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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lợi nhuận là một chỉ tiêu quan trọng, dựa vào đó, nhà quản 
trị, cổ đông cũng như giới hữu quan đánh giá hiệu quả kinh tế, triển 
vọng tăng trưởng và đưa ra nhiều quyết định. Chính vì vậy, nhà quản 
trị doanh nghiệp thường có xu hướng điều chỉnh lợi nhuận kế toán 
nhằm đạt được mức lợi nhuận mong muốn thông qua công cụ         
kế toán.  

Đo lường doanh thu, chi phí ở Tổng công ty cổ phần dệt may 
Hòa Thọ chưa tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy định của chuẩn 
mực  kế toán. Chẳng hạn, doanh thu xuất khẩu được ghi nhận chưa 
tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, thời điểm ghi nhận doanh 
thu trong nhiều trường hợp được ghi nhận khi chưa chuyển giao toàn 
bộ rủi ro sang cho khách hàng. Qua tìm hiểu thực tế tại công ty, thì 
việc ghi nhận chi phí cũng chưa phù hợp với doanh thu. Lý do là lĩnh 
vực dệt may, khoản mục chi phí đa dạng, số lượng chủng loại hàng 
hóa phong phú, nên không thể tập hợp đầy đủ chi phí  tương ứng với 
doanh thu. Và việc ước tính chi phí để đảm bảo nguyên tắc phù hợp 
có thực hiện tại công ty, nhưng lại không thực hiện cho tất cả các 
khoản chi phí. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì chưa thực 
hiện hạch toán phế liệu thu hồi sau sản xuất để giảm giá thành sản 
phẩm ...Từ đó, lợi nhuận xác định trong kỳ không phản ánh sát với 
hiệu quả kinh tế mà công ty tạo ra. Thực tế này làm cho chất lượng 
của thông tin kế toán không đảm bảo. Bản thân tôi là một nhân viên 
của công ty, tác giả nhận thấy và phát hiện nhiều tồn tại. Từ đó, tác 
giả đã chọn đề tài : “Đo lường lợi nhuận kế toán tại Tổng công ty cổ 
phần dệt may Hòa Thọ”.  
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2. Mục đích nghiên cứu  
Nghiên cứu nhằm chỉ ra những tồn tại về việc đo lường và 

ghi nhận lợi nhuận kế toán tại  Tổng công ty cổ phần  dệt may Hòa 
Thọ, qua đó đề xuất hoàn thiện đo lường và ghi nhận lợi nhuận kế 
toán tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, phù hợp với nguyên 
tắc, chuẩn mực kế toán có liên quan. 
3. Câu hỏi nghiên cứu 

§ Đo lường và ghi nhận lợi nhuận tại Tổng công ty cổ phần 
dệt may Hòa Thọ  có tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán ? 

§ Những giải pháp cần hoàn thiện đo lường và ghi nhận lợi 
nhuận kế toán tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ? 
4. Đối tượng và phạm vi nhiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu các nội dung liên 
quan đến đo lường lợi nhuận kế toán, bao gồm đo lường và ghi nhận 
doanh thu,  chi phí để xác định lợi nhuận. 

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu đo lường lợi nhuận 
kế toán tại Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Nguồn dữ liệu và 
thông tin sử dụng trong luận văn được thu thập trực tiếp từ  số liệu 
văn phòng tổng công ty, giới hạn ở  lĩnh vực may. Số liệu minh họa 
là số liệu năm 2013. 
5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp mô tả, giải thích và suy 
luận logic để nghiên cứu đo lường lợi nhuận kế toán của                 
doanh nghiệp.  

Phương pháp mô tả được vận dụng nhằm tìm hiểu thực tế 
việc đo lường doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận ở Công ty để từ 
đó trình bày lại những vấn đề cơ bản về đo lường lợi nhuận. 
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Thông tin, số liệu thu thập từ quan sát và tìm hiểu thực tế tại 
các bộ phận tham gia trực tiếp, gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Dữ liệu (số liệu kế toán về doanh thu, chi phí) 
được thu thập trực tiếp từ bộ phận kế toán của Tổng công ty thông 
qua các nhân viên kế toán phụ trách.   
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp  hoàn thiện quy trình, 
nguyên tắc đo lường doanh thu và chi phí để xác định lợi nhuận ở 
Công ty phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 
Kết quả nghiên cứu này cũng có thể nhân rộng để áp dụng cho các 
doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực may mặc . 
7. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu và tổng quan về tài liệu nghiên cứu thì 
luận văn có kết cấu gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về đo lường lợi nhuận kế toán 
trong doanh nghiệp sản xuất. 

Chương 2: Thực trạng đo lường lợi nhuận tại  tổng công ty 
cổ phần dệt may Hòa Thọ. 

Chương 3: Hoàn thiện đo lường lợi nhuận kế toán tại tổng 
công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. 
8. Tổng quan tài  liệu 

Đối với vấn đề này, không chỉ luận văn mà còn nhiều tạp chí 
kế toán cũng đã đề cập đến.  

Trong lĩnh vực xây dựng, tác giả Tống Thị Hoa (2011) đã 
thực hiện luận văn về “Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong doanh 
nghiệp xây lắp tại công ty cổ phần máy & thiết bị phụ tùng 
(Seatech)”. Tác giả đã nêu lên được nguyên tắc ghi nhận chi phí phù 
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hợp với doanh thu theo quy định của chuẩn mực kế toán và việc vận 
dụng nguyên tắc phù hợp trong lĩnh vực xây lắp. Tác giả cũng đã đưa 
ra được các ý kiến hoàn thiện việc ghi nhận doanh thu như: định kỳ 
xác đinh doanh thu chi tiết cho từng công trình, tăng cường công tác 
nghiệm thu và xác định giá trị dở dang cuối kỳ. Tuy nhiên, trong 
luận văn này chi phí quản lý doanh nghiệp tác giả đã phân bổ cho các 
đối tượng tập hợp chi phí theo tổng chi phí phát sinh trong kỳ, khi 
đó, trong giá trị dở dang cuối kỳ có bao gồm cả chi phí quản lý 
doanh nghiệp, điều này đã vi phạm nguyên tắc thận trọng. 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ  ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN  

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 
1.1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC TIÊU ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN 
KẾ TOÁN 

1.1.1. Khái niệm lợi nhuận 
Theo chuẩn mực kế toán VAS01 – Chuẩn mực chung[4], lợi 

nhuận kế toán là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là 
doanh thu, thu nhập khác và chi phí. Như vậy, đo lường lợi nhuận kế 
toán thực chất là đo lường doanh thu, chi phí kế toán, ghi nhận và 
trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh”. 

1.1.2. Mục tiêu đo lường lợi nhuận 
Đo lường lợi nhuận trung thực, chính xác với tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu, 
giúp giới hữu quan nhận biết được thông tin đúng đắn và ra những 
quyết định hợp lý, kịp thời. 
1.2. NGUYÊN TẮC ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN 

1.2.1. Cơ sở dồn tích 
Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan 

đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí 
phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào 
thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền.  

1.2.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 
Doanh thu bán hàng được xác định khi thỏa mãn tất cả năm 

điều kiện theo VAS14 
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1.2.3. Nguyên tắc phù hợp 
Theo chuẩn mực kế toán VAS01 – Chuẩn mực chung [4], 

“Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi 
nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí 
tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương 
ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí 
của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu 
của kỳ đó”.  

1.2.4. Nguyên tắc thận trọng 
Theo chuẩn mực kế toán VAS01 – Chuẩn mực chung [4], 

thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các 
ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc 
thận trọng yêu cầu việc ghi tăng vốn chủ sở hữu chỉ được thực hiện 
khi có bằng chứng chắc chắn, còn việc ghi giảm vốn chủ sở hữu phải 
được ghi nhận ngay từ khi có chứng cứ về khả năng có thể xảy ra.  
1.3. ĐO LƯỜNG DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN KẾ 

TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 
1.3.1. Đo lường doanh thu 
a. Doanh thu bán hàng  
Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng: 
Tồn tại cách thức đo lường và ghi nhận doanh thu theo từng 

phương thức bán hàng:  
Bán theo đơn đặt hàng: 
§ Đặc điểm: Sản xuất chỉ thực hiện khi đơn đặt hàng được ký 

kết như đóng tàu, sản xuất máy bay 
§ Doanh thu đo lường và ghi nhận theo tiến độ công việc 

hoàn thành theo kế hoạch hoặc theo khối lượng công việc            
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hoàn thành.  
  Bán theo phương thức chuyển hàng: 

§ Đặc điểm: theo hợp đồng mua bán giữa người mua và 
người bán, thì bên bán phải có trách nhiệm giao hàng tại địa điểm chỉ 
định do bên mua quy định 

§ Doanh thu được ghi nhận khi bên bán đã chuyển giao bên 
mua lợi ích và rủi ro gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa.  

Bán tùy thuộc vào sự chấp nhận của người mua:  
§ Đặc điểm: bên bán và bên mua thỏa thuận sau khi giao 

hàng trong thời gian nhất định bên mua có quyền trả lại hàng 
§ Doanh thu chỉ được ghi nhận khi việc gửi hàng đã được 

chấp thuận chính thức của bên mua hoặc hàng hóa đã được chuyển 
giao và thời hạn chấp nhận trả hàng đã hết. 

Bán ký gửi, bán đại lý, ủy thác, bán qua đơn vị trực thuộc: 
§ Đặc điểm: hàng bán ký gửi ( hay bán đại lý, bán ủy             

thác hưởng   
Bán với quyền trả lại:  
§ Đặc điểm: hàng đã bán, người mua có quyền trả lại. 
§ Doanh thu ghi nhận khi hàng bán  đồng thời công ty cần 

lập dự phòng. 
Xác định doanh thu bán hàng 
Sau khi xác định thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng, 

doanh nghiệp cần xác định số tiền ghi nhận. Số tiền doanh thu ghi 
nhận là giá trị hợp lý nhận được hoặc sẽ nhận được. 

 b. Thu nhập khác 
 Khoản thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ là tổng số 

tiền đã thu và sẽ thu được của người mua từ hoạt động thanh lý, 
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nhượng bán TSCĐ. Các chi phí về thanh lý, nhượng bán TSCĐ được 
ghi nhận là chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Các 
khoản tiền phạt căn cứ vào điều khoản quy định trên hợp đồng  c.  

c. Doanh thu tài chính 
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi 

nhuận được chia của doanh nghiệp  
Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận 

được chia  
1.3.2. Đo lường chi phí 
a.  Đo lường và ghi nhận giá vốn 
Giá vốn được xác định theo một trong bốn phương pháp: 

đích danh, bình quân, nhập trước-xuất trước, nhập sau-xuất trước.  
Giá vốn hàng bán liên quan trực tiếp đến doanh thu.  
b.  Đo lường và ghi nhận chi phí bán hàng 
Chi phí bán hàng chưa có chứng từ phát sinh trong kỳ cần 

trích trước chi phí, sử dụng các ước toán kế toán.Như lập dự phòng 
nợ phải thu khó đòi. 

Dựa vào nguyên tắc phù hợp và nguyên tắc thận trọng, cơ sở 
dồn tích để ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp. Cụ thể:  

 Tất cả những khoản chi phí liên quan đến doanh thu hàng 
bán trong kỳ đuợc ghi nhận vào chi phí trong kỳ để xác định           
lợi nhuận.  

c.  Đo lường và ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp 
Chi phi quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ được tính 

vào chi phí để xác định kết quả hoặc phân bổ nhiều kỳ tuân theo 
nguyên tắc phù hợp hoặc nguyên tắc thận trọng.  

Ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp dựa vào nguyên tắc 
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phù hợp và nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc cơ sở dồn tích. Cụ thể: 
Chi phí phát sinh trong tương lai nhưng lại liên quan đến 

doanh thu tạo ra trong kỳ thì cần phải tạm trích chi phí. 
Những chi phí không góp phần tạo ra doanh thu trong kỳ thì 

phải được tính hết trong kỳ phát sinh theo nguyên tắc thận trọng. 
d. Đo lường và ghi nhận chi phí tài chính 
Chi phí tài chính liên quan đến việc tạo ra doanh thu trong 

kỳ được ghi nhận chi phí trong kỳ . Khi có bằng chứng về các khoản 
lỗ từ việc đầu tư tài chính, cần lập dự phòng để tuân thủ theo nguyên 
tắc thận trọng. 

e. Đo lường và ghi nhận chi phí khác 
f. Đo lường chi phí thuế TNDN 

 Chi phí thuế TNDN được ghi nhận dựa trên lợi nhuận kế 
toán phát sinh trong kỳ nhằm đảm bảo nguyên tắc phù hợp.  
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG  ĐO  LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TẠI 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỆT MAY HÒA THỌ 
2.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty 
Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ được thành lập vào 

năm 1962, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
(Vinatex) và Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) thuộc bộ công 
thương, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có 
trụ sở chính tại 36 Ông Ích Đường, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, 
Việt Nam. 

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 

 

Hình 2.2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Tổng công ty cổ phần   

Dệt may Hòa Thọ 
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2.1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất 
TCTDMHT chuyên SX và gia công các mặt hàng may mặc 

xuất khẩu theo đơn đặt hàng và theo hợp đồng ký kết. 
Công ty chủ yếu thực hiện các hợp đồng kinh tế là may gia 

công cho nước ngoài đồng thời tận dụng những nguyên phụ liệu, 
nguồn lao động để SX thêm các mặt hàng may sẵn để tiêu thụ trong 
nước, đồng thời các sản phẩm được SX cho các thị trường như: Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Mỹ, … Hiện nay công ty đã có 16 dây chuyền được 
trang bị các máy chuyền hiện đại, chuyên SX hàng dệt kim, áo T-
Shirt, Polo shirt, quần âu. Các nhãn hiệu đã SX: Nautica, Rusell, 
Ping, Pura, Haggar, Target, Express .. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Tổng Công ty 
2.2. THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TẠI 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 

2.2.1. Đo lường và ghi nhận doanh thu, thu nhập 
a. Đo lường doanh thu bán hàng 

 Trường hợp xuất khẩu:  
 Khi có kế hoạch xuất, thành phẩm sẽ được vận chuyển ra 

cảng ( sân bay). Lúc này, hãng tàu sẽ phát hành chứng từ Bill of 
Lading hay còn gọi là vận đơn cho công ty. Trên vận đơn hàng xuất 
này , có thông tin ngày hàng được chuyển lên tàu. Như vậy, doanh 
thu được ghi nhận vào thời điểm hàng được chuyển lên tàu.  
 Doanh thu  =  số lượng hàng xuất  x  giá bán ( USD) x tỷ giá 
 Các hình thức xuất hàng xuất : DDP, FOB, FCA, EXW , CIF 

§ Đối với việc xuất hàng theo hình thức DDP (Delivered 
Duty Paid-Giao hàng đã trả thuế):  
 - Công ty gánh chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng hóa được 
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giao cho bên mua hàng tại nước bên mua 
- Tại công ty được ghi nhận vào thời điểm hàng lên tàu ở 

cảng đi. => chưa tuân thủ nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 
Đối với việc xuất hàng theo hình thức EXW (Ex Works – 

Giao tại xưởng) 
- Đã chuyển giao quyền sở hữu và rủi ro cho bên mua, sau 

khi giao hàng tại kho.  
- Nhưng tại công ty doanh thu vẫn được ghi nhận vào ngày 

hàng được chuyển lên tàu.  
 Đối với việc xuất hàng theo hình thức FOB (Free On 

Board-Giao lên tàu), CIF (Cost, Insurance and Freight – Trả cước, 
bảo hiểm tới bến):  

Người mua chịu mọi phí tổn và rủi ro ngay sau khi hàng 
được giao qua lan can tàu tại cảng xuất khẩu. Doanh thu tại công ty 
được ghi nhận vào thời điểm hàng lên tàu. Thời điểm ghi nhận này 
phù hợp với nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 

§ Đối với hình thức xuất hàng FCA (Giao cho nhà vận 
chuyển):  

- Bên bán chuyển giao rủi ro cho bên vận chuyển sau khi 
hàng giao cho bên vận chuyển tại địa điểm chỉ định. 

- Công ty ghi hàng giao cho nhà vận chuyền  
Nên ghi nhận doanh thu tại thời điểm này là thích hợp.  
Trường hợp bán hàng trong nước 
Khi xuất hàng, bộ phận kinh doanh sẽ lập phiếu xuất kho. 

Sau khi khách hàng ký xác nhận trên phiếu xuất kho, dựa vào đó 
công ty sẽ ghi nhận doanh thu. 

 



13 

 

b. Doanh thu hoạt động tài chính 
Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: tiền lãi từ tiền gửi 

ngân hàng, lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện, lãi do chênh lệch tỷ giá 
do đánh giá lại nợ phải trả, nợ phải thu cuối kỳ, cổ tức, lợi nhuận 
được chia, hoạt động mua bán ngoại tệ và các khoản doanh thu tài 
chính khác. 

Lãi từ tiền gửi: dựa vào thông báo thu lãi của ngân hàng, kế 
toán sẽ ghi nhận doanh thu tài chính – lãi tiền gửi vào kỳ phát sinh.  
  Các khoản lãi do chênh lệch tỷ giá tại công ty: Được tự 
hiện tự động sau khi phát sinh chênh lệch tỷ giá. 

  Doanh thu từ hoạt động tài chính từ cổ tức, lợi nhuận được 
chia, tại công ty không ghi nhận theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, 
do ghi nhận vào thời điểm thu được tiền. 

c. Thu nhập khác 
Khi phát sinh xác khoản thu nhập khác kế toán tiến hành ghi 

tăng một khoản thu nhập khác. 
2.2.2. Đo lường và ghi nhận chi phí 
a. Đo lường và ghi nhận giá vốn 
Sau khi doanh thu được ghi nhận thì công ty mới tiến hành 

tính giá vốn hàng bán, việc ghi nhận sau khi ghi nhận doanh thu là 
tuân thủ nguyên tắc phù hợp. 

- Phần chi phí NVL trong giá vốn được tập hợp theo từng sản 
phẩm và được xác định dựa trên định mức được phê duyệt. 

-  NVL thừa sau đơn hàng cũng như phế liệu thu hồi không 
được hạch toán giảm giá thành.  

- Chi phí mua hàng liên quan đến số lượng hàng bán ra trong 
kỳ cũng không tuân thủ nguyên tắc phù hợp. . 
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b. Đo lường và ghi nhận chi phí bán hàng 
Chi phí bán hàng gồm có: Chi phí giám sát và phí vận 

chuyển hàng xuất,chi phí  xuất khẩu hàng may, chi phí thuế phải nộp 
ở nước người mua,chi phí bốc xếp hàng may,chi phí kiểm định hàng 
may,chi phí nộp phí và lệ phí ngân hàng,chi phí  phân bổ CCDC và 
các khoản chi phí khác.  

- Các khoản chi phí giám sát, vận chuyển hàng xuất, xuất 
khẩu hàng may, thuế phải nộp ở nước ngoài gắn trực tiếp với doanh 
thu, hiện tại công ty ghi nhận là chi phí hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong kỳ khi có chứng từ hợp lệ. Việc ghi nhận này không 
tuân thủ nguyên tắc phù hợp. 

- Các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thì công ty chưa 
tuân thu nguyên tắc phù hợp, do ghi nhận hết vào chi phí trong kỳ.  

- Chi phí phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán 
hàng  tại công ty cũng phân bổ cho nhiều theo quy định bên thuế 
không trùng với thời gian sử dụng thực tế của tài sản.  

- Các khoản nợ phải thu khó đòi tại công ty có phát sinh, 
nhưng chưa tiến hành lập dự phòng theo nguyên tắc thận trọng.  

c. Đo lường và chi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp 
Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm:  Tại công ty các khoản 

chi phí này được ghi nhận là chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ 
khi có chứng từ phát sinh.  

- Chi phí lương nhân viên quản lý, không dựa vào tiền lương 
thực tế phát sinh,  mà căn cứ vào tỷ lệ quỹ lương được duyệt ghi 
nhận vào chi phí trong kỳ là không tuân theo nguyên tắc phù hợp. 

- Phát sinh những khoản trợ cấp nghỉ việc, nhưng công ty 
chưa trích lập dự phòng, sẽ ko đảm bảo nguyên tắc thận trọng.  
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-  Đối với chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC:  phân bổ 
cho nhiều theo quy định bên thuế không trùng với thời gian sử dụng 
thực tế của tài sản.  

-  Các khoản chi phí QLDN còn lại như thuế, phí, lệ phí, 
dịch vụ mua ngoài, đồ dùng văn phòng... đã được ghi nhận là chi phí 
hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định kết quả hoạt động kinh 
doanh.  

d. Đo lường và ghi nhận chi phí tài chính 
Chi phí tài chính của công ty bao gồm: chi phí lãi vay, lỗ do 

chênh lệch tỷ giá đã thực hiện, các  khoản lỗ do đầu tư góp vốn liên 
doanh, liên kết.  

 Khi đến hạn trả lãi vay :  căn cứ vào giấy báo lãi do ngân 
hàng gửi, Công ty ghi nhận là chi phí tài chính.  

Thông báo lãi thường cho 26 ngày => không tuân thủ nguyên 
tắc thận trọng và phù hợp. 

Lỗ do chênh lệch tỷ giá thực hiện được thực hiện tự động 
thông qua phần mềm kế toán nên  đảm bảo nguyên tắc thận trọng.  

Đối với các lỗ do đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết. Công ty 
có trích lập dự đảm bảo nguyên tắc thận trọng trong kế toán.  

e.  Đo lường và ghi nhận chi phí khác 
Chi phí khác bao gồm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 

liên quan đến việc bán phế liệu, khen thưởng, phạt (nộp chậm thuế, 
bảo hiểm; vi phạm hành chính;…). Được ghi nhận là chi phí hoạt 
động sản xuất kinh doanh tuân thủ nguyên tắc thận trọng. 

f. Chi phí thuế TNDN 
Hiện tại, công ty các khoản chi phí, doanh thu ghi nhận tuân 

theo quy định hướng dẫn của thuế, nên không phát sinh các khoản 
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thuế thu nhập hoãn lại, do đó không tuân theo nguyên phù hợp. 
2.2.3. Đo lường lợi nhuận kế toán tại Tổng Công Ty Cổ 

Phần Dệt May Hòa Thọ 
Lợi nhuận  = Doanh Thu  - Chi phí 

2.3. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC ĐO LƯỜNG 
LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỆT MAY HÒA THỌ 

2.3.1. Ưu điểm 
a. Đo lường và ghi nhận doanh thu 

  Đối với doanh thu bán hàng: 
Trường hợp hàng xuất khẩu: Doanh thu được ghi nhận theo 

ngày hàng lên tàu, sẽ giúp việc ghi nhận doanh thu gần như là chính 
xác.  Tỷ giá sử dụng là bình quân liên ngân hàng được xác định 
chính xác. 

Trường hợp hàng xuất trong nước: Doanh thu ghi nhận sau 
khi khách hàng  ký nhận trên phiếu giao nhận, việc ghi nhận đúng 
theo tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu. 

Đối với doanh thu tài chính:  Được xác định trên thông báo  
lãi của ngân hàng vào cuối tháng, và và tỷ giá giao dịch hàng ngày 
của ngân hàng công thương nên việc ghi nhận doanh thu tài chính là 
chắc chắn. . 

Đối với thu nhập khác:  Được xác định ngay khi phát sinh 
đảm bảo tuân thủ theo chuẩn mực kế toán 

b. Đo lường và ghi nhận chi phí 
  Giá vốn hàng bán: chỉ được ghi nhận khi hàng hóa được xác 
nhận đã tiêu thụ theo đúng nguyên tắc phù hợp. 
 Việc xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ là hợp lý 
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 Chi phí thêu, in, wash công ty có trích trước để phù hợp với 
doanh thu ghi nhận trong kỳ, tuân thủ nguyên tắc phù hợp. 

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: ngoài các 
khoản nếu bên dưới thì  được ghi nhận là chi phí hoạt động sản xuất 
kinh doanh trong kỳ là tuân thủ nguyên tắc thận trọng. 

Chi phí lỗ từ hoạt động đầu tư:  được ghi nhận khi có báo 
cáo kết quả kinh doanh của đơn vị nhận đầu tư, đảm bảo nguyên tắc 
thận trọng. 

2.3.2. Hạn chế 
a. Đo lường và ghi nhận doanh thu 

   Đối với doanh thu bán hàng: 
Trường hợp hàng xuất khẩu:  

 Đối với các trường hợp giao hàng theo phương thức DDP, 
EXW thì việc ghi nhận doanh thu vào thời điểm hàng lên tàu là 
không tuân thủ nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 

Đối với hàng bán trong nước:  
 Công ty không theo dõi hàng gửi đi bán, thành  phẩm để ở  

xí nghiệp. Nên thường ghi nhận sót nghiệp vụ bán hàng. 
  Đối với doanh thu tài chính: 
  Riêng đối với doanh thu tài chính từ các khoản cổ tức, lợi 
nhuận nhận được từ công ty con, liên kết... thì công ty chưa tuân thủ 
nguyên tắc ghi nhận doanh thu, do doanh thu tài chính được ghi nhận 
khi nhận được tiền chia cổ tức, lợi nhuận không tuân thủ nguyên tắc 
phù hợp và cơ sở dồn tích. 

b. Đo lường và ghi nhận chi phí 
  Giá vốn hàng bán:  
  Giá vốn được ghi nhận dựa trên cơ sở giá thành, bao gồm chi 
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phí NVLTT, chi phí gia công, chi phí nhập hàng, thêu, in, wash. 
 Đối với Chi phí NVL: thì hàng tồn kho không tuân thủ 
nguyên tắc giá gốc, nên Chi phí NVL chưa tuân thủ nguyên tắc           
thận trọng. 
 Chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC:  thì công ty phân 
bổ theo quy định của thuế, không tiến hành phân bổ theo thời gian sử 
dụng của tài sản.  
 Và công ty chưa phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, trong 
khi khoản chi phí này liên quan đến nhiều kỳ kinh doanh. 
 Công ty không tiến hành hạch toán phế liệu sau sản xuất, và 
sản xuất phẩm phụ, như vậy không tuân thủ nguyên tắc phù hợp. Vì 
phế liệu và sản phẩm  có thể bán thu lợi ích ở kỳ sau. 

Đối với các khoản chi phí bán hàng:  
- Chi phí bill xuất hàng, chi phí vận chuyển hàng xuất, thuế ở 

nước bên mua,thì chưa tuân theo nguyên tắc phù hợp và thận trọng.  
- Công ty chưa tiến hàng trích trước chi phí phù hợp với việc 

ghi nhận doanh thu trong kỳ. 
-  Công ty có các khoản phải thu khó đòi nhưng chưa tiến 

hành lập dự phòng  
Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp:  
Chi phí khấu hảo TSCĐ, phân bổ CCDC chưa phân bổ theo 

thời gian sử dụng của tài sản. 
 Đối với các chi phí lãi vay: 
 Căn cứ vào thông báo thu lãi từ ngân hàng nên sẽ không tuân 
theo nguyên tắc phù hợp.  
 Đối với chi phí thuế TNDN: 
  Công ty chưa tuân thủ nguyên tắc phù hợp. 
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CHƯƠNG 3 
HOÀN THIỆN ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TẠI 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 
 

3.1.  HOÀN THIỆN ĐO LƯỜNG DOANH THU 
3.1.1.  Đối với doanh thu bán hàng 
Việc đo lường và ghi nhận doanh thu cần căn cứ vào các 

từng hình thức giao hàng, để đảm bảo nguyên tắc ghi nhận                
doanh thu.  

Giao hàng theo phương thức DDP: thì doanh thu được ghi 
nhận vào thời điểm làm xong thủ tục hải quan tại nước bên mua, giao 
hàng cho bên mua. 

Giao hàng theo phương  thức EXW: thì được ghi nhận ngay 
sau khi hàng được giao cho bên vận chuyển do bên mua chỉ định tại 
kho công ty.  

Riêng đối với hàng bán  trong nước. Công ty có thể tin học 
hóa trong công tác giao nhận hàng, thông qua việc sắm bộ thiết bị 
quét chữ ký điện tử, ngay khi khách hàng ký nhận hàng lên máy. 

3.1.2.  Đối với doanh thu tài chính 
- Các khoản doanh thu tài chính từ tiền cổ tức, lợi nhuận 

được chia, thì công ty cần ghi nhận vào thời điểm nhận được thông 
báo chia cổ tức, lợi nhuận từ công ty nhận đầu tư 

- Tính lại chênh lệch tỷ giá khi thanh toán, sau khi xác định 
lại doanh thu, công nợ. 
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 3.1.3. Tập hợp lại doanh thu và thu nhập khác sau khi 
xác định lại 

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp doanh thu và thu nhập 
sau khi điều chỉnh lại 

 ĐVT: Đồng 

STT Khoản mục Giá trị công ty
 ghi nhận

Giá trị sau khi 
điều chỉnh

Chênh Lệch

1 Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

1.658.089.120.230    1.653.548.804.230    4.540.316.000-   

2 Doanh thu hoạt động tài chính 7.882.004.937          8.658.238.245          776.233.308      
2 Thu nhập khác 2.742.174.184          2.742.174.184          

Tổng Cộng 1.668.713.299.351 1.664.949.216.659 3.764.082.692-  

3.2. HOÀN THIỆN ĐO LƯỜNG CHI PHÍ 
Trước tiên tất cả chi phí liên quan đến hàng xuất trong tháng, 

phải được cập nhật kịp thời trong tháng.  

3.2.1. Đối với giá vốn hàng bán 

Các khoản chi phí mua NVL:  cần phân bổ vào giá vốn 

hàng bán tương ứng với doanh thu hàng bán phát sinh trong kỳ. Do 

đó, giá vốn giảm khoản chi phí mua NVL phân bổ cho hàng bán ra 

của kỳ sau là 4.357.624.808 đồng. 

Ngoài ra, công ty cần hạch toán giảm chi phí giá thành do 

thu hồi phế liệu sau sản xuất và sản phẩm phụ nếu có. Có như vậy 

giá vốn mới tuân thủ nguyên tắc phù hợp với doanh thu hàng bán 

trong kỳ. 

Chi phí gia công: công ty cần ghi nhận chi phí nhân công 

theo số lượng hàng nhập trong kho. Nghĩa là phần chi phí gia công 
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được ghi nhận theo chi phí gia công thực tế phát sinh trong kỳ. Loại 

trừ phần lợi nhuận của các đơn vị trụ thuộc ra khỏi giá thành. Khi 

nhập kho  lên Tổng công ty thì các đơn vị trực thuộc thay vì đưa 

doanh thu nội bộ thì chỉ đưa giá vốn của hàng được ghi nhận tại 

doanh nghiệp.  

Chi phí lãi vay: trong giá vốn có phần chi phí lãi vay phân 

bổ cho từng mã hàng , nên cần tách riêng để hạch toán vào chi phí lãi 

vay chung của công tyvì chi phí lãi vay cần ghi nhận như khoản chi 

phí thời kỳ, không ghi nhận vào chi phí sản phẩm. Trong giá vốn 

công ty ghi nhận có khoản chi phí lãi vay là 9.949.146.764 đồng, nên 

cần loại trừ ra khỏi giá thành cũng như giá vốn, và phản ánh như 

khoản chi phí thời kỳ, được ghi nhận hết vào chi phí trong kỳ. Do đó, 

phải giảm giá vốn hàng bán và tăng chi phí tài chính một khoản là 

9.949.146.764 đồng. 

 Riêng phần chi phí khẩu hao TSCĐ, phân bổ CCDC:  tập 

hợp trong chi phí gia công cần phân bổ theo thời gian sử dụng của  

tài sản, không nhất thiết tuân theo thông tư của thuế. Cần phân bổ chi 

phí sửa chữa lớn TSCĐ, vì đây là khoản mục chi phí có liên quan 

đến nhiều kỳ kế toán đó, do đó, nếu đưa vào trong một kỳ thì ảnh 

hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ đó. Như vậy giá vốn 

mới đo lường đúng. 

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ năm 2013 là 2.150.0000.000 

đồng. Sau khi tính phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cho các kỳ thì 

chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trong năm  2013 giảm 836.111.111 đồng. 
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Ngoài ra cần điều chỉnh phần giá vốn tương ứng với phần 

doanh thu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu trong kỳ là: - 

3.632.252.800 đồng. 

3.2.2. Đối với chi phí lãi vay 

Ghi nhận tăng khoản chi phí lãi vay 9.949.146.764 đồng, sau 

khi điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán tương ứng. 

Đối với chi phí lãi vay 5-6 ngày cuối tháng, ngân hàng chưa 

gửi thông báo thu lãi, cũng cần trích trước, để được đưa vào chi phí 

trong kỳ cho phù hợp. Vì giá trị khoản vay lớn, nên chi phí lãi vay 5-

6 ngày cuối  ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong kỳ. Bên cạnh 

đó, việc trích trước chi phí lãi vay cũng đảm bảo nguyên tắc thận 

trọng trong kế toán. 

Chi phí lãi vay sau khi trích trước 5-6 ngày cuối của tháng 

12/2013 trong năm 2013: 194.076.923 đồng, và loại trừ 5-6 ngày của 

tháng 12/2012 : 175.624.524 đồng. Thì  giá trị chi phí lãi vay tăng 

18.452.399. 

3.2.3. Chi phí bán hàng 

Đối với các khoản chi phí vận chuyển xuất hàng, bill hàng 

xuất, thuế nhập khẩu ở nước bên mua, công ty cần trích trước chi phí 

để đảm bảo nguyên tắc thận trọng và phù hợp với doanh thu hàng 

xuất trong kỳ. Đối với khoản chi phí vận chuyển hàng xuất, dựa vào 

báo giá, hợp đồng vận chuyển từ công ty vận chuyển. Đối với chi phí 

bill hàng xuất, căn cứ vào chứng từ thể hiện đơn hàng bill hàng xuất 

ở tháng trước. Riêng đối với khoản thuế nhập khẩu ở nước mua thì 
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dựa vào thuế suất quy định của nước nhập hàng mà công ty tạm trích 

chi phí. Khoản chi phí bán hàng trong kỳ sẽ tăng 871.368.132 đồng. 

Công ty cần trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với các 

khoản nợ quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế; nợ phải thu 

chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách hàng đã lâm vào tính 

trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; những khoản nợ quá 

hạn trên 3 năm trở lên coi như nợ không có khả năng thu hồi. 

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự 

phòng như sau:  

§ 5 % giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 7 

tháng đến 14 tháng. 

§ 10% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 15 

tháng đến 21 tháng.  

§ 20% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 22 

tháng trở đi  đến dưới 3 năm.  

§ 50% giá trị đối với các khoản nợ trên 3 năm.  

Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách 

hàng dã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể :  

Doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi được để 

trích lập dự phòng hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 

kỳ, nhằm tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong kế toán. 
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KẾT LUẬN 
Hiện nay, rất nhiều công ty áp dụng các quy định bên thuế vào 

việc ghi nhận doanh thu, chi phí, ước tính kế toán. Do đó, thông tin kế 
toán không phản ánh chính xác được về tình hình thực tế tại các doanh 
nghiệp. Ngoài ra, cũng có nhiều công ty thường có xu hướng điều 
chỉnh lợi nhuận lệch so với thực tế, tùy thuộc vào mong muốn của nhà 
quản trị thông qua các công cụ kế toán như lựa chọn phương pháp kế 
toán, vận dụng phương pháp kế toán, lựa chọn thời điểm vận dụng các 
phương pháp kế toán và ước tính các khoản chi phí, doanh thu, lựa 
chọn thời điểm đầu tư hay thanh lý TSCĐ. Điều này gây khó khăn cho 
các đối tượng sử dụng thông tin kế toán, không có được thông tin 
chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Qua quá trình làm việc tại tổng công ty cổphần dệt may Hòa 
Thọ. Thông qua bài nghiên cứu về vấn  đề  đo lường lợi nhuận tại 
công ty cho thấy công tác ghi nhận doanh thu, tập hợp chi phí và tính 
giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp sản xuất nói chung và  dệt 
may nói riêng là việc rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực trong việc 
quản lý kinh tế 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế, luận văn  đã trình  
bày được các vấn đề, cụ thể như sau:  

+ Hệ thống  hóa  các  cơ sở lý  luận  chung  về  đo  lường 
doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong doanh nghiệp  

+ Đánh  giá  thực  trạng  về công  tác  đo  lường  doanh  
thu,chi phí, lợi nhuận tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Từ 
đó nêu ra được nhứng  ưu  điểm  và  tồn  tại  trong  công  tác  đo  
lường  lợi  nhuận  tai Công ty.  

+ Trên  cơ sở nghiên  cứu  lý  luận  và  thực  tế công  tác  đo 
lường lợi nhuận, luận văn  đã  đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn 
thiện đo lường  


