thích ứng với nền kinh tế thị trường, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng cần 

nhanh chóng tổ chức công tác kế toán quản trị tại ñơn vị. Nó là một yếu tố khách quan khi công ty 

tham gia vào nền kinh tế thị trường. Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thép 

Đà Nẵng là vấn ñề cần quan tâm nhằm thúc ñẩy sự phát triển của công ty, nâng cao năng lực quản 

lý và tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đối chiếu với mục ñích nghiên cứu, luận văn ñã giải 

quyết ñược mốt số vấn ñề sau: 

 Hệ thống hoá những vấn ñề lý luận cơ bản về kế toán quản trị và tổ chức kế toán quản trị 

trong các doanh nghiệp. 

 Tập trung phản ánh, phân tích thực trạng hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Thép Đà Nẵng làm cơ sở ñể thực hiện việc tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty. 

 Tổ chức công tác kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng một cách toàn diện 

và ñồng bộ hơn, phù hợp với ñiều kiện của công ty, bao gồm tổ chức bộ máy kế toán, xây dựng nội 

dung công việc kế toán quản trị và hệ thống báo cáo kế toán quản trị. 

 


