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LỜI NÓI ĐẢl
ậ|i k inh  lô sâu rộng  vớ i khu  vực 

và  t h ế  giới n h ằ m  tạo  ra su’ p h á t  triôii ỉihanb. cuci đ â l  nước.  P h ù  hỢp với sư  

ph á t tĩiển  các chính sách quản Iv kinh, tố \ ’i nu') \ à v ĩ  mô, công cu ke toán 

c ũ n g  thav  đ ổ i  theo. Sự thav  eỉổi CLKÌ kó ioan đcl lam c h o  các c h u y ê n  gia ke 

to án  h 'ong l ĩnh  vực Iv th u ỵ c t  và tluỉV tiỗn phai th ư ờ n g  x u y ê n  cậ p  nhậ t ,  lx‘ì 

sung các k iôn  thức m ớ i nhất.

T ro n g  hộ  th ố n g  t h ô n g  lin kổ ioản  noi rlìuiìiv kê i oà n  q u ả n  trị là m ộ t  bộ 

p h ậ n  câu t l iành  khôní:; the th iéu  du'oV: iroìM\ Cck' d o a i ih  n g h iệp ,  đ ơ n  vị sự 

ngh iệp  của n cn  k in h  tê tlìỊ tn íò 'ỉ\ ‘V Ke ỉ t ) á n  quan tr ị vớ i chức năng là công 

cu h ữ u  h iộu  c u m i  cấp  ihoni’ tiiì cho các cáp q u a n  lý đc  đ ư a  ra các q u y ế l  

đị ĩìh đ iổu h à u h  mọi  h o ạ t  độn,^> n h a m  đạt  đưọ\ '  h iệu  q u ả  cao nhát .

Đe phuc vụ  k ịp  th o i nhu cẰu hoe iàp, cứu về k ế  toán quản tr ị

củ a  đ ô n g  đ ả o  các bạn  học viỏn, sinìì viên, n^h iỏn  cứ u  s inh,  k ế  toán  i om \  

hỢp, kê toán  trườnv^, nha  au dn  Irị kinli doanh . . .  ivonợ^ các t rư ờ n g  Dại học 

khối  Kinh l ê 'v à  thưc tỏ cloanh nejiiôp, chúnv; ỉỏi đà  lo chức  b iên  so ạn  và 

cho ra đờ i cuốn  p,iáo trìn h  ' 'K â  toả ĩi quẩn trự \  C uôn Sck'h sẽ cung cấp cho 

b ạn  đọc n h ữ n g  tài i iệu co’ bản  ele hoc lộp, n^luêì i  cứu  và ứ n g  dune, t rong  

thưc  tiễn n h ằ m  d a t  đ ư \ù  tnui t  dí) cat) vổ kè loan q u ả n  Irị p h u c  vu  n h u  cầu 

q u à n  lý t ronp  các do'll vị t ua ]}ôn kinh ỉỏ Ihị tru'oiij;.

N h ả n  ti ịp nàv ,  lác Ọh\ xiỉì ị \ơì lÒ! ơn cắc hạn  đ ồ n i ’ lìíỊhiộp 

troiìỊ^, kht)a Kc toán,  iruoMp, Díỉi ÌÌOC Kinh 10 Ouôc' dần,  các c h u y ê n  gia ke 

[Oi\n tronj!, ccic CỎIIV’, 1\- k r  í(v'ì!i Aiì ÎH) Süiij“ ỉìlìUiií’ ý kiên q u ý  báu  Ironj;  qUci 

t r ình  biên soạiì  <>ivío Iniìli : l An \uS'< Ivìn c u ố n  sách klìí tl'K' 

Ir iin h  kh ỏ i iihù ìH ’ KhiC*ni k l iu \ '' ‘'t, i/u ‘ ricì nỉ''.)ìì eỉược SVI' đ ó n r  <\ỏp V

k i ê n  c ủ a  c á c  b ạ n  đ ọ c  ị^ần Xci do l â n  x u â t  hi\n tu'Ị> t h e o  c u ô n  sách đ ư ợ t :  h o a n  

th iẹn  hcíii. Mọi ý kiên i’óp  ý xin )’ưi vố: Bail biòn tap  sách Dc}Ỵ ng h ổ  -  c.'ône, 

ty  Cổ phần  Scỉch Dại học ”  Dciy lìghổ, N lìà xuAt bản G iáo duc V iệ t 

25 H à n  ^riiuvôn, H à  Nội.

Xin chán th à iili cảm  ƠI1
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cơ  sở  LÝ LUẬN CHUNG VỂ KẾ TOÁN QUẦN TRỊ

1.1. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHÁT KÉ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH 
NGHIỆP

1.1.1. Khái niệm ke toán quản trị

Ke loán quãn trị là m ội bộ phận cấu thành của hẹ ihống thông tin  ke loán nói 

chunũ trone các doanh nehiệp. 'Frona nền k inh tế th ị Iriró'ng. nguycn nhân sự 

phái trien cua kc toán quàn trị là do sự cạnh tranh uiừa các doanh nghiệp, tạp 

dt)àn. quốc  uia cí ia lô im  thc nền kinh lế. N hưni i  trong bất kỳ một  doan h  n gh iệp  

nào  ihi l l iônu  t in kc  toán  quán  Irị dềi i  c ó  c h ứ c  n ă n u  CO' ban là c ô n u  cụ  hữu hiệu  

dê các cap lành dạo dưa ra quyc l đ ịnh điều hành m ọi hoạt dộnụ nhằm hưó’im liVi 

các mục liêu lố i da hỏa lọ i nhuận. V iộc nuhicn cứu ke toán quán tr ị dược xcni 

xc l  lìr nhicu quan d iêm  và uỏc đ ộ  khác  nhau:

'1'hco uiáo sir R obcrl S.Kaplan, Irườim Dại học 1 larvard Business SchooỊ 

( IIB S ). trirónu phái kế toán quản tr ị cua M ỹ  thì: "K c  toán quan trị là m ộl bộ 

phận cua hộ iho ĩm  lỉiô n g  lin  quàn Ir ị Ironũ các tố chức mà nhà quan trị dựa vào 

dó dc lìoạch định và kicm  soát các hoạt dộni» của lổ  chức". '1'hco quan dicm 

n à \ .  kc toán quan Irị là c ò im  cụ gán l iền vó i  hoạt dộ ìm  quan trị của các tố chức.  

Nỏ có vai Irò quan Irọn ii o¡úp các to chức xây dựim các dự toán, hoạch định các 

chính sáclì \à  k icm  soát mọi hoạt độ ^^  cua lô chức.

I hco uiáo sư 11.13()uquin D'ả\ học Paris -  Dauphin, Iru'ó'nu phái ke toán quan Irị 

cua l^hap. "K c  toán quan trị là một hộ ihốnu ihônũ tin  d ịnh lưọ’nu CLinu cấp cho 

các nhà quan Irị dira ra quvél dịnh diều hành các tồ chức nham đạl hiỘLi qua cao". 

Theo quan diếm này. kế toán quản trị là công cụ cuim  cấp thông lin  c lio  các nhà 

quan trị. dựa vào ihônu lin  dó các nhà quan Irị dưa ra quycl dịnh điều hành các 

lioạt dộim nham dạt hiộu quá k inh te cao.

rhco l l iệ p  hội Kc tOcin viên liọp  chủng quốc ỉ loa K ỳ: "K e  loán quản Irị là 

quv Irình dịnh dạniz. do luờng. tôn^ họp, phân lích, truvền dạt các ihô im  tin tài 

chính \à  phi tài chính cho các nhà quán trị dể điều hành các hoạt dộĩm kinh 

doanli nhàm nànụ cao hiệu quả slY dụng vốn". Quan đ iẻm  nàv nhấn mạnh vai



Irò kc toán quản tr ị là cônu cụ không thổ thiếu được của các nhà quản Ir ị khi 

dưa  ra các quyế t  đ ịnh  kinh doan h  n h ằm  nâng  cao  hiỘLi quả  sứ d ụ n e  vốn. tài sản.

Theo Luật Ke toán V iộ t Nam : “ Ke quản ìrị là viộc thu ihập \ử  lý phân tích 

và cun» cấp thông tin kinh lế tài ch ính theo  VCU cầu quản Irị và  quyế l  định kinh  

tế tài chính trong nội bộ đcrn vị kế toán". Theo quan điểm này. níioài viộc nhấn 

mạnh vai trò của ké toán quản tr ị là thông tin  hữu ích phục vụ các cấp quan lý 

khi đưa ra các quyél định còn cho biết quy trình nhận diện ihỏnu tin kố loáiì 

quan trị trong các tổ chức hoạt động.

Các khái niệm Irên tuy có sự khác nhau về hình thức, soniz dcu cỏ nhừim 

điểm CO' bàn g iố n g  nhau:

“  Ke toán quản trị là một bộ phận cấu thành Iro im  hệ thống ke loán cùa các 

lô chức hoại độriR.

-  Ke toán quàn tr ị là công cụ không thể thiếu đưọ'c troniz các doanh nahiệp 

kinh doanh theo cơ chế thị trường vi nó là cơ sở khoa học dổ đưa ra mọi quyếl 

dịnh k inh doanh.

-  Thông tin  kế toán quàn trị trong các tồ chức hoạt dộng eiúp cho nhà quản 

Irị thực hiện chức năng quản tr ị doanh nuhiệp: Lập kế hoạch; l o  chức thực 

hiện; K iểm  Ira, đánh giá và ra quyết định.

Từ những phân tích trên ta có thê đưa ra khái niệm kế toán quán trị như sau:

K¿ íocìn quàn t r ị  Ici một môn khoa học thii nhận, xử  lý  VÍI cung cắp íhôn^ tin  

định lượng kết hợp với định tính về các hoạt động cua mộỊ đov vị cụ íhê. Các 

ỉhỏn^ íin đó g iúp  các nhà qiicm í r ị  trong quá ỉrìrìh ra  quvếí đ ịnh Hên quan đến 

việc lập kê hoạch, tô chức thực hiện, kiẽm tra và đánh g iá  Ịình hình thực hiện 

các hoạt độrìịị của đơn vị nhằm tố i IIV hóa các mục íiéu.

1.1.2. Bản chất kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Trước khi nghiên cứu bản chấl kố toán quản trị, chúnu ta SC xem xél ban 

chất ihông lin  kế toán nói chung.

Thông lin  kế toán là một bộ phận cấu ihành CO' bản trong hệ thonw các cônu 

cụ quàn Iv k inh tế vi mô, nó có vai trò lích cực trong việc điều hành và kiổm 

soát các hoạt động kinh tế của đo'n v ị, có ý nqhĩa cho mọi đối tưọTiíĩ tuỳ theo 

các lợi ích khác nhau.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vai trò của kế íũán càng giũ' m ội vị 

thế quan trọníí ở bất cứ loại hình đơn vị nào. Đối với các doanh nRhiộp kinh doanh.



kế toán là m ộ l  imuồn ihòno tin quan trọnu đc dira ra các  quyết  định kinh doanh  

nham nâìiíí cao hiệu quả sử dụim vốn. Dối \(Vj các đơn vị hành chính sự nghiệp, 

kế toán là công cụ theo dòi tin li hinh sư dụnu và cấp phái ntĩuồn kinh phí của 

niíiìn sách nhằm góp  phần tict kiộm \ à nâni’ cao hiệu quả sử  dụng kinh phí.

Như vậy, kế {oản là một cônsz cụ quan trọnií dc quản Iv nền kinh tế nói 

chun» và các dơn vị Iron» nền kinh lố Iiỏị ricnụ. Xét ờ các đơn vị Irong nền 

kinh tc, thônu tin  kế toán chia ihành 2 bộ phận cơ bản: Thônu tin  ké toán cung 

cấp cho các dối tưọ‘ng bên nỵoàỉ sử dụng dc dưa ra quyết định hữu ích cho từng 

đối lượng, ví dụ các nhà đau lư. các CO' quan ihuế... ta sọi đó là ké toán tài 

chính. 1 'hônu tin  kế loán chi cune cấp cho các cấp quản tr ị Irong nội bộ doanh 

nuhiộp sử dụn^ đê đira ra q iivc l định dieu hành các hoạt động kinh doanh còn 

gọi là kố toán quan trị.

Troniỉ các doanh ỉm lìiộp kinh doanh- mục liêu cuối cùng đó là lợi nhuận thu 

đ iiục khi dã đầu lư vào hoạt dộim. Nhưne dê đạl lợi nhuận cao nhất các nhà 

quán trị k inh doanh can phải có các qu\'cl định k inh doanh một cách sáng suốt 

và khoa học. M uốn quyếl định kinh doanh có lính khả th i cao phải dựa vào hệ 

ihố im  thông tin  kế toán quán trị cuniz cấp.

Như vậy, kế toán quàn Irị có nhiệm vụ theo dõi linh  hình biến động của các 

tài sản, nguồn vốn. doanh thu. chi phí. kct quả của doanh nghiệp bằng các 

ihu’ó’c do khác nhau, í^ắn vó i các quan hệ ìài chính dề cung cấp cho các cấp 

quán trị theo yêu cầu cụ thẽ.

1 'ừ nhừng sự phân lích Irôn. la cỏ the khái quát bản chất của kể toán quản trị 

như sau:

- Kc toán quan trị là m ộl bộ phạn cắu ihành của ké toán nói chung trong các 

tố chức k inh tế. đặc biệt là các doanli Iiehiệp kinh doanh.

- '1'hông l in kc toán quàn  trị chu  NCU CLiim c ấ p  c h o  c á c  nhà quản  trị doanh  

nghiệp đưa ra các quyél dịnh diều hành các hoạt độnu kinh doanh. Các cấp 

quán trị từ Tổ  lrưó‘ng san xuấl, Quan đốc phân xưởng, 7'rướng các phòng ban 

đến Ban giám  dốc và I lộ i dồng quản Irị doanh nghiệp.

-  Thông lin  kế loan quản trị ihưcVim cụ íhc và mang lính chất định lượng 

nhiều vì gắn với các hoạt dộna kinh doanh cụ thể của doanh imhiệp.

-  Thông tin  kố toán quản írị dirç’c cụ Ihổ hoá thành các chức năng cư bản của 

các nhà quản tr ị như: Xây dựrm kế hoạch; tố chức thực hiện; phân tích, đánh 

2 Ìá và ra quvết định.



Chức năim cơ bản cúa nhà quản trị đó là chức nãim ra quvct dịnh dicu phối 

các hoạt động kinh doanh đẻ lố i đa hóa lọ’i nhuận.

1.2. CHỨC NÀNG THÔNG TIN KÉ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

'rhoniz tin  ke toán quản Irị có vai trò chu dạo và chi phối toàn bộ hoại độim 

k inh doanh cùa các lổ chức hoại độnR. Dó là cơ só‘ quan trọnu dê đưa ra các 

quycí dịnh imẳn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo cho sự tồn lại và phát tricn bền 

vững cúa doanh nuhiệp tron iỉ nền k inh tế thị trưcrng.

Ra quvết dịnh là chức nănií đồnu thòi cũn« là nhiệm vụ cơ ban của các nhà 

quản trị doanh níỉhiộp. Nhiộm  vụ cơ bản cúa các nhà quản trị trorm bắt kv tố 

chức hoạt độns nào gồm nhữnũ chức nănu: Xâv dựim ké hoạch; tố chức thực 

hiện: kiem soát, dánh giá và ra q u \c l d ịnlì. M ỏ i licn hệ uiữa các chức năni> CÌUỈ 

các nhà quản trị ihề hiện trong m ộl chuồi các quvct dịnh licn liếp:

-  Kê hoạch là một bức tranh tông thê của doanh ni^hiệp tronu lươrm lai. hoặc 

lổng thế các chi tiêu kinh tế được xây dụno và đưa ra các biện pháp dế dạl đu-ợc 

các mục tiêu kỳ vọnii. Đẻ xây dựng kế hơạch các nhà quản írị thưèrng phai dự 

doán, phán đoán kết quả của các chi tiêu k inh tế SC xáv ra dựa Iren nhCrnu CO’ sỏ' 

khoa học sẵn có. Tronu quá trinh xây dựng, nhà quản trị thưòng phai liên kél 

các chỉ tiêu kinh tế vó i nhau đế thấy rõ sự tác độnu về nmiyén nhân và kếl quả 

SC xảy ra trong lương lai. V í dụ: Huy động nguồn vốn từ tồ chức nào? Sử dụnũ 

neuồn von chơ nhCrng mục đích gì?... Do vậy, thông tin  kế toán quán Irị cần 

phải cunu cấp cho các nhà quản Iv dế xâv dựng kế hoạch các mục ticLi dề ra. 

nhằm dạl kết quả cao nhấl trong các hoạt động.

Tóm lại. kế hoạch là phu‘ơng hướng chỉ đạo de các hoạt dộim  kinh doanh 

dien ra một cách bình thường, đồng thò i cũnu là căn cứ đố dánh giá các kếl quả 

k inh doanh ihu về.

-  Nhiệm vụ tỏ chức các hoại động  đây là chức năng cơ bán của các nhà quản 

Irị. Chức nănii này nhằm truyền đạt các chi ticu ke hoạch dà xâv dựim cho các 

bộ phận trong doanh nghiệp. Dồng thời tồ chức hoại động lại các bộ phận theo 

như kế hoạch dã phô duyệt. Chức năng này yêu cầu các nhà quản Iv phái liẽn 

kết các bộ phặn với nhau, sử dụ ng  n gu ồn  lao đ ộn g  h ọ p  lý nhằm khai thác tối đa 

các yéu lố của quá trình sán xuấl đề dạl đu'Ọ'c các mục tiêu dã dự dịnh. Chức 

năng này ycu cầu các nhà quản Irị phài sử dụng tổní> hợp các ihông lin  của 

nhiều bộ phận Iron ii doanh nghiệp, các thông tin  bcn Irong và bcn ngoài, ihôn^



lin  dịnh lirợtm \à  ihỏn ii tin dịnh tín li dc ur LÌn phán doán và thực hiộn lố t các 

quá trình k inh doanh ihco các kc hoạcỉì. dụ loaii dà xây du’m;.

Tỏ chức ihực hiện còn là sự kcl họp !iài lìoa uiừa các vếu lố Iron ”  quá trinh 

sán xual và vai Irò của các nhà quan li t đc ílụrc hiện các khâu cỏniỉ việc ihco 

như kc hoạch dà dồ ra nham dc dại dirọc mục ticLi của quá trình kinh doanh. 

Đ â v  là uiai đoạn quỴcl dịnh nhai. ba\  vì các quvct dịnh kinh doanh phái hel sức 

linh hoại, phù họp \ó i  các dicu kiộn tlìỊic lien khi dó mói khai thác hết khá nănu 

l i ề m  là n g  c u a  các  VCLI tô san xual  và dạl  d ư ọ c  m ục  t iêu lối  ưu.

Ví dụ; Q uycl dịnh mua vậl tư O' llìị tiirò ỉm  nào vừa đảm bảo chât lu'O'tm. vừa 

dám báo chi phí thấp nhất...

-  Kiêm ira  Y() đánh iỊÌá các kếí qua íhuc hiừn. Căn cứ vào các chi liêu của 

các kcl qua thực hiộn đối clìieu vói các kc hoạch dã xây dựno đc kiểm tra và 

dánh ũiá tình hình thực hiện kcl qua cua doanh nuhiệp.  ' ĩhôii i í  qua dó dề phân 

tích và thu nhận các thôim tin phục \ụ  cho quá Irình k inh doanh liếp theo.

Thực chất cúa quá trinh kicm  ira và dáiih ũiá tlurònu là so sánh ihav đượ’c sự 

khác nlia ii giữa thực hiện vói kc hoạch dà \â \  dựng, từ dó xác định các nmiycn 

nliàn anh liưỏni» dê có ihc dicu chinh quá Irinh ihực hiộn của lừn^ nuLiủi. từnii 

bộ phận nham cho các lô chúc hoạt dộne dạl dưọ‘c các mục liêu toi ưu. 7'hôĩm 

ihưcrim v i ệ c  k i c m  tra. dánh  uiá cua  kc loan  quan Irị t h ô n u  qua hç  thôniỉ  k i ê m  

soái nội bộ Iro im  doaiih nuhiộp. Ilệ  thoim kièin soát nội bộ dưọ’c ihực hiộn 

ihônu qua viẹc phân cỏim. phân cấp dựa Iren cơ che quan lý lài chính và Irách 

nhiệm cúa từnn cá Iiliân. bộ phạn tron i’ mộl tỏ chức hoạt dộnọ^ cụ thổ. V í dụ: 

Quán dốc phán xLixVim chịu irách nhiệm ve các clìi lieu số lượnu, chất lirợnũ san 

phâm sán \Liat. 'rrucVno phòim vạt lir  chịu Irach nliiçm  vồ chal luựng nguyên vặl 

liçLi thu mua.

Ra quyểi cỉịnh, dây là chức nãnLi CO' ban nhái cua thỏng tin  kế loán quàn trị. 

Dựa vào nguồn lhỏni> tin thu thập, lliòna qua phân tích, chọn lọc thông tin  dc 

dưa ra quyét dịnh dối vói từng hoạt dộní^ cụ llic của quá trình k inh doanh nhàm 

nâníỉ cao hiỘLi qua sử dụni’ von. liet kiộm chi phí...

Ra quyốt định là côim việc thu’àniz \uvcn  của các nhà quàn tr ị ảnh hưò’ng 

den kết quả cuối cùnii của doanh nchiệp. Việc ra quyết dịnh thường dựa trôn cơ 

SO' tonu họp nhiều nmiồn thôn« tin khác nhau, nhưnu t rone đê  thông tin kế toán 

quàn ir ị thưò'nu ụiừ vai trò có tính chấl q u \c i cÌỊnh và độ tin  cậy cao. Các nhà 

quán Irị thuùno dứim trircVc nhiều phironiz án kinh doanh khác nhau. M ỗi



phưong án thường bao gồm nhiều hộ thống thông tin  đa dạnụ như là số lượng, 

chủng loại, chi phí, lợi nhuận, vốn, ih ị trường... Do vậy đòi hòi kế toán quàn Irị 

phải tồng họp, phân tích và chọn lọc hệ thốníỉ thông tin  này. 'Tren cơ sở dánh 

giá hệ thống thông tin  do ké toán quản tr ị cung cấp đế đưa ra các quvếi dịnh 

chọn các phương án tối ưu.

Ví dụ: '1'rưởng phòng đầu tư cần phải biết íhu hẹp hay mở rộng phạm v i sàn 

xuấl kinh doanh của mặt hàne nào. Trường phòng vật lư  cần phải biết thôrm tin 

về linh  hình hàiiR tồn kho để đưa ra quyết định ihu mua vật tư cho phù họp 

nhằm đáp ứng nhu cầu của quá trình sản xuất, đồníi thời nâng cao hiộu quả sử 

dụng vốn. Trưòng phòntí tiêu thụ cần b ié l các thôim  tin  về lừng thị trường đẻ 

thoả mãn nhu cầu của khách hàng. G iám đốc doanh nghiệp cần phải b iết loàn 

bộ các Ihông tin  về tinh hình tài chính và các yếu lố  sàn xuất dề điều hành quá 

trinh sản xuất một cách nhịp nhàng, đons bộ.

Các nhà quản tr ị là người ra quyết định nhằm đàm bảo sự tồn tại, phái Iricn 

liên tục của doanh nghiệp và kiểm soát việc thực hiện các quyết định đó. Do 

vậy, tương ứng với từng khâu côní> việc quản tr ị ihì kế toán phải CLiriR cấp 

ihỏng lin  phù hợp cho từng khâu công việc đó:

-  Trước hết, kế toán quản tr ị phải ih iế t lập một hệ ihống các chì ticu, mở tài 

khoản, sổ sách đế ghi chép m ộl cách có hệ ihống các hoạt độim sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. V iệc xây dựng hệ thống chi liêu, mờ tài khoản, phải 

xuất phát lừ nhu cầu sử dụng thông tin  và đặc điềm của hê iạt dộng sàn xuất kinh 

doanh khi đó các ihông lin  mới có lính hiệu quả về mọi mặt. V í dụ: phân loại 

nguyên vậl liệu iheo sản phẩm sản xuất đề ghi chép, chi tiế t hoá công nợ ihco 

ihời gian, theo đối tượng, kh i dó la phản ánh chính xác chi phí theo sán phẳm. 

biộn pháp Ihu hồi nợ phù hợp ...

- Phản ánh các thông tin  kê toán thực hiện vào các lài khoan, vào các số 

sách dã th iế l kế theo nhu cầu của các cấp quản írị.

-  Từ các thông tin trên, kc toán quản trị lién hành lính toán các chi ticLi theo ycu 

cầu quàn trị nội bộ và lổng họp thành các báo cáo của các cấp quản trị khác nhau.

"  Kế toán quản trị tiến hành kiểm tra các thông tin  trôn các báo cáo, phân 

lích, đánh giá hiệu quả của các hoạt động và trọ' g iúp các nhà quản lý đưa ra 

quyết định k inh doanh phù hợp.

Ta có thê khái quát chức năng quản trị và vai trò ihône tin  ké toán quán trị 

qua sơ đô sau:
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Các chức năng quán trị Thông tin kế toán quản trị

Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giũ’a thông tin kế toán quẳn trị với chức năng quản trị

doanh nghiệp

1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CỦA KẾ TOÁN 
QUẢN TRỊ

1.3.1. Đối tuọng  nghicn cứu của kê toán quan trị

Kc toán quản trị lù một phân hộ kc loán trong các lổ chức hoại động, được 

ihể hiện rõ nét nhất Ironụ các doanh ni>hiệp kinh doanh, các đơn vị sự nghiệp tự 

chủ tài chính. Do vậy, kc toán quán Irị cuim C(') dối tượng nghiên cứu chung của 

kế toán là là i sản, nuuồn vốn í^ấn vó'ỉ các quan hệ là i chính của lổ  chức hoạt 

dộnu. Sụ’ vận dộim của tài sản, nmiồn \ố n  I^an với các quan hộ tài chính vì mục 

licLi lọ i nhuận dưcTc kế toán quan trị coi Irọnu hàng đầu. Như vậy, kế toán quản 

tr ị bắt dầu nuhicn cứu ó' một lổ chức hoạt dộni> từ khi thành lập. sau đó liến 

hành các hoại dộrm kinh doanh như ciiim  cấp các yếu lố  đầu vào, sản xuất ra 

sản phẩm, liêu thụ sàn phẩm và ihực hiện phân phối kết quà tài chính cho lới



khi üiai the hoặc phá sản. Kc toán quản trị cCin» gắn tiồn \ó 'i một chti kỳ k inh 

doanh cùa doanh niihiộp.

Ben cạnh đó. kế toán quán Ir ị còn im hicn cứu nhừno đôi tưọTiu đặc ihù và cụ 

thế hoá nhằm CLiim cấp các thônR lin nhanh, chính xác ch o  các c ấ p  quản trị dạt 

dưọ'c mục tiêu là tối đa hóa lọ i nhuận:

-  Nubien cứu sâu về chi phí của doanh nghiệp theo các eóc dộ khác nhau 

như phân loại chi phí. dự toán chi phí. xây dựng định mức chi phí, plìàn lích 

mối quan hộ lỉiữa chi phí, sản lưọ'rm và lọi nhuận... nhằm mục dich kÌLMTi soát 

và quản Iv chi phí chặl chẽ và dự toán chi phí chính xác dế tối thiếu hóa chi phí.

-  Ke toán quản trị các vếu lố  sản xuất như lao độni>. hàng lon kho và lù i sản 

cố dịnh nhàm khai thác tối đa các yếu tố sẵn có, đảm báo chi phí ihâp nhâl vù 

lọ i nhuận cao nhất, đồna thời thòa mãn nhu cầu cúa th ị triiủng.

- Phân lích mối quan hệ uiữa chi phí, doanh ihu, lọ'i nhuận ihône qua các hộ 

ihốnu báo cáo kếl quá kinh doanh irorm  việc hinh thành các quvêt dịnh diêu 

hành hoạt dộng của doanh nghiệp.

- Xây d ựn g  các trung tâm trách nhiệm, phân lích chi phí. doanh ihu và 

lợi nhuận ihco yêu cầu quản trị doanh nghiệp đế dưa ra các quvcl dịnh cân dầu 

lư thêm hav thu hẹp hoặc chấm dứt hoại động của lừno bộ phận nham phát Iriên 

và báo dảm an loàn n^uồn vốn k inh  doanh. D o m  thô'i xác dịnh trách nhiệm của 

cá nhân, bộ phận trong lồng ihe doanh nghiệp.

™ K icm  soát viộc thực hiện íừnu khâu công việc, làm rõ các neuvên nhản 

gây ra sự bién độn^ giCra chi phí Ihco dự toán và thực tế. Từ  đé) phái huy những 

thế mạnh trong hoại độnạ k inh doanh và có các biện pháp nuăn chặn nhữnu 

điổm yếu nhằm nâng cao hiệu quả cúa từng hoạt độnu kinh doanh.

-  Cuna cấp các ihô ỉm  tin  can th iê t dê làm s¿ing lo viộc dưa ra quyct dịnh 

kinh doanh hiộn tại và lương lai. Xây dựrm các dir loan chi phí, doanh thu và 

két qua ìài chính nhằm dự báo các két quả kinh doanh diễn ra theo kố hoạch.

-- Phân lích và lựa chọn các phương án đau tư nqắn hạn và dài hạn dc dám 

bào an loàn và phát Iriổn vốn Irong hoại độno kinh doanh có hiệu quả ntìấi.

1.3.2. Phirong pháp nghiên cứu của kế toán quản trị

Thông tin  mà kế toán quản tr ị thu ihập đưọ'c thườím ihônu qua nhiều thưóc 

do khác nhau như lìiộn vậụ RÌá trị, thời íiian. chủnũ loại, cơ cấu... Dc xứ lý 

những thông lin  này phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh, kc loán quan
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Ir ị niịoiú viçc sử dụnu các phưcvrm phap iriiyền thống còn sử dụng những 

phưưim pháp dặc irưnu dc dam bao chíì c:k: t,]ii\él định kinh doanh lối ưu.

* ( 'ác  p h i t V í i ^ phá¡) íruyẻn ỉh(ịfv^:

-  I^hưcne pháp chứne lừ. Chửim ur la hăiiL’ chứrm đô ahi nhận ihô im  tin  kế 

loán  quan Irị nuay lừ ban dau các niilìiệp \ỊI kinh té, tài chính phát sinh.  C h ứ n c  

l ừ  uhi nhận  t h ỏ n u  l in kc loán  quan trị \ C eo ban tưcĩng tự n h ư  c h ứ n g  lừ  ghi  nhận  

thônu lin kế toán tài chính, sonu co  dicni khac biẹl vì xuất phát từ mục tiêu của  

hai phân lìộ ihônu tin kế loán.  Chửnu lừ cua kế toán quản Irị thirờĩm ycu  cầu 

cao lính tru im  thành cua imhiệp \ ụ kinh Ic pliát sinh, trona khi đó chứn« từ của 

kế loán tài chính tlurÒTm ưu liên lính pháp Iv cua nụhiộp vụ phái sinh.

- ' Phưorm pháp lài khoan kc toán. ! ronu kc toán lài chính các tài khoán dược 

m ơ  n h à m  d á p  ứ n a  m ụ c  l ieu lập báo cá(ì tai chính  c u n g  c ấ p  th ô im  tin chu  VCU ra 

bôn nuoài doanh lìuhiộp. Tronu khi dó các lài khoản kê toán quản trị dưọ'c mở 

xual phái íừ nhu cau cua các nhà quaiì Irị nội bọ dc theo dõi và diều hành các hoạt 

độnu kinh doanh. V í dụ; Tài khíuiỉi doanh ihii dưói uóc dộ kế toán quán trị có 

ihc dưọ'c mo' theo nhiỏu ticLi ihửc khac nliaii Iihư san phâm, dịa điêm, ihò i uian, 

nhóm mặl lìànu, thị trư ò ỉm ... nhăm pliỊic \ụ  nhu cầu quàn IrỊ cua từnu cap. 

'['roim khi dó  lùi khoan doanh ihu dưói OUC dộ kc toán lài chính chủ yeu dc lập 

hệ thoim  báo cáo íài chính phục vụ clìo các dôi Urọnii bcn nuoài doanh niỉhiộp.

- Phưonu pháp lính uiá. Tronu kc toan quaii trị sư dụnu nhiều phươim pháp 

lính uiá khác nhau nhằm plian ánh chính \:ic ílỏi iu‘Ọ‘ni> chịu chi phí dế dưa ra 

q u }c l dịnh lựa c lìọ ii plurơim án tôi UU. [liệu Uu ironu các doanh imhiệp vần có 

sự  L̂ iao l lioa uiìra ìính eiá dưói uóc dọ kê U)áiì lài eh ính và lính uiá dưói uỏc dộ  

kố toán quan Irị. Tíiih ũiá duới eóc  dộ kè loan lài chính ihuùnu  hưíVim tcVi xác  

dịnh aiá ihực tố hànu tồn kho.  L'hi phỉ cho mực tiêu qưycl  loán lluic thu nhập 

doanh n e h iệ p  và các doi lu ợ n e  ben \ìíim\ quan tâm den các lioạl clônii kinh 

doanh dà \a v  ra, soim tính dưói U(')C tlộ kê toán quan IrỊ thu'ó'iiíi hưó’im tỏi 

xác dịnh c liính  xác dối tưcrna chịu chi plìí phục VỊI cho viộc ra quycl dịnh lố i ưu 

ch o  nlurn^ p h ư o ìm  án liro-im lai.

Phu'o'im pháp tỏnu họp cân doi ke loáii. Trone kc toán quản Irị hệ ihôrm báo 

cáo kc toán rảl da dạim và phoniz phú xuất phái lừ dặc dicin  k inh doanh cua các 

doanh nghiệp khác nhau và nhu cầu quan Irị cùa từn^ cấp. 'Fron^ khi dó hộ ihống 

báo cáo kc loan tài chính thưòim thốnu nhái \ c hinh thức và các chi tiêu báo cáo.

N lur la dà biết, kố loán quàn trị là một bộ phận cấu ihành của hộ thống 

ihông tin  kế loán nói chunu Iro im  các doanh nghiệp, do vậy rmoài các phươnu



pháp sử dụnií chunii của kế toán như: Phương pháp chứng lừ. phươne pháp lài 

khoản, phương pháp tính giá và phưcng pháp tổng họp cân đối kế toán đã trình 

bày. còn sử dụng một số phương pháp đặc íhù đổ làm sánu lò ihòn iị tin kế toán 

quản Irị phục vụ nhu cầu quàn lý.

* Các phương pháp đặc Irxmg cua kê tocm quân ír ị :

-  l^hưcng pháp phân loại chi phí. Kế toán quản trị nehicn cứu nhiều lieu 

thức phân loại chi phí khác nhau nhằm tạo lập các ihô im  tin  thích họp cho việc 

ra quyếl định ứrm xử từne loại chi phí nhằm uiảm b(Vt chi phí cho doanh 

nghiệp. Các liêu thức phân loại chi phí khác nhau sẽ đưọ'c ứng dụrm trong việc 

lập các báo cáo kết quả kinh doanh và phân tích chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh 

doanh cao nhất. Các ÍÌCLI thức phân ioại chi phí giúp cho các nhà quản trị hiốLi 

đưọ‘c bản chất cúa các yếu tố chi phí phát sinh trong doanh nuhiệp. từ dó có các 

biện pháp kiềm soát và ra quyết định ihích họp.

-  Phương pháp lách chi phí hỗn họp thành biến phí và định phí giúp cho các 

nhà quản trị dự doán mức chi phí xảy ra, đồn^ thò i dc kiếm soát các khoán chi 

phí phát sinh.

-  Phươne pháp thiết kế thông tin  dưới dạng so sánh. Thônu lin  m uốii có ý 

nuhĩa thì phải có các liêu chuan để so sánh từ các số liệu thu thập đưọ'c. Kc toán 

quản trị cần xây dụnn  nhũ‘ng t icu chuấn SÜ sánh khoa  học đc các thòng  lin sau 

khi xứ lý có độ tin  cậy cao. 'rhông lin  so sánh trong kế loán quan trị thườnu 

dưọ'c ih iet kê dưới dạnu bàng, biếu, đồ th ị, phương trinh, hàm so... V í dụ: Ke 

toán quán trị phái cung cấp các thônu lin  Ihực hiện để so sánh vó'i các kế hoạch, 

dịnh mức hoặc dự loan chi phí... đê lừ  dó đưa ra các phưcrng án lựa chọn.

f Dạnu phưong trình rất Ihuận liộn cho việc lính và dụ' toán mộl số quá Irình 

san \Liat ehưa xảy ra nhằm phân tích và dự toán chi phí sán xuat. V í dụ: Phản 

lích chi phí hỗn họp theo phưcyng pháp cực đại -  cực lieu và phiRynu pháp bình 

phirtmg bé nhất.

f Trình bày các thông Un dưói dạnu đồ ih ị, mô hinh. Phươn^ pháp này cũim 

đu'Ọ'c kế toán quản trị sử dụng khá thông dụng. Đồ thị là cách thể hiộn dỗ ihấy 

nhấl và chính xác nhất cho ihấy được mối quan hệ và xu hướng bien động của 

các thông tin  do kế toán quản trị cung cấp và xử lý. Từ đó các nhà quản Irị ihấy 

ngay được xu hướng biến động của từng bộ phận và đưa ra các thông tin ứng 

xử nuay cho từng hoạt dộng.
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1.4. SO SÁNH KÉ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ KẾ TOÁN TÀI CHÌNH

1.4.1. Những điêm gioiiịỊ nhau

Ke toán quản Irị và kố toán lài chính lủ hai bộ phận cấu thành của kế toán nói 

chung, chúng dều có nhiộm vụ cung cấp thỏim ìin cho các cấp quản trị về tình hình 

tài sản. nquồn vốn. quan hẹ lài chíiìlì. do vậy chúnu cỏ nhĩmg diêm giống nhau như sau:

-  Đeu dề cập den các nt^hiộp vụ kinh Ic cua doanh nghiệp lừ khi thành lập 

cho tó'i khi giải the hoặc phá sản. Các nRlìiệp vụ k inh tế chủ vếu phản ánh các 

khâu cuni> cấp. sản xiiat, liêu thụ và xác dịnh kêl quả thườnu ũắn vói m ộl chu 

kỳ kinh doanh của một doanh Iiehiệp,

- Đồu dựa tren hệ ihốno uhị chép ban dằu của kế toán đó là hệ thống chứng 

từ. Hệ ihốnu chứne íừ bẳt buộc \ à hộ ihốnv. clúnm từ huxVn» dẫn là cơ sờ để ghi 

nhộn {hômi lin  ban đau cho hệ thonu ihỏne tin kế toán quản Irị írư ór khi đưa 

vào \ứ  lý.

-  rhòna tin  kế loán quan trị \à  ihỏnu tin kố toán tài chính đều chịu trách 

nhiệm truúc các nhà quan lÝ về Irách nhiộm cua ihông tin  trotm  việc cung cấp 

cho các đối lưọTìg sử dụim. Diem nàv ^an vói Irách nhiệm của những ngưòi lạo 

ra thônụ tin ban dầu nham nàni> cao  dộ ùn cậy cua nhữníi  thông tin sau.

1.4.2. N h ũ n ịị d iêm  khác nhau

Xuál phái từ mục dich CO’ ban cua kc toán lài chính là cung cấp thôn^ tin  cho 

iaí cã cac dối iượnĩị dc dưa ra quvcl định mang lại lọ i ích cho bán ihân các doi 

tLi'aim. ĩro im  khi dỏ kc loátì quan Irị clìi cung cap ihông t i l l  cho các cap quản Irị 

ỉiộ i bộ doanh nuliiẹp dc dưa ra LỊU\CÍ din lì JicLi hành các hoại dộĩm kinh doanh, 

d o  v ậ y  c h í n m  c ó  d i ê m  k l iác  n l ìau  CO' b a n  sau ;

* Vc dôi tưọ’n<̂  sư dụiui ihỏiìL! tÌ!ì; Các íhôiiL' tin  mà kc toán lài chính cunu 

Ctip phục \'Ụ cho nhiều dổi tirọỉm ben iruỉm. bcii n<joài doanh nuhiệp, nhưng chù 

yểu hưóng ra bcn niíoài: Các cỏ dỏrm. nhà dầu tư. cư quan thuế, các dối lác lien 

doanh, ỉỉên kếl. imân hàng.... Các dối lượn” tuỳ ihco các mục đích cụ thổ mà 

thu nhận và phân lích ihòniị lin  cho phì) họp dc dạt đưọ'c lọ i ích chính cho bàn 

thân mình. V í dụ: Các cò dòng ihưòim  quan lảm lới cổ lức cho mỗi cổ phần là 

bao nhicu dô dưa ra quyét định mua cố phiếu cho phù hợp. Ngượ’c lại, đối 

Urọ’ng mà kế loán quản trị phục vụ lại là các cấp quản tr ị bôn trong doanh 

nghiệp từ lổ tru’ờni> sản xLiấl den uiám dốc doanh nghiệp, chủ lịch hội đồng 

quản trị vó i  các ihỏHí» lin diễn biến lừ hoạt động kinh doanh hàng ngày  để điều



chinh hoạt dộim đó nhằm lố i da hóa lợi nhuận cúa các hoạt động.

Ví dụ: lỉả n ”  cân đối kc toán. Báo cáo kết qua kinh doanh, lỉáo  cáo ihuô,... là 

nhừ n u  i h ô n ” tin tô n u  h ọ p  m à  ké  toán  tài c h ín h  c ó  n h i ệ m  vụ cLinu càp  c ỏrm  khai  

cho các đối tưọ'ng bên Dí^oài.

Các bảnu tống họp chi phí và tính giá ihành cho lừrm phân xườntỉ, từn ii loại 

sản phấm. hay các bảníỉ dự toán chi phí lại do kế toán quản trị cung cấp chị tiết 

hav lồtm  hợp iheo yêu cầu sử dụ iìíỉ thôn iỉ lin  của mồi cấp quản trị Ironu doanh 

rmhiệp. Quản đốc phản xườnu cần phải chi tiế t hoá chi phí cho lừnu sàn phảm. 

Giám dôc cần phái chi tiê l hoá chi phí cho íừni> phân xưởrm.

* Đặc đicm cua ihônu lin  cuim  cấp :

~ Thỏníi tin của kế toán lài chính thườnu phản ánh quá k h ứ  và tuân iheo các 

chuân mực. chế dộ kế toán hưứna dẫn. thôim  lin  thườnu maim lính chính xác 

cao. rro n ii khi đó ihônu tin cùa kc toán quan trị thườrm luró im  ló i tirơnu lai. 

hiện tại và rất linh hoạt, rhône tin  thưò'ni> the hiộn tính k ịp  thò i, lốc dộ dc k ịp  

dưa ra các quycl định hàni> nuày.

Ví dụ: Bản”  cân đối ke toán phán ánh tình hinh tài san và nmiồn vốn cùrm 

vó'i các quan hộ tài chính tại m ộl thời diem cua một doanh nuhiộp. Còn lỉá im  

dự toán chi phí sản xuấl lại phán ánh ihò i gian trong tu'ơim lai chưa xày ra. 

Bảng cân đối kế loán thưòìm phải luân ihco các quy dịnh của chế dộ tài chínli

hoặc các chuân mực kế toán hưcíng dẫn Iro im  việc lập và phán ánh các chỉ lieu.

Báim dự toán chi phí sản xuấl lại xuấl phái lừ dặc diềm hoại dộim kinh doanh 

ihực té cúa doanh nụhiộp. sản phâm cụ thê đc xây dựng dự toán.

-  ’l'hu'ó'c do của thông lin kế loan.  ' ĩ ronu ké toán lài chinh ih u ủn ụ  sứ dụnu

các thưcVc do khác nhau như uiá Irị. hiện vật và thòi ịivản, nhưna thưcVc do í:iiá trịo  • • • CT .

dưọ'c coi là cơ bản. Sản phấm cuối cùim  của kc loán lài chính dó là hộ thona 

báo cáo kc loán thể hiộn bằng thước do uiá trị. Trona ké toán quan ir ị sư dụim 

nhiều lluró ’c do khác nhau như hiện vật, giá Irị, ihò i gian, churm loại, cơ cấu... 

rùv  theo nlìừng mục lieu khác nhau mà coi trọng lhưó'c đo nào. V í dụ: Chánh 

văn phònu khi dưa ra quvcl dịnh thuê phươnu tiện vận tái thưònu căn cứ vào 

nhìnm thôrm lin  ihô hiộn thưóc do khối lu’O'im, chủnii loại và kếl cấu mặl hànu.

-  Phạm vi thôim  lin  ke loán: ihỏnu tin  kc loán lài chính thườnu lien quan den 

loàn doanh nghiộp, phản ánh nhữno hoạt độrm kinh doanh đà xáy ra. Tronu khi 

dó thông tin ké toán quàn trị llurcVng phán ánh chi lié l ỏ- lừ im  bộ phận, lừne 

phân xuủnu, lừntỉ công Irinh, lừng loại sàn pham. ihỏnu tin  thưcTim phan ánh 

những hoạt dộnỉĩ kinh doanh dang và sẽ diền ra.
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Ví dụ: Chi lieu doanh ihu tren l^áo cáo kcí quá kinh doanh của kế loán lài 

chính là doanh thu cho loàn cỏim l \ .  còn tren ỉiáo  cáo kếl quả kinh doanh của 

kế  toán q uản  trị lại là d o a n h  ihu l ính cho  ÍÙỈÌ1-, bộ  phận,  t ừ n g  sản p h â m ,  từng  

loại hình hoại động.. . .  và toàn doanh nghiệp.

Thòng tin  của ké loá ii tài chính mane lính công khai. V í dụ hộ thống báo 

cáo tài chính của các công Iv cỏ phần lhli'0■n̂  phải công khai tại các sờ giao 

d ịch chứng khoán, các tô chức tín dụn^. các cơ quan thuc. Trong khi dó thông 

tin  của ké toán quản trị lại manu tính sư dụne nội bộ và thuộc vấn đề bí mật của 

doanh nghiệp. 'Tính bí mật của lhôní> tin kc toán quản trị phụ thuộc vào tính 

chấl của thôtm tin và vai Irò của từna cap quan Irị tronu doanh imhiệp. V í dụ: 

T inh  hình nộp thuc cua doanh imhiộp SC dưọc côỉm khai hàniỉ năm dựa vào báo 

cáo quvếl loán thuc. Lọi nhuận cua mỗi loại san phâm như the nào thì chủ 

doanh nuhiộp mới bict dưọ’c đê có căn cứ dau lư cho phù họp.

* KỲ báo cáo và hình ihức cua báo cáo kc loán.

-  Kỳ báo cáo cua ké loan tài chính thưònu theo quý, theo năm, theo ché dộ 

quy định.  D o  ironu kc toán quán irị tính linh hoạt và tốc độ du‘ỢC quan lâm nôn 

kỳ báo cáo cùng rất linh độnu. nó phụ thuộc vào yêu cầu của nhà quản trị, có 

thỏ là lừng ngày, tuần, lháni>.

-  1 lình thức và số lưcTnti các báo cáo cua kc loán tài chính ihườnii thống nhất 

về hình ihức và nội clunu theo quy dịnh. Các chi tiêu của Báo cáo dược lính 

Ihống nhất tron ỉỉ ca m ộl kỳ hạch loán. Còn đối vó‘i ké toán quản Irị ih i các báo 

cáo linh hoại ca vồ số iưọ-ng. hình thức mẫu bièu, quy cách và thời gian lập tuỳ 

ihuộc yêu câu thu nhận ihôn^ lin  cua các c¿ip quán Iv và đặc diêm hoại độrm 

kinh doanh cụ thồ cua doanh ni'h içp.

* 'r in h  pháp lÝ: Do dối lirợnu mà ké loan lài chính phục vụ là các cơ quan 

Nhà nưcVc. ngân hàng... và là căn cứ dc xác dịnh nghĩa vụ nộp thuế vói Nhà 

nưcTc cũng như ra quyếl định của các cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp 

Ironu hoạt dộnu kinh doanh nên thônu tin có tính pháp lý ral cao.

Ngưọ'c iại thòim  tin cua kê loán quan trị chi có ý nghĩa trong nội bộ doanh 

ni>hiộp nôn khỏnii có lính pháp lý.

* Quan hộ với các imành khác: do yêu cẩu thông tin  của kế toán quản trị rất 

da dạng nên kc loán quán Irị phải sử dụim nhiều ihông tin  cũng như phương 

pháp cua các ngành khác dc có thônu tin lìỪLi ích. V í dụ; Kc toán quàn trị dựa 

vào các nuành như ihốnu kc, phân tích...
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rỏm lại, nhừng điồm khác nhau ụiũ'a kế toán lài chính và kc toán quản Irị 

đ ược thc hiện qua sơ  bảng sau :

Bảng 1.1. So sánh sự khác nhau giữa kế toán quản tn và kế toán tài chính

Tiêu thức 
so sánh

1. Đối tượng 

sử dụng 

thông tin

2. Đặc điểm 

của thông 

tin kế toán

3. Thước 

đo thông tin

4. Hệ thống 

báo cáo kế 

toán

5. Tinh 

pháp lệnh 

của thông 

tin kế toán

Kế toán tài chính

Thông tin kế toán tải chính sử dụng 

cho mọi đối tượng bên trong và bên 

ngoài doanh nghiệp, nhưng hướng chủ 

yếu ra bên ngoài: Các cổ đông, cơ 

quan thuế, ngân hàng, kiểm toán...

Thông tin kế toán tài chính thường 

ưu tiên tính chính xác hơn là đầy 

đủ và kịp thời, vì cung cấp cho bên 

ngoài là chủ yếu. Thông tin thường 

tuân thủ các nguyên tắc và chuần 

mực kế toán theo quy định. Thông 

tin thường phản ánh quá khứ kết 
quả cùa quá trinh kinh doanh. Ý nghĩa 

của thỏng tin thường phục vụ cho 

kỳ tới để đưa ra các quyết định.

Thông tin kế toán tài chính sử 

dụng các thước đo hiện vật. thời 
gian, giá trị. Nhưng thước đo giá trị 
coi là cơ bản trong quá trình hạch 

toán.

Báo cáo của kế toán tài chính 

thường trong phạm vi doanh 

nghiệp, mẫu biểu báo cáo thường 

mang tính chát thống nhất về hinh 

thức và nội dung, kỳ báo cáo có 

thẻ là tháng, quý, nàm.

Thông tin kế toán tài chính thường 

mang tính pháp lệnh cao, tuân thủ 

các nguyên tắc và chuẩn mực kế 

toán.

Kế toán quản trị

> í
Thông tin kế toán quản trị chỉ sử 

dụng cho các nhà quản trị trong 

nội bộ doanh nghiệp: Hội đồng 

quản trị, Ban giám đốc, Trường 

các phòng, ban...

Thông tin kế toán quản trị thường 

ưu tiên tính kịp thời hơn !à chính 

xác và đầy đủ, vì cung cấp cho nhà 

quản trị lựa chọn phương án kinh 

dơanh tối ưu. Thông tin thường 

mang tinh chất linh hoạt, sáng tạo, 
Thồng tin thường phản ánh hiện 

tại, tương lai của quá trinh kinh 

doanh. Ý nghĩa của thông tin 

thường phục vụ cho hiện tại hoặc 

tương lai.

Thông tin kế toán quản trị sử dụng 

các thước đo hiện vật, thời gian, giá 

trị, cơ cấu, chủng loại, chát lượng... 
nhưng thước đo nào là cơ bản còn 

phụ thuộc vảo mục tiẽu của việc 

nghiên cứu và các quyết định cụ thé.

Báo cáo của kế toán quản trị 
thường theo bộ phận trong doanh 

nghiệp, mẫu biểu báo cáo phụ 

thuộc vào nhu cầu quản trị của các 

cấp và đặc điểm kinh doanh cụ thẻ 

của các doanh nghiệp, kỳ báo cáo 

có thể là ngày, tuần, tháng.

Thông tin kế toán quản trị không 

mang tính pháp lệnh. Thông tin đa 

dạng, phong phú mang tính chát 
linh hoạt.



Nhu vậv. bàn châl lhòni> tin  cua kê loán t|u;in trị khác vó i thông Ún của kê 

toán lủi ch ín l i .  d o  vậy  các l i  l luĩc lô  c h ú c  hacỉi toán d ẻ  thu nhận  t h ô n g  tin c ũ n g  

khác  nhau,  từ khãu íìhi nl iộn i h ô n e  tin Irên c h ứ n g  lừ, phân  loại  t h ô n g  l in,  x ử  lý 

\à  phân tich ciic thôn» tin...

1.5. Sự CÀN THIÉT, YÊU CÀU VÀ NHIẸM vụ  Tố CHỨC KÉ TOÁN 
QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIẸP

1.5.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán quán trị trong các doanh nghiệp ciia 

nền kinh te thị trưòng

Tron” nền kinh tố thị tru'àna. \a i irò cua ihòn» tin  kế toán quan tr ị ngày càng 

dưọc mo’ rộn”  và khẳnií định vị thế phái trien. I.,ý do cơ bản dẫn dến kế loán 

quán trị phái trien là do sự cạnh tranh khốc liệt cúa các dtìanh nghiệp, các lập 

đoàn, các quốc <>ia vó'i nhau. Trone cuộc cạnh Iranli đó có sự thành công và ihấl 

bại cúa các doanh ntihiộp, lập doàn. nhàn lố quan trọng dẫn đến sự thành công 

của các nhà quán Irị trên ihưonu trưònti chính là thôn« tin  kế toán quản trị.

M ặ l khác các mô hình tô chức quan lý cũn” thay đôi theo sự phái Iriên cua 

còn« nijhç thônu lin  và các côim cụ phàn tích hiện dại thôns qua hộ thốrm má\ 

tính. '1'hônu tin  kinh tế neày càrm ỉiộ i nhập cao. maim tín li chất toàn cầu, do vậv 

quá trình ihu thập, xử  lý thònu lin dòi hoi phai nhanh, chính xác và m ang  lính 

chuẩn mục của các ihônii lệ quốc lê. i'ru'ó'c sự dòi hói khách quan của nền kinh 

lố. Ir iiih  dộ của các nhà quán trị ntiàv cànu nâim cao đê đáp ứng và thỏa mãn 

các ihỏntỉ tin của nèn kinh tế hội nhập \ à phat Irièn.

Dó chính ià nmiyên nhân dẫn den kố toán quan Ir ị phát Iriến, do vậy tô chức 

kế toán quan Ir ị Irontĩ các doanh nuhiệp cua ncn kinh tế th ị trưÒTio có thê coi 

như một quy luậ l khách quan vốn có cua nền kinh tố. Tính tất yếu khách quan 

do dưọ’c thè hiện qua nhìnm dlcin sau:

' Các doanh nehiệp kinh doanh Iron» nèn kinh lố th ị trường phải tự chú tài 

chính. dưọ'c quvcn tự do C]u\'ếl dinh mọi hoại dộiiụ, dưọ'c giao lưu và hội nhập 

quốc tế, Do vậ\' linh  cạnh tranh cua các díuinh niihiẹp càng mạnh mẽ. đế dám 

báo  m ọ i  q u y ế l  đ ịnh  dira ra c ó  dộ  tin c ậ v  c a o  cần phải  dựa  v à o  hệ  t h ố n g  t h ô n g  

tin  kế ttìán quản trị.

-  I lộ  thống kc toán tài chính của các doanh nghiệp thuộc nền kinh tế thị 

trưòng thườníi phù họp với các thòrm lộ quốc tc. dó là nguyên nhân dẫn đến 

tính hội nhập cao. dẫn đến kế loán quan trị pliát triến và hoàn toàn độc lập vói 

kế toán tài chính.
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1.5.2. You cầu và nhiệm vụ tố chức kế toán quiiii trị trong các doanh 

nghiệp

Như ta đã bicl, kế toán quản tr ị là một phân hộ của kc toán nói chung trong 

các doanh nuhiệp, do vậy viộc tổ chức kế toán quản Irị cần ihục hiộn tốt các ycu 

cầu sau:

-  Cuníỉ cấp thông tin  đầy đủ, k ịp  thòi về tinh hình lài sản, nguồn vốn. doanh 

ihu. chi phí- lợi nhuận của doanh nehiệp cho các cấp quản Irị.

-  Cun^ cấp kịp thời và đầy dủ về định mức chi phí. dự loán, kế hoạch dể các 

nhà quản trị có phươim hướnu phân tích, đánh uiá đưa ra các quyel định plìù họp.

-  Các ihônti tin  curm cấp đều phải xuất phát từ nhu cầu cua CÍÌC nhà quan trị 

và dặc ihù kinh doanh cụ thê của các doanh imhiộp.

-  l'hônü tin cung cấp phải thuận tiện cho quá Irình phân lích, đánh giá đưa 

ra các quvcl địtìh phù họp cho từng mục liêu khác nhau.

Mặt khác để cuim  cấp đầy đủ, k ịp  thời các ihôns lin  về tinh hình k inh tế, lài 

chính cho các nhà quản trị, các chuyên RÌa kế toán quán trị cần phải ihực hiện 

lo i các nhiộm vụ sau;

- Xây dựng các định mức chi phí chuẩn, hộ thống dự toán ngân sách khoa 

học. kố hoạch phù hụp Irong một kỳ xác định.

-- 'lo  chức, phối hợp thực hiện tốt các khâu công viộc troníi doanh nuhiộp. nhàm 

dạt được các mục ticu như tố i đa hóa doanh thu, lợi nhuận, tối ihiÔLi hóa chi phí.

-  Thu thập, xử lý thông tin  về lình hinh biến dộng cúa tài sán, ntiuồn vốn. 

doanh thiK chi phỉ, lợi nhuận và các quan hộ là i chính khác ihco phạm vi của bộ 

phận và loàn doanh nghiộp.

- K icm  Ira, kiểm soát việc thực hiện các dịnh mức chi phí. dự loán rmân 

sách, kc hoạch dà xày dựnti.

- Phân lích dánh ^iá ihônu tin , cun» cấp cho các nhà quản Irị ihỏnu qua hệ 

ihốn^ báo cáo kế toán quản Irị. Tư vấn cho các nhà quán trị dưa ra quyốt dịnh.

1.6. TÓ CHỨC KÉ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP

Dc phục vụ nhu cầu lhôn^ tin  của các nhà quản Irị tronu việc dưa ra quyếl 

dịnh diều hành mọi hoại dộng k in lì doanh tronu các lo  chức hoại dộní>. Nội 

dung tổ chức  kế toán quản Irị có  vai  trò quan trọng Irong hoại  dộim tônR llìc cúa  

doanh nghiộp. Tố chức kế toán quản trị có thể theo chức nănu ihô im  tin  kế toán
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h o ặ c  chu trình ih ỏ im  tin kc toán cụ lỉiC' l!'(ìim cac  m ò  hình lô  c h ứ c  kết hợ p  hay  

lách biệl vó i  kổ loán lài chíiìh.

1.6.1. Tô chức kề toán quan trị íloiinh nghiệp theo chức năng
tliòng tin ke toán

I'ro im  các doanh nuhiẹp ihônu tin kè toán qưan Irị thưò’nR được to chức theo 

hai nội duim cơ bảii: Thu nhận thỏim lin  \à  phân lích, xử Iv ihỏrm tin.

'I'hu nhặn thôim lin kc loáỉi quan trị thuònLi du'ç’c tiến hành tại các bộ phận 

như phân XLRYim, cưa hànu. lỏ san \u a t . . .  Thỏnu lin kê toán ìịom có  thône tin hiện 

lại \'à ihỏrm tin tuxTim lai. Thỏim lin liiÇ‘11 tại cliính ià các chi tiêu kinh tế. lài chính  

chi lic l thuộc các bộ phậỉi như hàne tồn kho. chi phí. doanh ihu và két qua dang 

xày ra Iro im  hoạt dộnu kinh dooỉih của doanli HLîhiçp. Những ihỏrm lin  này dôu 

\L ia l phát lừ nhu cầu cua các nlià C|uan tri các càp nhằm theo dõi. đánh ưiá lình 

hình kinh lố. tài ch ính  cua d o a n h  n e h iệ p .  TliòiìL! l in tu'O’na  Icii là hộ t h ố n u  ih ô im  

tin quan Irọnu mà các nhà quaiì Irị cân pliai dự doán. phán doán nhừnu hoạt 

dộim  kinh doanh sap xa) ra dira trên CO' SO' klìoa liọc hiện lại và quá khử. Độ lin  

cậ) cua các llìỏ im  lin iLiơnu lai phụ lluiộc \ao trinh dộ quán lÝ của các cấp quan 

trị \ à anli hưoim den hiçLi qua cua các hoạt áộnn Iro im  doanh imhiệp.

'l ô  chức phản tích ihỏrm tin kc toán quan trị. I ren CO’ sớ  nhữnu ihôni^ tin thu 

nhận dưọc .  các  c h u ) c n  uia kc loan lien lìànlì so sánh, doi chicLi lỉiữa thực tế với  

dính mức.  dự loan,  kê lìoạch dê lừ dỏ xác dịnlì nhữnu nhân lô ánh hướnu theo  

c á c  c h i ê u  h ư ó i m  l ícli  c ự c  \ à ticLi c ự c  tù' d ó  d ư a  ra c á c  b i ệ n  p h á p  n h ă m  n â í m  c a o  

hiçLi qua cua các hoạt dộni’ . Mặl khác, quá trình Ị-ĩhân tích cCini» thưò’ni> sứ dụnL! 

các cỏn u  cụ hiộn dại dc du' doán nluTnu lioaí ỏọnii kinh doanh có  khả näi'm xa>' 

ra lừ dó c ó  các  q u \ c ỉ  dịnh ứn^ XI!' kịp íhời.

1.6.2. l ô chức ke toán iịuảỉx (rị Iron» (ioanh theo chu trình thông
tin kế toán

Chu irinh  ihỏnu tin kc loán thuờiìẹ thè hiện qua những khâu cơ bán Iron ii 

các tô clnĩc hoạt dộni’ : Tò chức hạcli toán tliô im  ùn ban dầu thỏn^ qua hộ ihốnu 

chứnu từ. tò chức lài klioan kố toán, lô chức lính giá và lố chức hệ ihống báo 

cáo kc loan quán Irị.

rồ  chức hạch toán thông tin kc loán quán trị ban dầu ihông qua hẹ thống 

chứng từ. Chứnu lừ là phươim liộn uhi nhận và phán ánh toàn bộ các nghiệp vụ 

kinh lố phái s inh tronu doanh nghiệp.  l 'ổ  chức ch ứ n g  từ thường dựa vào  hộ
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thốnu chứni> lừ  bắl buộc và hưó'n^ dẫn của Bộ Tài chínli quy dịnh. Tuy nhiên, 

xLiấl phái từ ycu cầu quản tr ị khi tỏ chức chứníi từ la có tliê bò sung them các 

chi lieu cho phù họp vcVi linh  hình thực tế cúa các doanh nuhiệp. Mặt khác có 

the tlìiế l kế m ói những mẫu chứng từ phù họp vói dặc diếm kinh doanh của 

lừim doanh niĩhiộp nlìằm cu n g  cấp  t h ô n s  tin nhanh và chính xác cl io từng cấp  

quản Irị. V í dụ: Phiếu xuất kho sử dụng vật liỘLi cho sản xuất san phâm có [he 

bổ siin« các chi ticLi như định mức tiêu hao vật liệu cho một sản phấm, lừ đó có 

ihề đánh í^iá và so sánh định mức thực té vó’i dự toán hoặc ké hoạch dế nhà 

quản Irị có các quyct định k ịp  thời.

'rổ  chức tài khoán kế íoán quản trị. Tài khoan kc toán và sổ ké toán có mối 

quan hệ mật thiết với nhau. Thực chất số kế toán là phironu liẹn thể hiện lài 

khoản kc toán. Do vậy. khi tồ chức tài khoán kế toán cần \Lial p liá l từ nhu cằu 

cua các nhà quản Irị ũắn với điều kiện ihực liền kinh doanh dê ma  các lài 

khoan, hệ thốim  sổ cho phù họp. V í dụ: Doanh n^hiçp kinh doanh da mặl hàne 

o’ nhiều ih ị trưò-n”  khác nhau Irong điều kiộn phân cấp CO’ chế quan lý lài chính 

ihco các cưa hàna ih ì là i khoản doanh thu thưcTnu đirọ’c m a  dònu ihò i ihco ba 

liêu ihức trên: doanh ihu theo mặt hàniĩ, doanh ihu theo ih ị truừiiLí. doanli thu 

theo cửa hàng.

Tồ chức hộ ihốHR báo cáo kế loán quản Irị. Báo cáo kế toán quán Irị chính là 

san phâm cuối cùng của các chuyên gia kế loán trong quá írinh ihu thập và xứ 

lý các ihônt’ tin  cunu cấp cho nhà quản lý. Báo cáo kế toán quán trị cũni’ da 

dạnu và phonu phú, xuất phái từ nhu cầu, sự am hiêu ihôntï lin  của các nhà 

quan Irị dê từ dó xây dựnu chỉ tiêu, ih iế t kế mẫu bicu cho phù họp vói iừn iị cấp 

quan Irị nhàm đảm bảo phân lích, dánh uiá dưa ra quyếl dịnh hiệu qua cao tronu 

các  l inh h u ố n g  ho ạ i  d ộ n g  k inh  d o a n h  h à n g  ni ỉày.

1.6.3. Mô hình tố chức kc toán quản trị troníỊ doanh n<ĩhiẹp

Trong thực íicn các doanh Hííhịệp thưÒTig lô chức kc loán quan Irị ihco mộl 

trong hai mô hình sau;

* 'rồ  chức ké toán quản tr ị và kế toán là i chính theo mô hình kcl họp. Theo 

mô hình này các chuycn gia kế toán đồng thời dảm nhiệm hai nhiẹni vụ : Thu 

nhận và xứ lý ihông tin  kế toán tài chính và ké toán quản trị. M ô hinh này 

ihường được vận dụng ờ các doanh nghiệp cỏ quy mô vừa và nhỏ. số ỉượim các 

nghiệp vụ kinh tế phái sinh vó i tần suất lì. M ô hình này có ưu diểm là kốl họp 

chặt chẽ thông tin  ke toán tài chính và kế toán quản Ir ị, liế l kiộm diíọc chi phí.
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thu nhịìn ihỏHLi liiì  nhanh. Sonn eo hạn CỈÌC la chưa chuvcn môn hóa hai loại kế 

toán ilico  cỏtm imhộ hiện dại. Các cônu \iẹc: cua kế toán được ihực hiện cho 

mỗi phan hành kố loan ihirôtiiZ cụ lỉiê  liỏa nliir sau:

Căn cứ vào chửnu lừ baiì daii dê uhi vào các sổ kế toán lài chính và kế 

loán quaiì trị.

-  Cuối kỳ hoặc ihco \cu  cầu CIKỈ nha quan irỊ kế toán liến hành lập các báo

cáo kố toán; Báo cáo ke toán lài chíiìh \à  báo  cáo kc toán quản Irị.

-  Phân lích, đánh uiá kết quà llui duục so vói các dự toán, định mức dà xây dựng.

- Xứ lÝ ihônu tin. cLiniz cấp kịp  thòi dô phục vụ ra quyết định cho mọi đối 

lưọne.

* '[ o chửe kế toán quan Irị \ à kc loán tài chính ihco mô hình tách biộl. Theo 

mô hinh nàv các chLi}cn uia kê toán quan Irị dộc lập với chuyên gia kê toán lài 

chính. Mô hình nàv thưònu dưọc \ ận dụnu o' các doanh nghiệp có quy mô lớn, 

số lirçïnu các nehiộp \ụ  kinh Ic pliál sinh vói tan suất nhiều, kinh doanh đa 

ngành, da ni^he. Mô hình nà\ co ưu diêm là lách biột thônu tin  kế loán tài chính 

độc lập vói kc toán quan Irị 1I1CO huơne ca liai dồLi có ihê hiện dại hóa, Son« có 

hạn che là chưa khái quái ilưọ‘c tliòn^ lin  cua hai phân hệ vói nhau. Các cônu 

việc cụ the cua kc toán quan trị dưọc cụ ihc lìóa như sau:

-  I.ặp d ự  toán,  dịnh mức clìi plií. ngân sách c h o  các bộ phận và toàn doanh

Ĉ ăn cứ vào clúrrm lừ ban dâu. hưcVim dần... đc lih i vào các sô ké toán quàn 

Irị theo nhu cầu cua các nhà quan trị.

~ 'I icn hành lạp các báo cáo kc loan quan trị theo yêu cầu của nhà quàn lý và 

ihực Ic các doanh imhiçp.

~  Phàn líc lì, dáiilì uia k d  qua lliu  diiục s u  v u i  các dự loán, dịnh mức đà xây 

dtm g dế đưa ra các ihòne lin  ihích họp.

-  riu i nhận thôim lin  thích họp dc  phục VỊI ra quyél định kinh doanh tối ưu.
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TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG

Tất cả các đơn vị tron^ nền kinh lế đều có mục ticu hoại dộnu, và các nhà 

quản lý cúa đều cần thỏng tin  kế toán để ra kế hoạch, điều hành, và kiốm  soát 

hoạt độnu nhằm dạt được mục tiẻu của tổ chức.

Ké loán quản tr ị là một bộ phận quan trọng Irong hệ thống ihỏnu tin  của mộl 

lồ  chức. Mục tiêu chủ yếu của kế loán quản trị là cung cấp thôni> tin  cho nhà 

quản tr ị đổ lập kế hoạch và ra quyết định; trợ giúp nhà quản Irị tro im  viộc điều 

hành và kiểm soát hoạt động của tồ chức: thúc đẩv các nhà quản trị dạl dưọ'c 

các mục liêu của tô chức; và đo luủng hiỘLi,quả hoạt dộrm của các nhà quản trị 

và các bộ phận trực thuộc trong lo chức.

Kế loán quản trị khác vói ké toán tài chính ỏ’ nhiều điểm. Đối tuợnu sử dụniĩ 

thông lin  ke loán quản Irị là các nhà quản IrỊ bôn tronu doanh imhiệp. Kc toán 

quản tr ị không có tính pháp lệnh và không tuân ihủ các ni>uvên tắc và chuấn 

mực kế toán. Trone khi đó. kế toán tài chính đặt trọníi tâm vào việc cunu cấp 

thôn» tin  cho nhừng n£ỉưò'i bên ngoài tồ chức như các nhà dầu lư. các chu nọ‘, 

các chuyên ũia tài chính, khách hàní>. 1 ’hông tin  kế loán lài chính cung cấp bị 

chi phối bỏi các riL>Liyên lắc kế loán, các chuấn m ực  kế toán,  các  qui dịnh của  

luật pháp và các cơ quan quàn lý nhà nưó’c và hoàn toàn dựa vào số liệu từ các 

nghiệp vụ kinh te phát sinh troníĩ quá khứ.

Tồ chức kế loán quản tr ị cũng xuấl phát lừ  đặc đ icin kinh doanh của các 

doanh nghiệp và ycu cầu ihônu lin  của nhà qnản trị các cấp.

Ngày nay ké loán quản tr ị đưọ'c xem là một chuvcn môn độc lập về lý 

thuyết và ihực íiỗn đã được xà hội ihừa nhận. Các chuvcM'1 gia kc toán quản IrỊ 

phải sử hữu m ộ l  ch ứ n g  chi hànli n g h ề  và luân thủ các  nuLiycn lắc d ạo  dức cua  

rìRhề nuhiộp.
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BÀI TẠP

Bài tập 1.1: Nhùr'm câu sau dúim ha\' sai ( iia i ihích.

1. Thòng lin  kc loán quaiì ir ị íK  ỈQ)! ) chi CLitm cấp phục vụ cho các cấp 

quản trị tî'onu nội bộ doanh neliiệp.

2. Phân loại chi phí ihco chức năim ỈK>ạl dộna là một phu’o'ng pháp nghiên 

cứu Iron^ K l'Q T .

3. K 'F Q l’ chi dự đoán bién dộni> íronu iLR^nu lai của doanh imhiệp.

4. Lập dự toán là m ộl khâu cỏnu việc cua kc toán tài chính (K TT C ).

5. Co' quan tlu ic  có quyền xcm các báo cáo do K'FQT lặp.

6 . Pliạm vi ihônu tin cua K r ọ  1 clìi dirọc quvél dịntì bói VCLI câu của nhà 

quan Irị doanh nuhiộp.

7. K l '0  r  là mộl bộ phận cấu thành cua liẹ ihoim thônu tin ké toán nói chuna.

8 . K T Q 'i' có trách nhiộm lìm hiốLi nm i\cn  nhân uâv chênh lệch oiữa dự toán 

\  à ihực tc phát  s inh  chi  phí.

9. Các báo cáo cúa K I 'rC  và K TQ T dcu duục lập vào cLiôi nicn dộ ke toán, 

llìưònu là cuối năm.

lơ. K TQ 'I' khỏim  sư dụim plìuơnu pháp lạp chửim íừ.

11. T hônu  lin tren báo cáo quan Irị ihưòTig diRYc bien hiện ciirới dạnti sơ  dồ,  

inỏ hình, dồ th ị. phironu irinh.

12. i^hu'O'nu pháp phân bỏ chi phí kliỏnu duọc sư dụng Iron^ KTQ'1'.

13. C’ác báo cáo của K rỉX .' và K Ỉ CVl' dèii giốnu nhau VC hình ihức nhưng 

khác nhau VC nội dunti: K TTC  lập Iriinu plian ánh thỏni» lin  toàn doanh nuhiộp; 

K TQ T  ỉại phàn ánh thôim  tin  manu tiVih bộ pỉiận.

14. Cá K 'î 'l 'C  và K rỌ T  dồii phai liỉàn ihu các nguycn tăc kc toán.

15. Thônu tin  tren báo cáo K T1C  ihc hiện ciirói cả chi liêu hiộn vật và chi 

lieu eiá Irị.

Bài tạp  1.2: Nhữne câu sau dứng hav sai Giái thích.

1. Cơ quan ihuế cé) the sư dụuii báo cáo kổl qua kinh doanh do K'1'QT lập đẽ 

làm căiì cứ lính thuc và nộp ihuổ vói Nhà nuức.

2 . 1'hông lin  cLÎa K 'fQ T  cần cLinu cấp đúng kỳ và phải hoàn toàn chính xác.
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3. K 'I'Q 'r là mộl cône cụ quán lý cúa các nhà quản Irị doanh nạhiẹp.

4. íh ỏ n i’ tin  Irén báo cáo cua K 'l ’ r c  cần thiết ké dưỏi dạnu so sánh dưọc.

5. llẹ  thốnu uhi chép ban dầu cúa kố toán là cơ sờ dc K T Q T  \ư  1). cunu cấp 

ihỏĩm tin  cho các nhả quản trị doanh nehiộp.

6. Kế toán quản tr ị và kế toán chi tiế t !à như nhau.

7. Kc toán chi tiế t và kế loán quản tr ị là 2 bộ phận cấu ihành cua kc toán 

doanh nụhiệp.

8 . Ke toán chi tiết và kế toán lổriR họp là 2 bộ phận cấu llìành cua kế toán 

doanh nghiệp.

9. Ke toán quản tr ị cần phải tuân thủ các chuân mực kế toán.

10. Kc loán quản trị là côim cụ khỏrm ihc thiếu được cua các doanh n^hiộp 

ironu nền kinh tc ih i Irườnii.

11. M ô hình tố chức kế toán quản Irị cúa các doanh nghiộp lhưò‘nụ phụ 

ih u ộ c  v à o  dặc  d i c m  của  ni iành n g h ề  kinh doanh. CO’ c h e  phân  c â p  quan lý tài 

chính, tính chất cạnh tranh của sản phẩm Irẻn llì ị trưòim.

12. Tronu các đơn vị vừa và nhò, số lưọ'im riíìhiộp vụ phái sinh lì, ihưòng 

vận dụng m ỏ hình tố chức bộ máy ké loán quản trị th eo  kiêu lách  biệt aiữa kc  

toán lài chính và kế loán quản trị.

13. Nguyên nhân sự phái triền ké toán quản Irị là do mức dộ cạnh tranh cao 

cua nền kinh le thị Iruửng giừa các doanh nghiệp, tập đoàn và quốc eia với nhau.

14. Nm iycn nhân sự phát trien kế toán tài chính là do sự hội nhập cua các 

ncn kinh tế trong khu vực và thế g ió i.

15. Nhiệm  vụ cùa kế toán quán trị và kế toán là i chính Irone một doanh 

nuhiộp kinh doanh là nhir nhau.
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( '

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI CHI PHÍ 
TRONG DOANH NGHIỆP —---- ----------- ---  _ - «

2.1. KHÁI NIỆM CHI PHÍ KINH DOANH

Chi phí k inh doanlì dưọc liic ii cÌLroi ỉìhicii ^óc độ khác nhau, tùv theo mục 

đích và quan dicm  cua các nhà khoa học. Khi dưa ra khái niộm về chi phí cũng 

đưọ'c \ c m  xé í  O' nh iều klìía cạnỈT. Vlỗi khái nicm đều c ó  m ột  cách  nhìn nhận riêim.  

S0I1U dcLi quy  về  nhìrne  d icm  c lu nm  nhât tronu hoạt d ộ n g  của một  tồ c hứ c  kinh íế.

-  ' l 'hco quai i  d i ẻ m  cua các  nhà kiiìlì tc c lì ính Irị thì chi  phí  kinh d o a n h  đ ó  là 

sự licLi hao vê lao độnii  sỏ im \ a lao dỘ!U’ \ ạl lioá cua doanh rmhiệp Irorm một  

thò i kỳ nhất dịnh. ỈAÌO dộỉm SỎHLỈ dó la clii phí về nhân côniỊ Iro im  hoại độrm 

san XLiủl k inh  doanh, l.ao dộne vặl hoá dó là chi phí về khấu hao các lài sản cố 

định. imuNcn vặt liệu.. ,  Tât ca cac khoan chi phí dó đều tạo ra uiá ihành san 

phâm, dịch vụ cua m ột kỳ hoại dộng dè dôi iấy kết quả thu vồ nhằm ihoả mãn 

các m ụ c  l icu khác nhau.

- Theo quan dicm  cua các lìlìà quan Irị íỉii c lii phí kinh doanh dỏ là sự rnấl đi 

của rmu>cn vạt liệu. í icn cỏim. dịch \ ụ  nnia imtìài và các khoan chi phí khác dề 

íạo ra các kcl  qua cua nìột lò cliLỉL' ỉnnil dộnu nhàm thoa màn nhu cằu cua ihị 

IrưcVng. Trong  nồn kinlì Ic ihị IrLròng các Iihà quan Irị ihưò-ng quan tâm lói ntiii 

cầu cua khách hànu dc san xuất các san phâiiì. dịch  vụ với chất lượnu cao  và 

chi phí ilìắp. nhằm lổ i da hoá cac ỈÌÌỊỈL liCii loi iiỉìLiạn.

-  Dưứi góc dộ cua kc loán tủi cliính. cii! phí dược coi là ^hLm^ khoản phí lốn 

phát sinh gắn liền vó i hoạt dộng san xuắl ki nh  doanh Irona m ộl kỳ hạch loán. 

T h e o  kế toán lài chính có  nhữnLỉ khoản chi phí phái s inh của kỳ này nhưng  

không ỏưạc íín li vào chi phí lroni> kỳ dỏ xác dịnh kết quả hoặc naược lại có 

nhừng khoan chi phí chua plìát sinh cua kỳ I ì à \  nhưng dă được lính vào chi phí 

irong kỳ dẻ xác  dịnh.

-  Dưới góc dộ của ké loán quản trị chi phí đưọ'c coi là những khoản phí tổn 

thực ic gắn liền vcVi các phưoTiu án. san phain. dịch vụ. Chi phí k inh doanh theo 

quan d icm cúa ké toán quản trị bao uiò' cũng m a n g  tính cụ thể nhằm x e m  xét
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hiệu quả cúa các bộ phận như the nào. đó chính là cơ sả đc dưa ra các quyét 

định dầ u  lư. c h ọ n  plurơng án tối  Lru.

Như vậy cỏ nhiều quan diêm và cách nliìn nhận khác nhau VC chi phí- soniỊ 

dcLi có điềm chuno nhấl đó là sự tiêu hao cúa các yếu tố sản x iiấ l, các imuồn lực 

tài chính sau một kỳ hoạt dộrm dê lạo ra các kết quá thu về.

Vặy. chi phí kinh doanh đó chính là sự tiêu hao các yếu tố sản xLiủl. các 

nmiồn lực trontĩ m ội tố chức hoạt dộnii nhằm đạt được các mục lieu đà xác 

định. Bàn chấl cúa chi phí đỏ là sự mất đi của các niĩuồn lực dỏ đòi lấy các kct 

quả thu vồ nhằm ihoả màn các mục lieu hoạt độn:‘g-

2.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CHỨC NÀNG HOẠT ĐỘNG• • «

2.2.1. Ý nghĩa ciia cách phân loại

Chi phí du'çrc xcm xét dưcVi nhiều uóc độ khác nhau, mỗi tiêu thức phân loại 

dcu có  V nehĩa  dối vói  các N hà  quán Irị ironii quá trình kiểm soát các loại chi 

phí. diều hành doanh nghiệp. M ặt khác các ticLi thức phân loại chi phí còn cỏ V 

nuhĩa cuni> cấp thônu tin  cho mọi dối lượĩm bẽn ngoài nhằm đạl được các mục 

tiêu khác nhau.

Phàn loại chi phí ihco chức năng hoạt dộnu nhằm chia chi phí thành hai 

dạnạ CO' ban dó là chi phí sàn xuất và chi phí níioàì sán xuất có các ý imhĩa cho 

m ọ i  đối  i ư ợ n n  quan  lâ m  tới chi  phí .

Xác dịnh oiá ihành sàn xuấl vù giá thành toàn bộ cúa sản phấm, là cơ SO' xác 

dinh lọ i nhuận ròp, lợi nhuận lieu ihụ của các bộ phận và loàn doanh nghiệp.

Xác dịnh vai trò, vị Irí của các khoản mục chi phí iront» chi ticLi uiá thành 

san xuál và ịị\ả thành loàn bộ, là cơ sờ xây dựn<i hẹ ihố im  I3áo cáo kc l qua kinh 

d(Kinh tlico khoản mục. Đonn ihời dó là nguồn thônq tin quan Irọnu dè quvct 

toán ihué thu nhập doanh niỉhiộp cho các lồ chức hoạt dộnu.

Phân loại chi phí ihco chức nãnii hoạt dộnu còn là cơ sở dc các nhà quản 

trị xâv dựng hộ thống dự toán chi phí ihco các khoản mục. ycu lố  nhằm phàn 

tích, đánh giá sự biến động của chi phí, đó là nguồn ihỏng tin  kicm  soát chi phí 

trong doanh nshiệp.

2.2.2. Nội dung cách phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

'1’heo chức năng hoạt động của chi phí trong các tồ chức hoạt động, chi phí 

chia lỉìành hai dạng đó là chi phí sản xuất và chi phí n^oài sàn xuất.
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a) Chi p h í Síin xuất

C’hi phí sán xuất đó là các khoan cỉìi phỉ phát sinh trorm phạm vi sản xuất 

cúa doanh nuhiộp. rh ô n ”  thưònu phạm \1 san xuất của các tố chức hoạt độim 

kinh doanh dó là phân xướne. tỏ. dni... ( 'h i phí sản xuất có ihế đưọ'c hicu đó là 

sự liêu hao của các yếu lố sản xuất như lao dộng, máy móc ih iế t bị, nguyên vật 

liộ ii và các chi phí khác dê tạo ra uiá thanli cua sàn phẩm hay dịch vụ trong kỳ. 

Chi phí sán xuất thưònu dược chia lliành ba khoản mục cơ bản.

* Chi ph í nguyên yật liệu írực ticp. ỉ)ỏ lả các khoản chi phí về vật liệu 

chính, phụ. nhicn liệu... mà kc toán có the lập hợp thănu cho các dôí tưọ‘ng chịu 

chi phí. Dặc diêm cúa chi phí nuu}cn \ậ l liệu Uạrc tiếp thuủng inanR tính chất 

bien phí. nó cấu thành nên thirc ihẽ cua san phâm. chicm  tv Irọng khá cao trong 

chí lieu o¡á ihành sán phâm. Thỏnu thưònu chi phí nmiyên vậl liệu trực liếp có 

ih ẽ  dịnh m ứ c  c h o  m ộ t  đo'n vị san phâm  \ ừa là CO' s ờ  x â y  d ự n g  d ự  toán,  v ừ a  là 

Cũ’ sơ dc k iế m  soát chi phí. 'I'u> nhiên, troim ihực tế khoản mục chi phí nuuyên  

vậl liộu trực tiếp lại phụ llìuộc vào dặc diêm của hoạt động kinh doanh trong 

l ừ i m  níiừnh i m h ề  khác  nhau ihì khác nhau.

'^ron^ các doanh nt^hiêp XÛV dựim cư ban. san phâm là các công trình, hạng 

mục cônạ  Irình. do vặv chi phí nuLiycn \ậ l  liệu trực liep là sắt. thép. X! măng, 

ũạch. cál ... Chi phí nàv llurònu chicm ly Irọim cao Iront» giá Ihành của các công 

Irinh. '1'ronu các doanh nghiệp may niặc san phâm là quằn. áo. chi phí nguycn 

vật  l iệu irực t i ế p  là vai .  chi  phí nãy l lu iờ n g  c l i icm  3 0  -  4 0 %  tron« I îá ihành  sản  

\ i ia l  cúa sản phấm. Tronu các doanh iiLỉhiệp du lịch  và dịch vụ vui chơi, giải Irí 

chi phí nuLiycn vậl liệu trực ticp lại cl ì ỉcm 1\ trọnu nho Iroim chi tiõu giá thành 

san XLiắí cua sán phẩm.

* Chi p h í  nhàn côn^ Ịrực íiép bao íJ:ồm ciic khoán liền lu'ơng. phụ cắp và các 

khoan Irích ihco lirưnu. lien ĩin ca... của cỏim nhân Irực liép lạo ra sản phấm. 

Dặc diôm của khoán mục chi phí nàv ihưòng mang lính chal biến phí. thườrm 

xây dựnu định mức clio một dơn vị san pham nhàm góp phần kiếm soát chi phí, 

xây dựng hộ thốn i’ dự toán chi phí. Dối vỏ'i các khoản chi phí nhân công trực 

iicp . kc loán có thê lập họp thăni> cho các dối lượng chịu chi phí cũnu tương tự 

như chi phí vậl liệu Irực tiếp. Khoán mục chi phí nhân công trực tiếp cùng phụ 

thuộc vào dặc ihù cúa từng doanh nuhiệp. dặc diếm của hoại động kinh doanh, 

cơ chế là i chính cúa các doanh nehiệp. '1'hỏnu ihường các doanh niihiộp sản 

xuấl ihủ công, sử ciụnu lao động nhiều thì CO’ cấu chi phí nhân công trực liép 

chiếm tỷ Irọ im  dánu kẻ tron”  chí liêu tíia thành sản phẩm. Các doanh nghiệp
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sản xuấl theo công nghệ hiện dại. sừ dụn”  lao dộnií ít ih i chi phí nhan cône Irực 

t iếp ch iem lỷ trọng nhó ironu chỉ  ticu uiá thành sản phẩm.

* Chi ph í san xuaỊ chiini^ dó là các khoản chi p lií phục vự cho các phân 

xtaVníi, tô, dội troniĩ quá trình sán xLiât tạo ra sản phâm và dịch vụ. f ro n u  thực  

Ic quá Irình sản xual. chi phí sản xuất chunu thuủníĩ bao íiồin các yếu tố sau:

-  Chi phí nhân viên phân xưửna. dội san xuấí đỏ là liền !ưo‘ne. phụ cap. các 

khoán Irích iheo lươní> và chi phí khác phải trả cho các đối Ítrọ-níí như quan dốc, 

phó quán đốc phân xườníĩ. đội trưỏ’nu. đội phó các đội sản xuấl. nhân vicn kinh 

tế. thủ kho các phân xuxVns và dội sản xuất.

-- Chi phí vật liệu phục vụ cho phân xưò'nu và đội sản xuất. Chi phí này bao 

g ồ m  văn  p h ò rm  p h ấ m .  các  vật  liỘLi k h ác  c ầ n  ih iế l  khi  sử a  c h ừ a ,  b a o  duxì im p h â n  

xưởnịi...

-  Chi phí công cụ* dụng cụ phục vụ cho phân xưởnu và đội sàn xuấl. Các khoản 

chi phí này luỳ  theo đặc điếm hoạt động của các phân xưòng và dội sán xuất 

khác nhau ihì khác nhau. Chi phí nàv có thể bao gồm quằn áo báo hộ lao độtm cua 

công nhân, các dụnu cụ phục vụ côntỉ nhân sản xuất như búa, cưa, que hàn...

..Chi phí khấu hao các lài sản cố dịnh phục vụ cho quá Irình sán xuấL. 'ĩro nu

quá trình san xLiấl ờ các phân xưởng hay dội sản xuất ihuủng có nhiều tài sán 

cố dịnh tham gia quá trình sán xuất như nhà xườnu. máy móc. thiét bị... M ỗ i lài 

sản cố dịnh có những đặc diểm khác nhau do vậv việc vận dụne các phu'o’niî 

pháp khấu hao cho các lài sán cùng khác nhau nhằm thu hồi vốn dầu tư. '1'hỏiig 

thường các máv móc có công nghệ biến đối nhanh íhườne áp dụng phưaim 

pháp khấu hao giảm dần. các lài sản cố định như nhà xiró’nu thì ih irờns áp dụnu 

plurưng pháp khấu hao bình quân.

- Chi phí dịch vụ mua nuoài dó là các khoản tiền diện. nuxVc... phục vụ cho 

quá trinh sản xuất của các phân xưỏ'ng, đội.

-  Chi phí khác bao gồm các khoản tiền như tiếp khách phân xưỏ'ni>, th iộ l hại 

Irong quá trinh  sản xuất...

Chi phí sản xuất chunq bao gồm nhiều yếu lố chi phí. có vếu lố  mang lính 

chấl của chi phí cố định, có yếu lố  mang lính chất của chi phí biốn đổi. sonii có 

yếu tố manu lính chấl cả hai thể hiộn đó là chi phí hồn họp. Do vậy các nhà 

quản trị doanh nghiệp muốn kicm  soát các yếu lố  troníi khoản mục chi phí này 

cần phải tách các yếu tố chi phí thành hai bộ phận định phí và biến phí.

* Trong các doanh nghiệp xáv lắp, chi p h í san xuất n^oài ha khoan mục
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ỉ rứn  còn co khoan mục ch i  p l ì í  SIC cíuỉĩí: ỉ ì ì i ỉy í l ì ị  cóni^. Chi phí sử dụrm máy thi 

cỏntz dỏ là các  khoan  chi  plií phục  \ ụ chí) dòi má>' thi c ò n g ,  h o ặ c  m u a  ỉm oà i  dc  

thi CÒĨV2 các côniĩ trình \à  lìạni> mục cỏim Irinlì, Chi phí sứ dụn^ máv thi công bao 

uom: Chi phí nhân côní^ dó là lien luonu pliai tra cho công nhân trực ticp điều 

khicn máv thi công, chi phí vậl liệu sư dựĩm clìo máy ih i công, chi phí dụnu cụ 

sán  xuất, chi phí khau hao các lài san co  dịnli. clii phí  dịch vụ m ua  ngoài  và  các  

khoản chi phí khác bầnn tiền. Dặc dicm cua klioan mục chi phí sử dụnu máy thi 

cỏnu cQim là chi phí hỗn họp vừa bao eồm định phí và biến phí trong các yếu lố.

Các khoan mục chi phí san XLiat chunu. chi phí sử dụnu máy thi côn^ neu theo 

mối quan hệ cúa chi phí vói  dối lưọ’im chịu chi phí thì đây thưò’ng là chi phí íiián 

licp . Do vậv cuối mỗi kỳ hoạt dộng muốn xác dịnh ^iá thành của các sàn phẩm, 

dịch vụ cần phàn bò các khoan mục chi phí này ihco các lieu thức phù họp tuỳ 

ihco tính chal của các loại chi phí vá dieu kiçn cụ tlìc cúa các doanh n£>hiộp.

h) Chi p h ỉ nỊỊOíii sán xuất

Chi phí imoài sản xuất dó là các khoan chi phi phát sinh imoài sản xuất của 

các doanh nuhiộp. Chi plií imoài sán xuất ihưònũ bao uồm chi phí bán hànu và 

chi phí quan Iv doanh imhiộp.

* Chi ph í bán h()n^ dó là các khoan chi phí phục vụ cho việc ticu thụ hàng 

hoá, san phẩm của các tồ chức hoại dộnu kinh doanh. Chi phí nàv bao uồm 

nhiồii ycLi tố. mỗi ỵcu Î0 chi phí thiiờnu bao uỏm ca phần biến phí và dịnh phí, 

do vậ\ dc kiêm soái các khoan mục chi phi can phải lách biột lừníi yếu tố chi 

phí thành bien phí \à  dịnh phí. Troim  ihực Ic chi phí bán hàrm thưòim bao nom:

- Chi phí nhân vicn bán hànu dó là cac khoan liền lưcnii. tiền íhuxVnụ, phụ 

cap. các khoản Irích theo lưcTnu cua các nhân vicn bán hànu. Hiện nav, các doanh 

nuhiộp thirờng \ă>' dựnụ múc licii lironu cua nlìủii \  icn bán hàng ihco  mức doanh  

ihu dạt ckrọc vừa kicm  soát chi phí vừa là dỏn^ lục ihúc đây täniJ doanh ihu.

Chi phí vậl liộu phục vụ cho bán liàng thuờnii bao gồm văn phòng phẩm, 

bao íỉói sản phẩm...

Chi phí cônu cụ. ỏụnìị cụ phục vụ cho bán hàng thường bao Gồm liền phân 

bô các dụnu cụ như quầy liànu. tủ hànu. cân. kicm Ira chal lượníí của hàng...

-  Chi phí khấu ìvảo các tài sán cố dịnh phục vụ cho viộc bán hàng như khấu hao 

cứa hàim. kho hànu. các phưoìig liộn vạn chuyên hànu, siêu thị, bien quảng cáo...

-  Chi phí dịch vụ mua imoài như diộn, nưóc. dịch vụ quảíiíỉ cáo, tiếp thị...

- Các chi phí khác phục vụ cho bán hàn» như liếp  khách hàng, hoa hồrm...
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Như vậy, chi phí bán hànti bao Rồm nhiều yếu tố, sonu m ồi yếu lố  ihườne 

thc hiộn chi phí hỗn hợp. tấl cả phục vụ cho việc tiêu thụ hàn^ hoá từ kho thành 

phâm lới nơi licLi dìiníi.

* Chi p h í  quản ỉỷ doanh nghiệp  đó ỉà các khoản chi phí phục vụ cho bộ máy 

điều hành của các lồ chức hoạt động. Chi phí quản lý doanh nsh iệp bao sồm 

nhiều yếu lố  chi phí. mồi yếu tố cũng thưò’ng gồm định phí vả biến phí. Do vậy 

các nhà quản trị muốn kiểm soái các yếu tố chi phí cần tách thành 2 bộ phận 

định phí và biến phí.

Chi phí quản lý doanh niihiệp bao Gồm chi phí nhân viên củ a  bộ máy đicu  

hành, chi phí vật liộu cho quản lý. chi phí công cụ cho quản lý, chi phí khâu hao các 

lài sán cố định cho quản lý, chi phí dịch vụ mua ngoài cho quản lý và chi phí khác.

Ncu xét theo mối quan hộ của chi phí với đối tượníi chịu chi phí ihôns 

tlu iủng chi phí niíoài sàn xuấl thường được coi là chi phí i^ián tiếp. Do vậy. để 

xác dịnh chính xác kếl quả tiôu thụ, kết quả kinh doanh của các bộ phận cần 

phái có các tiêu thức phân bô chi phí cho phù họp.

So’ đồ tóm lắt phân loại chi phí theo chức năng hoạt độrm như sau:

Sơ đồ 2.1. Phân loại chi phi theo chức năng hoạt động



2.3. PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG xử

2.3.1. Ý nghĩa cách phân loạị chi phí thcí) cách ứỉiỊỊ xử

Bản chal  cua cách  phân 1(XH chi phí thcí) cách ứng xử chính là căn cứ  vào  

mối quan hộ của chi phí v(Vi C]U>' m ỏ  lìcnu dõim. chi phí chia  thành biến phí và 

dịnh plií. Sonu liọ i ihco lieu ihức nà\ chưa bao hàm dưọ’c ý imhĩa quan Irọnu 

cúa cách pliân loại nàv. Ntiò' vào cách plìân loại nàv nhà quản tr ị mcVi đưa ra 

một loại các quvcl d ịiih  kinh doanh nhí'- (lau lư. định oiá bán sản phấm. chọn 

phưcvnu án lỏ i ưu... Do vậv dê nhân mạnh \a i Irò của liêu thức phân loại này. 

các cluiycn aia cao  cap kế toán quan trị dồu thốnR nhai quan đ icm  phân loại chi  

phí iheo  cách  ứnR xư (cos l  bchavicr).

Tlìco cách ửnu xư cua các nlià quan Irị, do là cơ sở đe đưa ra các quyel định 

diều hành mọi hoại dộim kiỉih doanh, clii phi Iron« các lô  chức hoạt dộntí đưọc  

chia thành ba dạnu CO' bán dó là bien plii. dịnh phí và chi phí hồn họp có ý 

nehĩa như sau:

V iộc plìân chia chi phí thành bièỉì pli! và dịnh phí í>óp phần cho các nhà 

quán Irị doanh nuhiẹp hicu dủnu ban CỈKU sir \ậ ii dộng cúa các vếu tố chi phí. từ 

dó uóp plian kièm soái các khoan chi ihco các tính chát biến phí và dịnh phí.

Xây dirna Báo cáo kct qua kinh «.kninli íhco cách ứn”  xử chi phí. Báo cáo 

kct qua  k inh  d o a n h  i h c o  các  bộ pliàíì i ìhăni phan l ích và  dánh  RÌá h iệu  quá  cùa  

lừ im  bộ  phận  dc  đu’a ra các  q u y c l  dịnl ì di cu  hanh mọi  hoạ i  dộn ỉ i  hànii  riũàv.

IMiãn lích mỏi quan hệ uiừa chi plìi. khỏ! Iirọne sán phâm san xuâl.  ticLi thụ 

và lọ'i nhuận cua các lô chức hoạt dộnu. T ỉiỏ im  tin từ két quá phân lích đế dưa 

ra các quycl ciỊnh dầu tir. ỉựa cliọn cac sa!i pliâni sán XLiâl và ticLi thụ nhàm dạt 

c á c  nụ ic  l ieu loi da c h o  d o a n h  ni 'hicp,

2.3.2. Nội dung eácli phân loại chi phí tỉieo cách ứng xử

Theo cách phân loại nàv chi phí cua áoimh HL'hiçp diro'c chia thành các dạnii sau;

a) Biến p h í (chi p h í hiển dôi)

Bien phí dó là các khoan chi phí llu iờnu có quan hộ tỷ lộ vó'i kél quả sản 

xuất ha}' quy mô hoại dộno. Bien phí rất đa dạn^ và phong phú có thô là chi phí 

nuLivcn vật liệu trực liốp. chi phí nhan cỏnu trirc liếp, tiền hoa hồng cho khách 

hàim...  Tronu các doanh nizhiçp hoạt dộnu bien phí thưÒTis có  các đặc đ iểm sau:

lỉie n  phí tính cho một do’11 vị sản phâm thường không thay đồi. Do vậy các
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nhà quàn trị phải dựa vào đặc diếm này đế xây dựn£í định mức biến phí góp phần 

kiểm soái các khoản chi phí. Xét theo tốne quy mô hoạt độnu thì biến phí ihay 

đồi và khi đó tồnu chi phí biến dê i của hoạt động thường tý lộ vói kél quả sán xuất, 

trong trường họp doanh rmhiệp không hoạt động thi biến phí khònu phát sinh.

-  Biến phí của doanh n g h i ệ p  eồm nhiều loại khác nhau, do vậy có thồ chia 

thành 2 loại cơ bản dó là biến phí íỷ lệ và biến phí cấp bậc. B iến phí tỷ lệ đó là 

các khoản biến phí hoàn toàn tỷ lệ thuận với kết quả sàn xuất hoặc quy mò hoại 

động. V í dụ: vật liệu chính trong các doanh nghiệp sàn xuất sản phẩm; xi măng, 

sắt, thép trong các doanh nghiệp xây lắp; vải IroriR doanh nRliiệp may mặc. 

Biến phí cấp bậc đó là các khoản biến phí chỉ thay đổi khi thay dồi quy mô của 

phạm vi hoạt độn«. Đây cũng là các khoản chi phí biến đổi nhưng không Iv lẹ 

thuận với kết quà sản xuất một cách rõ ncl. V í dụ chi phí báo dưõne máy móc...

Trong thực te các khoản chi phí phái sinh hàn« ngày mang tính chal biên phí 

thiíờng bao gồm khoản mục chi phí ntiuyôn vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cônư 

trực liếp  và các vếu lố thuộc các khoản mục chi phí khác. Các nhà quàn trị kinh 

doanh muốn g iảm  tối ihiếu các khoản chi phí cần phải biết m ồi  yếu lố  chi  phí 

phát sinh mang tính chất gì, từ dó có các biện pháp kiểm soát cho phù hợp.

Sau đây là đồ th ị m inh hoạ biến phí:

Chi phi Chi phi

Biến phí cấp bậc

Mức độ hoạt động

Sơđò 2.2, Đ ồ thị minh hoạ biến phí 

h) Chỉ p h í cố định (Định phí)

Chi phí cố định đó là các khoản chi phí thực tế phát sinh thường không ihay 

đổi trong phạm vi của quy mỏ hoạt động. Trong ihực tế chi phí cố định thường 

phức tạp hơn chi phí biến đổi vì phụ thuộc vào giới hạn của quy mô hoại động. 

K h i giới hạn của quy mô hoạt động thay đổi thì định phí chuyển sang một
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l irợn” khác  đ ó  chính  là sự' bien dôi  luợnu c h ấ l  Irong quá  Irình biến  đổ i  kinh  

tc. Chi phí c ô  dịnh ih ư òn a  có  nhữnu dặc dièni sau:

X é l  Irong lỏna ihc aiơi hạn cua C]U\ niò hoạt dộ im  thì chi phí cố  định  

t h ư ò i m  k h ỏ n u  tlia> dô i ,  d o  v ậ \  khi san luợ ĩm san p h ấ m  san xLiắl. t iêu thụ Ironu  

quv m ỏ üiÓ! hạn nà\ tha\  dôi thì dịnh phi lính c h o  m ột  dưn vị sán phâm ihay 

dòi. Các nhà quan Irị muốn clio d ịiih  phí cua mộl LÌơn v ị sàn phấm thấp nhất cần 

khai thác toi da cô im suất cua các lài san dà lạo ra các dịnh phí dó.

-  Đ ịnh phí tron”  doanh niîhiçp cùnu đa dạnu và phong phú có ihể chia thành

2 dạim CO' bán đó là dịnh phí bộ phận và dính phí chuníỉ .

f  D ịnh phí bộ phận thưònu izan vcVi sự tồn tại và phái sinh của các bộ phận 

tronu m ộ i  lô chức hoạt dộim. Khi bộ phậiì Ironq tô chức  hoạt độnu kh ông  tôn 

lạ i thi dịnh phí dỏ cũim khônu lồn lại. Thuộc loại định phí bộ phận gồm chi phí 

khau iiao tài san co dịnh Ihco Ị3hu'ơnu phap binh quân, liền thuê mặl băntĩ nhà 

Xư0'n^ hàim ihánu.. .

+ ỉ)Ịtìh  phí chuim ha_\ còn uọi la dịnlì phi bal buộc cua một lô chức hoại 

dộim dó là dịnh phí lliưòng lien quan den cơ SO' hạ tằnu cúa một doanh nuhiệp, 

do vặ\' khi m ộl bộ phạn Ironu lỏ chức hoại dộnụ khôrm tồn tại ihì định phí 

c h u n e  vẫn pliál sinh. Thuộc  loại dịnh phi chunu cúa doanh ngh iệp  bao g ô m  tiền 

thuô văn phòniị  cua cỏ im l}', chi phí qLiaim cáo thưưnu hiệu của cô n u  tv...

Ví dụ; T ro im  iháne tại C’ônu í \  ma> Thành Cònn  có phát sinh các khoản chi 

phí ơ phân \iro n u  1 thực hiện lệnh san Miât sò 10 cho 10.000 áo sơ m i nam 

( l . s x  10) nliLí sau (dvl ; nuàn donu):

1. Xuấl  vai lừ kỈK) căl ihco  LSX  10: 25.0f)0

2. Xuất  vậl liệu phụ như chi.  CIÌC rììa\ cho l . s x  10: 2 . 0 0 0

3. 1'iền liRĩne và các khoan Irích tlioo liroiìe cua c ỏ n e  nhân sán xuất I . s x  

10 tính Ihco san plì.ìm hoàn lliành: 21.()í)0

4. Chi phí kliau liai) nlià xuxrng cua phan xiró'ng 1 ihco  p h ư o ng  pháp bình 

quân; 2 .0 0 0 .  khấu hao máy m ó c  ihicl bị theo san phấm sản xuât: 3 .000 .

5. '1'iồn lưonu phái Irá cho nhan vien quan lý phân xưởng hànt> iháng tính 

ih eo  hẹ số lươnu: 2 .700 .  lính ih eo  kốl quá san xuất: 3 .4 0 0

6. ĩ iồ n  dịch vụ m ua ni>oài của phàn xuíVnu iheo  d ịnh mức hàng tháng: 

4 .5 0 0 ,  ih co  kếl  quá san xuấl hoàn ihành: 4 .200

7. Tiền ihuê văn phòim của cỏnu  tỵ phải trả hàng tháng 45.000, khấu hao 

các  thicl bị cua văn phònu theo  pluro'ne pháp bình quân hàng iháim: 3 .500 .
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8. l ien ciụim cụ  phân bò  h à n g  thání?,: 3 . 0 0 0 .  t iền quần  á o  bao hộ  i h e o  sô  

cònu nhân tham gia sản xuất: 5.000.

9. Chi phí bảo dưõ'ng máy khi máy sản xLiấl từ 1 - 5.000 san phâin là

2.Ö00, từ 5.001 -- 10.000 sản phẩm là 3.000.

Yêu cầu; Các yếu tố chi phí trên ihuộc loại nào ? íỉiến  phí, biến phí tv  lệ.

biến phí cấp bậc. định phí. định phí bộ phận, dịnh phí chun”  ?

B('ii gicìi:

1. Các biến phí bao gồm :

-  Xuất vài từ kho cắt theo LSX 10: 25.000 (B iến phí tý  lệ ' BP IL )

-- Xuấl vậl liệu phụ như chi. cúc may cho LSX 10: 2.000 ( B P T l.)

-- '1’ icn lưo'ni> và các khoản trích theo lưon”  cùa côníi nhân san xuất l.sx 10 

tính ihco san phâm hoàn thành: 21.000 (B P TL)

- Khấu hao máy móc th ic l bị theo sản phẩm san xuất: 3,000 ( lỉP T L )

- Tiền lưcrnii phái Irả cho nhân viên quan Iv phân xưỏ’im hànỊi tháim tính

ihco kél qua sàn xuất: 3.400 (BP r i, )

- Tiền dịch vụ mua naoài của phân xu’ö'n” theo  kết quả san xuất hoàn ihành:  

4,200 (B I’ T L )

- Tien quần áo bao hộ theo số cònu nhân iham <>ia sán xuất: 5,0Ũ0,(BI^TL)

Chi phí bao dưõ'ní> máv san xLiấi lừ  từ 5.001 -  10 ,000 san phàm là 3 ,0 0 0  

(Biến phí cấp bậc -  Bí’ CB)

2. Cae dịnh phí bao t>ồm :

■ Chi phí khấu hao nhà xưởniị cùa Phàn xưỏ'ní> 1 theo phinrnu pháp binh 

quân: 2.000 (D ịnh phí bộ phận DIM3P)

riè ii lương phai trá cho quàn lý phân xuxVim hànẹ ih á ii”  tính llico  hộ số 

lu-ong: 2.700 (DPBP)

Tiền dịch vụ mua níìoài cua phíĩn xưởnLi ihco dịnh mức hàn”  ihánm 4.500 

(ĐPBP)

- Tiên ihuẽ văn phòng của Cỗníỉ ly  phải trả hàníi tháníi 45.000. khấu luio các 

th iế l bị cĩia văn phòng ihco plurong pháp bình quàn hàno tháng: 3.500 ( l) ịn h  

phí chuim - Ỉ) [ ’ C)

-  Tiền dụng cụ phân bố hàng tháng: 3.000 (DPFỈP)

Sau đây là dồ thị m inh hoạ dịnh phí :
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Đường định phi
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Mức hoạt động 0 Mức hoạt động 

Sơ đồ 2.3. Đồ thi minh hoa định phí

c) Chi p h í hồn hợp

Chi phí hỗn họp đó là các khoan ch i  pỉií b a o  nồiTì cả biến phí và định phí. 

Thỏnu ihuxTno à múc dộ hoại dộnu căn ban thì chi phí hôn họp thê hiện định 

phí, k lii v irọ l khoi lìiửc dộ hoạt d ộ i m  cãn ban ihì chi phí hồn họp bao gồm cá 

bicn phí. Tronu thực ic hoạt độim k in li d o a n h  của doanh niìhiộp. chi phí hon 

l i ọ p  t h ư ò ‘nii  b a o  I>ồm ch i  ph í  s á n  \Liat  c lu inu .  ch i  p h í  s ử  d ụ n g  m á y  th i  c ô n g ,  ch i  

phí bán hànu. chi phí quan lý doanh imhiệp. Như vậy hầu hết các khoán mục 

chi phí phát sinh của doanh nghiệp ihưòn^ manii tính chấl chi phí hỗn họp là 

chú ycLi, các khoán chi phí này ihiaVne khó kiCMTỉ soát. Trong thực tế các nhà 

quáii trị muốn kicm  soái các khoan chi phí hon hợp cần phải xác dịnh quy mỏ 

hoại độni» của doanh nghiệp và  s ứ  dụnẹ các  phiro'ng pháp lách chi phí hỗn hợp 

ihành hai bộ phận bicn phí và định phí.

Dồ thị m inh hoạ chi phí hồn họp :

Chi phí Chi phi

Đổ thị biển diễn chi p h i hỗn hợp 
trường hợp 1

Đồ thị biền diễn chi phí hỗn hợp
trường hợp 2 

Sơ đồ 2.4, Đ ồ thị minh hoạ chi phí hỗn hợp



Sơ đồ phân loại chi phí theo cách ứng xử của hoạt động

Sơ đồ 2.5. Phân loại chi phí theo cách ứng xử

Các nhà quản trị k inh doanh muốn kiểm soát các khoản mục chi phí này cần 

có các biện pháp tách chi phí thành biến phí và định phí bằníĩ phương pháp cực 

đại, cực tiổu, phương pháp bình phương bé nhất, phươnạ pháp hồi quv bội, 

phương pháp đồ th ị phân tán và các phương pháp khác.

2.3.3. Các phương pháp tách chi phí hỗn họp

a) Phương pháp cực đạỉ, cực tiểu

Phương pháp này thường được sử dụng để tách chi phí hỗn họp thành biến 

phí và định phí, lừ đó các nhà quản tr ị k inh doanh dự đoán chi phí hồn hợp căn 

cứ vào quy mô của hoạt động.

Phương pháp này có ưu diểm là công việc tính toán đơn uiản, song độ chính 

xác chưa cao khi dự doán chi phí hỗn hợp ngoài phạm v i hoại dộn» cua quy mò 

xác dịnh.

l  ùnh  tự áp dụng phương pháp này như sau;

~ Xác định điểm cực đại, cực íiểu của chi phí hồn hợp gắp vó i quy mỏ hoại dộng.

Xác định tỷ lệ biến phí trong chi phí hồn _ A  Chi phí hỗn họp 

hợp so với quy mô hoạt động (b) A  Q uy mỏ hoại động

-  Xác định biến phí và định phí íroriR chi phí hỗn họp:

Biến phí ở điểm cực đại = Quy mô hoại động ở điểm  cực đại >í b
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Dịnh phí ỏ’ dicm 

cực đại

Tổnư chi plií hỗn 

họ‘p o clicin cục đại

Biến phí ở điểm 

cực đại

ì i iến  phí ỏ‘ điếm cực liêu = Ọuy mô hoạt dộne ò' đicm cực tiêu X b

Dịnh phí ỏ' đ iểm 1'ônu chi phí hỗn B iến  phí ở  đ iềm  

cực tiểu hợp ơ đicm cục ticu cực liều

Từ dó xâv dựna phươĩm Irình dự doán chi phí hỗn hợp có dạng :

Ycphh â bx

T r o đ ó :  a: đ ịnh phí;

b: tỷ  lệ biến phí trone chi phí hỗn hợp:

x: quy mô hoạt dộnẹ của doanh nghiệp.

V í dụ  1: 'l'à i liệu về chi phí dịch \'Ị1 mua neoài của phân xưỏ'ng 1 quan hệ  

vỏ'i số g iờ  m áy  c h ạ v  qua nghiên  cửu sáu tháng cuối năm N  của C ô n g  ty H ươ ng  

Nhài như sau:

Tháng Chi phi dịch vụ mua ngoài (ngàn đồng) Số giờ máy chạy (h)

7 3.700 32.500

8 3.960 35.000

9 3,480 25.000

10 4,260 37.500

11 4.500 40.000

12 4.920 45.000

Yêu cầu: Áp dụnu phircrne pháp circ dai. cực tiếu đc tách chi phí hỗn hợp 

(d ịch vụ mua ngoài) thành biến phí và dịnh phí ?

B ( ỉi ỊỊ Ìả i:

- C’ãn cứ vào tài liệu trên la xác dịnh dưọc mức cao nhất và thấp nhất của 

chi phí dịch vụ mua ngoài gán với số giờ máv chạv:

Chỉ tiêu Chi phí dịch vụ mua ngoài Mức độ hoạt động (Số giờ máy chạy)

1. Mức cao nhất 4.920 45.000

2, Mức thắp nhất 3.480 25.000
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-  Xác định tỷ lệ biến phí troníi chi phí dịch vụ mua ngoài:

4 .9 2 0 -  3.480
Hệ số b

45 .000--25 .000 

b = 0 .0 7 2

-  Tại điểm cực dại: Biến phí = 4 5 . 0 0 0  X 0,072 3.240

Định phí =  4 . 9 2 0  - 3 . 2 4 0  -  1.680

-  Tại điểm cực tiểu: Biến phí = 25.000 X 0,072 = 1.800

Định phí = 3 .4 8 0 - 1.800 = 1.680

-  Vậy phưong trinh  dự doán chi phí dịch vụ mua riRoài có dạn”  :

Y cpdvmn == 1 -680 + 0 . 0 7 2 x  (x là số g iờ  máy chạy)

Ví dụ 2:

A. Tài liệu:

CôníZ ly  X sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm, các khoán chi phí bán 

h àn s  do kế toán tập hợp qua 6 thániĩ năm N như sau ; (dvt : rmàn đ ô n e )

Tháng Sản lượng sản phẩm tiêu thụ (sản phẩm) Chi phí bán hàng

1 24.000 120,800

2 30,000 135.000

3 32.000 142.000

4 36.000 160.000

5 44.500 167.000

6 48.000 168.800

Giá bán 1 sản phẩm : 300

Biến phí sản xuất I sản phẩm ; 90

Đ ịnh phí sàn xuấl của doanh nghiệp ; 2.880.000

Phương trình dự đoán chi phí quàn lý doanh nghiệp có dạng :

y = 105.000 + 8x (x là sản lượng sàn phẩm tiêu llụ i)

B. Yêu cầu :

1. Dùng phương pháp cực đại, cực tiểu đề tách chi phí bán hàng ở tháng tiôu 

thụ sản lượng cao nhất và thấp nhất. G iả sử tháng 7 năm N công ty dự kiến tiêu 

thụ 45.000 sán phẩm thi chi phí bán hàng là bao nhiêu ?
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2. Xac d ịnh  mức dịnh phí bình quân cua inộl sản phẩm  tại tháng c ô n ” ty  có 

sản  l ư ợ i u  sán phẩm sân xuất  thấp nhâi \ à  eao nhát,  c h o  nhận xét  ? ( c h o  biết  sản  

lu\vni> t ỉ iu  thụ Irùne \'ói san lưọnu san xiiàl)

3. Cono tv muốn lọi nhuận ihuần sau iliuc TN D N  là 750 triệu mỗi tháng thì 

phái tic.i thụ bao nhicu san pliàm (ihuc sLiàí lỉu ic TN D N  25%).

4. 1 \ ly lập Báo cáo kcl qua kinh doanli theo cách ửnn xử chị phí Ironu tháng  

6 năm N. Cho biết doanh ihu hoà vốn. dcuình ihu an toàn, lý  lộ doanh thu an toàn, 

dộ ló'n còn bầy kinh doanh. G iải ihích V rmhĩa của dộ lớn đòn bấy kinh doanh ?

5. Si sánh phưo’ne pháp cực dại. cực liêu \ à  phươrm pháp binh phươnu nho 

nhat áp Jụng khi tách chi phí hỗn họp ?

Bíii ị Ị Ì í i i :

1. □■..ng phươnu pháp cực dại. cực tiêu dê lách chi phí bán hànư ỏ- iháng tiêu 

thụ sán ƯCTĨIU cao nhât và ihâp nhâl. lú' do xà\ dựng phưo’ng trình dự đoán chi 

phí bán làni». la cỏ;

Xác cịnh iv  lệ biến phi A C l^ l ỉ l  I

irony CPBl 1 so với số = 

sai phàm tiôu thụ

68.800  ̂ 120.800

4 8 .0 0 0 -2 4 .0 0 0
= 2

Than> 6 ; Biến phí : 48,00() X 2 -  96.000

Định phí : 168.800 96.000 -  72.800

Thán- I : Biến phí : 24.000 X  2 -  48.000

Dịnh phi ; 120.800 - 48.000 -  72.800

Ycpbh" 72,800 + 2x ( \  ià san phàm tièu thụ)

'l'hán> 7 côníi ty dự klcn tieu thụ 45.UU0 san phàm thì chi phí bán hànẹ : 

72.8(X) I (2 ^ 45.000) 162.800

2. M : c  dịnh phí binh quân của một san phíini lại ih áng  1 và 1Lháng 6 là:

Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 6

1. Địrn phi sản xuắt sán phẳm 2.880.000 2.880.000

2. ĐỊrn phi bán hàng 72.800 72.800

3. Địrn phi quản lý doanh nghiệp 105.000 105.000

4. Tốỉg định phi 3.057.800 3.057.800

5. Sảì lượng sản phẩm tiêu thụ 24.000 48.000

6. E'ịm phi binh quân 1 sản phẩm 127,3 63,7
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Gicù íhích : lYong phạm v i quy mô hoạt động, tổng định phí không dôi, khi 

sản lượng sản xuất và liêu thụ tăng thì định phí bình quân giảm, định phí bình

quân thấp nhấl khi công suấl ở mức sản lượng tối đa.

3. Công ty muốn lợi nhuận thuần sau thuế 1’N D N  là 750 triộu mỗi tháng ihì

phải tiêu thụ số sản phẩm như sau (thuế suất thuế TN D N  là 25%):

-  Lợi nhuận thuần trước thuế : 1.000.000

”  Vậy sản lượng íiôu thụ : 20.289 (sản phâm).

4. Báo cáo kết quà kinh doanh theo cách ứnĩị xử chi phí Irong iháng 6 năm N

Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ (%)

1. Doanh thu tiẽu thụ 14.400,000 100

2. Chi phi khả biến 4.800.000 33

3. Số dư đảm phí 9.600.000 67

4. Định phi 3.057.800

5. Lợi nhuận thuần 6.542.200

Doanh ihu hoà vốn : 4.563.880.

Doanh ihu an toàn : 9.836.120

Tỷ lệ doanh ihu an toàn : 0,68 (68%)

Dộ lớn đòn bẩy kinh doanh : 1,47

h) Phuơng pháp bình phuơng nhỗ nhất

Phương pháp này ihường được sử dụng để lách chi phí hỗn hợp thành biốn 

phí và dịnh phí, phương pháp này có độ chính xác cao hơn phương pháp cực dại, 

cực licLi. Song công việc tín lì toán phức lạp hơn phưưng pháp cực đại, cực licLi. 

Phưong pháp này dựa trẽn sự biến ih iẽn ciìa hàm chi phí tuyến tính có dạnỵ:

Y a + bx

Trong dí): a là định phí của doanh nghiệp, b tỷ  lệ biến phí trong chi phí, X là 

biến số độc lập (đối lượng của quy mô hoạt động).

Từ phương trinh luyến tính căn bản này vói n phần tử nghiên cứu la xảy 

dựrm hộ phươnu Irình bậc nhất có 2 ẩn số là a và b như sau:

J ] x y  =  a ^ x  +  b X ( x ' )  (1)

^ y r r n a  +  b ^ x  (2 )
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'Vù dây I>iải hộ phuxrnL’ Irinh bậc nhất dc xác dịnh hệ số a và b.

Ví dụ: Tài liộu về chi phí baci cÌLíòĩm iná} của phân xưỏTig 1 quan hệ với số giờ 

m áv chạv qua nghiên cứu 12 ihánu năm N cua Côníí ly  Mương Thơm như sau:

Số giờ máy hoạt Chi phí bảo dưỡng
Tháng động (nghìn giờ) (nghìn đỏng) xy

X y

1 18 6.000 108.000 324

2 16 5.000 80.000 256

3 18 5.800 104.400 324

4 20 5.800 116.000 400

5 24 7 20D 172.800 576

6 26 6.800 176.800 676

7 22 6.400 140.800 484

8 22 6.600 145.200 484

9 20 6.000 120.000 400

10 16 5.200 83.200 256

11 14 4.600 64.400 196

12 16 5.200 83.200 256

Tổng 232 70.600 1.394.800 4.632

'I ’hco số liệu trên la có hộ phiRTna trình ;

1.394.800 = 232a + 4.632b (1)

70.600 -  12a t-232b (2)

G ia i hộ phươnụ trình  bằnt» các plnrcTnu pháp số học ta xác đ ịnh dược 

a 1.946.29 và b 203.64. vậy phưíytm trinh d ự  đoán chi phí  bào d ư ờ n g  

máv cỏ dạng ;

Ycpbdm  1 .946,29 f  203,64x (x là số giờ bảo dưỡng rnáy) 

c) Phivơỉìg pháp h ồ i quy hội

Phirưnu pháp nàv dựa trôn CO’ sò' hàm hồi quy bội có dạng tồng quái:

Y - a  + b |X , - f  b :X 2 -K .. + bnX,
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TroniỊ đó: X ị. X 2... là các biến số độc lập, Y là hàm chi phí hỗn hợp cằn dự 

đoán, bi- là các hộ số bien phí trons chi phí hỗn họp, a là d ịnh phí.

'I'ronu thực tế các hoạt dộriR k inh doanh có nhiều loại chi phí hồn họp phụ 

ihuộc vào các yếu lố  khác nhau luỳ  ihco điều kiện cụ thồ của các doanh nghiệp. 

V í dụ chi phí vận chuyổn hàng hoá phụ thuộc vào khối lirọ'ni> hàng vận chu ven, 

quàng đườniĩ vận chuyển, giá xăng dầu, kếí cấu hàng.... Do vậy dc tách các loại 

chi phí hỗn họp kiểu này ta thườns áp dụnu phưoTiỉỊ pháp hồi quv bội.

Ví dụ: 'ĩà i liệu về chi phí sản xuấl chung của phân xuxVniỉ 2 quan hệ vcVi các 

véu lố qua nuhiên cứu 12 iháng năm N của Công ty llưoTìg San như sau:

-  Số gicy lao động trực tiếp lỳ  lệ với liền phúc lọ i. thướne cùa nhân viên 

phân xu'ởng.

-  Chi phí xăng, dầu tỳ lệ vó’i số o\ờ máy hoại độníi.

Chi phí bảo quàn kho íỷ lệ với khối lượns nRuyên vậ l liệu sử dụnu.

Qua khảo sál số liệu thực le, phân tích và đánh RÌá có các kc l quả sau:

- D ịnh phí sản xuấl chung : 130.000.000 đ/tháng.

-  Phần biến phí :

Số g iờ  lao đ ộn g  trực l iếp ( X ị) 9 ,6  h (bị)

Số giờ máy hoạt dộng (X 2) 7,2 h (b2)

Lượng nguyỏn vật liộu sử dụng (X 3) 1,2 kg ( 03)

Vậy công ihức dự đoán chi phí sán xuấl chung của phân xưỏ‘ng 2 có dạng : 

Ycpsx = 130.000.000 + 9 ,6 X 1 + 7 ,2X 2 + 1,2 X 3

Hãy dự đoán chi phí sản xuất chung cho tháni? tới khi biết :

Số giờ lao động trực tiếp ; 5.000 h 

Số giò- máy hoại động: 3.500 h 

Khối lưọTìg vật liệu sử dụng : 12.000 kg

1’ừ dây ta xác dịnh được chi phí sản xuất chung của iháng tới là : 2 1 7 .6 0 0 .0 0 0 đ

íf) Phương pháp đồ thị phân tán

Phưong pháp này cần phải nghiên cứu quan hộ giũa chi phí hồn họp với quy 

mô hoạt động trong các kỳ khác nhau, từ đó m inh hoạ các ké l quá trên dồ thị đổ 

xác dịnh phương trình dự đoán chi phí có dạng Y ^  a + b x .  Quá Irình  thực hiộn 

thường theo các bước sau:
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- Vc trục o v  bieu dicn duxrnu chi pill Y\0n Ỉ Ì O Ị ) .  trục ox  bicii dicn mức dộ hoại  

dộni». căn cứ vào n phàn tư quan sal lliUL ni^liiệrn thôĩm kc. VC các diêm trcn đỏ 

ih ị bicu dicn lioạl dộniz tạo ra chi pỉií lion !ìop Iirii'ne ứng.

Dựĩm một duxyne llìãne nàni ịi\ừi\ các diốm đà vè cV birớc Iren.
• c r  • >- •— w

D irờ nu  này  ca l  Irục 0 > lại diêm a. dó iủ dịnh plìí của  ho ạ i  d ộ n g .

Sau khi xác dịnh dưọv dịnh plìí- Ui xác dinh biến phí thòng qua hộ số b. 

b - ( Y  a)/x

'rừ dó la xác dịnh đuợc plìuơiìo trinh dự LỈũán chi phí hồn hợp có dạrm :

\\;i» Ịiii= ^ a  í b \

Ví dụ: Tại phàn xirotm  3 cua Cònn t\ ihan Vàna Danh dan”  nehicn cứu dê 

\à v  dựne phu'O'nL! trinh  dụ' doán clìi phí kliai ihác than quan hệ vcVi số tấn ihan 

dưọ’c khai ihác.  Kct qua imhicn cứu 6 tlìáng cnòi năm N  như sau :

I—

Tháng

7

Chi phí khai thác than số tấn than thành phấm  
(triệu đồng) (tấn)

L . „ .

9

10 

11 

12

500

420

460

520

540

580

160

120

T4Õ

170

180

200 y  "

Ycu cầu: Á p dụng phiiơne pháp ỏo t li Ị  phan tán dc tách chi phí hỗn họp 

(Chi phí Lliai tliác ihan) llià iìlì bicn p!ií \ à cỈỊiih  [Mil.
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Căn cứ vào dồ thị ta xác định được a = 180 triệu dồní> dó là dịnh phí cho 

mỗi thaníi.

Bien phí cho 1 tấn than là b = (420 -  180)/120 = 2 Iriệu/tấn

2.4. PHÂN LOẠI CHI PHÍ ĐỂ ĐÁNH GIÁ HÀNG TỒN KHO VÀ XÁC ĐỊNH 
LỢI NHUẬN CUA DOANH NGHIỆP• • ■

2.4.1. Các tiêu thức phân loại chi phí

Đc xác định hàng tồn kho và lợi nhuận của doanh imhiộp sau nlìừnti kỳ hoại 

dộng, kế toán quản trị thườns dựa vào các tiôu thức phân loại chi phí như sau:

a) Cũn cú' vào mối quan hệ ciìa chi p h ỉ V()’i  kỳ hạch toán  ̂ chi phí chia thành;

-  Chi ph í két thúc đó là các k h o ả n  chi phí phát sinh và lien quan trực tiếp tói 

việc tạo ra ihu nhập trong kỳ hạch toán, khoản chi phí này ihuủng anh lurcTim 

Irực liếp đến lọ i nhuận Irong kỳ của doanh nghiệp mà khôim  ảnh huxVnu tói 

nhừn^ kỳ liếp  theo. 1'huộc chi phí kết ihúc thườn« bao gồm chi phí bán hànu. 

chi phí quản lý doanh nghiệp, giá vốn hàng bán.

Chi p h í chưa keí íhúc dó là nhLm^ khoản chi phí uắn liền vói quá trinh san 

xuấl hav quá trình mua hàn^. Chi phí chưa kếl thúc tlìLiủí-m liên quan và anh 

huxVnu dến lọ i nhuận của doanh nuhiệp nhiều kỳ tiếp iheo mà khôni^ anh hưòng 

tới kỳ hiện lạ i. Thuộc chi phí này bao íiồm chi phí sản phấm dó' daim, hàng hoá. 

thành phấm tồn kho, chi phí trả Iru’ó'c. Cách phân chia này giúp các ĩihà quản trị 

k inh doanh xác định lươiiR đối chính xác lọ'i nhuận của doanh imhiộp troní^ kv 

hạch toán.

h) Căn cứ VÍỈO mối quan hệ ciia chi p h í với cúc Báo cáo kế ioán tùỉ clĩínlĩ,
chi phí chia thành 2 dạn” ;

- (7 ?/pl ĩ í  ỉììíri kỊ' đó là các khoan chi phí phát sinh Irong kỳ hạch loán và dc 

lạo ra lọ i nhuận của kỳ đó. Chi phí thời kỳ chí lien quan ló i kỷ hạch toán hiẹn 

lại mà không ảnh hường lới các kỳ liếp  ihco. 1’huộc chi phí Ihòi kỳ bao gồm: 

Chi phí bán hàng,  chi phí quản lý doanh niỉhiệp, uiá vốn hàng bán. Chi phí thời 

kỳ thường thuộc các chi tiêu của Báo cáo kết quả kinh doanh.

Chi p h í sc)n phẩm  đó là các khoản chi phí gắn liền với quá trình sàn XLiấl, 

ihu mua hàng hoá. Các khoản chi phí này thường liên quan đến nhiều kỷ kc 

toán và ảnh hưởng tới lợi nhuận của nhiều kỳ. 1'huộc các khoan chi phí nàv
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thường bao gồm: Vật liệu lồn kho. san phani do’ dang, chi phí trả trước. Các 

khoản chi phí này thưònii thuộc các clìi tic ii ilu iộc Bảníí cân dối kc toán.

2.4.2. Đánh giá hàng tồn kho

Việc xác dịnh ỉiiá trị của hàne lioá. thành phẩm tồn kho là vấn đề rất quan 

trọn^ t ủ a  c á c  nhà quán Irị kinh doanh  bict ciuọc ch ính x á c  g iá  trị của  h à n g  hoá  

dă licu thụ. là ihô im  tin chính xác dò lập [ỉáo cáo kế toán tài chính. Như vậy. 

việc xác định giá trị cua hànỉỉ lồn kho anh l ìưonu trực t iếp đốn v iệc xác dịnh lợi 

nhuận của doanh ni>hiộp lài hay lỗ.

Giá trị cua hàng tồn kho thưò'im duxTc xác dịnh như sau:

Giá trị cúa So lirọng cua Đơn ữ\ả của
\  X  ,

hànii tôn kho hànu tôn kho hằníi tồn kho

Số lưọ'n”  của hàne tồn kho đưọ'c xác dịnh trên CO' sỏ’ cân, đonu. đo, dem thực 

te ihônu qua kết qua kiêm kc thưòim \u \c n  hoặc bất tlìườn” . Đo'n giá hàng lồn 

kho dưọc tính theo L’ iá thực te và có nhiều phiro'i"m pháp xác định, luv  theo các 

mặl hàrm cụ thô. 1’ronu ihực tô các doanh nghiệp thưò‘ng áp dụnu các phirơno 

pháp sau dc xác dịnh uiá vốn cua hàim \Liat kho:

Phu'0’nu pháp ihực tc dích danh.

PhưcTn^ pháp nhộp truxVc. xual trước.

- Phirorii» pháp nhập sau. xuaí trưỏc.

- Plìưoìm pháp bình quân.

V iẹc lựa chọn moi phirotm pháp cho lửnu niặl hàim và cho doanh imhiệp 

c ua  m ình  là rất quan irọ im vi nó  anh hLrona irực l iếp  ló i  g iá  v ố n  \ u ắ l  kho ,  tói  

lốníi chi phí Iro im  kỳ và kcl qua lài ha\ lỗ cua tỉoanh nghiộp.

y ỉ  dụ: T inh hình ihu mua hàn<4 lioá A cua cỏng  ív 'rhương mại íMiát Dạt 

tron ii thánu 9 nám N như sau: (d \ t: I .OOOcl):

Ngày nhập
Số lLFợng 

(cải)
Đơn giá 
ồn định

Đơn giá 
tàng lên

Đơn giá 
giảm xuống

1/9 20 100
1

100 100

10/9 40 100 102 97

25/9 30 100 105 94

Dầu kỳ không có hàim tồn kho. cuối kv hàim tồn kho là 20 cái.
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Yêu cầu : Xác dịntì ” iá trị lìàĩm hoá A tc)n kho và liêu thụ lronL> kỳ ihco 3 

phirơnu pháp; Nhập trước -  xuất trước, nhập sau -  xLial truức. bình quân ca kỳ 

Ironu cả 3 trirừnu hợp siá ổn định, uiá biến độntỉ tănu. avắ biến dộim aiain.

B ài giải:

1'ừ số liệu ò‘ Irên ta có thê tính toán và xác định «iá vốn của hànu hoá A xuất 

kho và tồn kho theo 3 phirơníi pháp và 3 trườnu họp như sau:

Chỉ tiêu
Phương pháp 
nhập trước -  

xuất triPỚc

Phương pháp  
nhập sau -  
xuất trước

Phương pháp  
bình quản cả 

kỷ
"---------------------- i

1. Mừc giá ồn định

-  Giá trị hàng hoá A tồn kho cuối kỳ 2.000 2.000 2.000

-  Gia trị háng hoả A xuất kho trong kỳ 7.000 7.000 7,000

2. Mửc giá tăng lẽn

-  Giá trị hảng hoá A íồn kho cuối kỳ 2.100 2.000 2.051

-  Giá trị hàng hoá A xuất kho trong kỳ 7.130 7,230 7.179

3. Mức giá giảm xuống

-  Giá trị hảng hoá A tồn kho cuối kỳ 1.880 2.000 1,993

-  Giá trị hàng hoá A xuất kho trong kỳ 6.820 6,700 6.767

ĩừ  kết quả của bảng Ircn. la có nhừng nhận xcl sau;

-  K h i mức uiá ốn định, các phươnu pháp tính giá đều cho cùnu một kc l qua.

- Khi mức giá iheo huxVng íăníí, phương pháp nhập sau xual trirớc cho giá 

vốn ticLi Ihụ Irong kỳ cao nhất, i>iá hàng lồn kho cuối kỳ thấp nhất, do vậy lọ i 

nhuận tron ”  k\' thấp nhấl.

K h i m ứ c  uiá t h e o  h ư ớ n g  g i ả m .  phưcrnR pháp  nhập  sau xuất  Irirức c h o  ụiá 

vỏn licLi ihụ Irong kỳ thàp nhâl. uiá hàrm lỏn kho cuôi kỳ cao nỉiâl, clo vậv lọi 

nhuận tronụ kỳ cao nhấl.

'rừ  két qua phân tích trên cho ihấy: việc lựa chọn phưưim pháp  xác định giá 

vốn hàng xuấl kho rất quan írọni> trons việc xác dịnh ^iá ihực lố hànu tồn kho 

và lợi nhuận ciia doanh níihiệp. Dó cùnỉỉ chính là hộ thốn iỉ thông tin quan Irọn ii 

dê dưa ra các quyếl định điều hành doanh niíhiộp theo các mục liêu khác nhau. 

'ĨL iy  nhiôn đê dảm bảo tưoìig đối chính xác chi phí và lọi nhuận trong kỳ.  khi kế  

toán lựa chọn phưo’ng pháp xác định giá vốn hàiiR xLiấl kho cần căn cứ vào các 

licLi chuân sau;
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Dặc dicm  llurơng phầm học cua inặl ỉianí; tồn kho.

Ycu cầu thônu lin  ke toán cua các ỉilìà quán Irị.

T rinh  độ cũa các nhân vicn kố loán \a  diều kiện vật chấl để thực hiện 

cônti lác ké toán.

2.4.3. Xác định lọi nhuận của doanh nghiệp

Việc xác định lọ i nhuận và hàng tồn kho có quan hệ mật th iết với nhau trong 

quá trình hoạt động của kế toán quản trị. Các licu thức phân loại chi phí khác 

nhau lỉiúp cho  ké toán và các đối íirợnu có  licn quan nhin nhận m ột  yếu tố chi  

phí  phát  s in h  ò' m ọ i  uóc độ.  C hính  vì v ậ \  cách  nhận  d ạ n g  ch i  phí  khác  nhau  

cũnR tạo ra các kếl qua lọ i nhuận khác nhau.

V ỉ dụ : Công ty TN I l l l  Phái triên nhanh mói thành lập và đi vào hoạt động 

được 6 thán« rất khả quan. Kết qua hoạt độim kinh doanh 6 tháng đầu năm của 

Công Iv bị lỗ theo Báo cáo kết quá kinh doanh n^ày 30/6/N. Giám đốc của Công ty 

nuhi niỉờ Báo cáo kết quả kinh doanh do kế toán viên thiếu k inh nghiệm lập.

Báo cáo kết quả kinh doanh chi lic l 6 thánu như sau (đvl; triệu đồng)

Chỉ tièu Số tiền

1. Doanh thu tiêu thụ 500.000

2. Các khoản chi phi 521.000

a) Tiền iương của nhân viên quản lý 20.000

b) Tiền lương của nhân viẽn bán hàng 14.000

c) Tiền thuê mảy móc, phương tiện sản xuất 26.000

d) Tiền mua nguyên vật liệu 176.000

e) Tiền khấu hao thiết bị bán hàng 14.000

f) Tiền bảo hiểm máy móc thiết bị sản xuất 6.000

g) Tiền chi phí dịch vụ mua ngoải doanh nghiệp 30.000

h) Chi phi nhân công trực tiếp 80.000

i) Tiền lương quản ỉý phán xưởng 82.000

k) Tiền khấu hao TSCĐ cho sản xuất 56.000

1) Chí phí bảo tri phàn xưởng 9.000

n) Chi phí quảng cáo 8.000

3. Lợi nhuận trong kỳ -2 1 .0 0 0
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Sau khi xcm xét Báo cáo két quá kinh doanh chi tic t, G iám  đốc k liỏng  ihoá 

mãn vói kct quả này và yêu cầu kc toán kicm  tra lại Báo cáo két qua k inh  doíinh 

và cho bié l một số thông tin khác có liên quan tới hoại dộni^ nh ir sau ;

'I'iền ihuê phươĩm tiện và chi phí bào hiểm lài sản dưọ’c sử dụnu cho 12 

tháníỉ, chi phí quảng cáo dự kiến phân bồ cho 24 tháng.

Giá trị hànii tồn kho đầu kv và cuối kỳ dược xác đ ịnh như sau :

Chi tiêu Đầu kỳ Cuối kỳ

1. Nguyên vật iiệu tồn kho 10.200 20.200

2. Sản phẩm dờ dang 36.000 54.000

3. Thành phẩm tồn kho 18.000 34.000

Ycu cầu:

1. Xác định chi phí iheo khoán mục.

2. Lập lại Báo cáo kết quả kinh doanh theo chúc nãim hoại độniỉ.

3. Nhận xét về hai phương pháp lập Báo cáo kél quả k inh  doanh.

B ài giải:

1. Xác định chi phí iheo kht^àn mục.

Chỉ tièu Số tiền

1. Chi phi nguyên vật liệu trực tiẻp (1 = a + b -  c) 166.000

a) Vặt liệu tồn đầu kỳ 10.200

b) Vật liệu mua trong kỳ 176.000

c) Vật liệu tồn cuối kỳ 20,200

2. Chi phi nhân còng trực tiếp 80.000

3. Chi phi sản xuẩt chung 163,000

a) Tiền thuê phương tiện 13.000

b) Lương nhân viên phân xướng 82.000

c) Khấu hao TSCĐ cho sản xuẳt 56.000

d) Chi phi bảo hiểm tải sản sản xuất 3.000

e) Chi phí bảo tri phân xường 9.000

4. Tổng chi phi sản xuất phát sinh trong kỳ (4 = 1 + 2 + 3) 409.000
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5. Giá tri sản phầm dở dang đầu kỳ

6. Giá trị sản phấm dớ dang cuổí kỷ

7. Tống giá thảnh sản xuất hoàn thanh

8- Thảnh phẩm tồn kho đầu kỳ 

; 9. Thảnh phẩm tồn kho cuổi kỳ 

' 10 Thành phầm tiêu thụ trong kỳ 

I 11 Chi phí bán hàng
I

Ị a) Lương nhản vièn bản hàng

b) Khấu hao thiết bị bán hàng

c) Chì phi quảng cáo

12 Chi phi quản lý doanh nghiệp

a) Lương nhàn viên quản !ý

b) Chi phi dịch vụ mua ngoài

13, Tồng chi phi trong kỳ (13 = 10 + 11 + 12)

14. Tống doanh thu

15 , Lợi nhuận (15 = 14 -  13)

36.000

54.000 1

------------
391.000

18,000

34.000

-------------

375.000

30.000

14.000

------------
14.000

2.000

50.000

20.000

30.000

455,000

500.000

45.000

2. tỉáo cáo kcl qua kinh doanli ihco clúrc nănụ hoạt dộng.

Chi tiêu Số tiền

1. Doanh thu tiêu thụ 500.000

2. Giá vốn hàng bán 375.000

3. Lợi nhuận gộp 125.000

4, Ch! phi bản hàng 30.000

5, Chi phi quản lý doanh nghỉệp 50.000

6, Lợi nhuận trước thué 45.000

7, Chi phi thuế TNDN (25%) 11.250

8. Lợi nhuận sau thuế 33.750
................................. i

3. Nhận xét vồ hai phưoniỉ pháp lập ỉìấo cáo kcl quả kinh doanh:

Phirơrm pháp lập lìào  cáo kct quả kinh doanh ban dầu của kế toán vicn 

Ih icu chính xác vì có các khoản chi phí liên quan den nhiều kỳ mà kế toán xác



định cả vào một kỳ. M ặt khác, kế toán chưa quan tâm tới các thônu tin  về hàng 

tồn kho, chi phí sàn phẩm dờ dang do vậy dẫn tới xác dịnh kếl quả kinh doanh 

thiéu chính xác.

-  FMurang pháp lập Báo cáo kết quả kinh doanh mới có độ chính xác cao hơn 

vi phân chia chi phí theo khoản mục, quan tâm tó i các thôrm lin  về sản phấm dờ 

dang đầu kv và cuối kỳ, phân bổ chính xác các khoản chi phí có liên quan tói 

hoạt độiiR trong kỳ.

Sơ đò 2.7. Phương pháp phân ioại chỉ phí sản phảm  và chi phí thời kỳ 

(Áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất)
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Chi phi sản phảm

i
Giá mua Chi phi

háng hoá mua hảng
Báo cáo kết quả kinh doanh

Doanh thu bán hàng

Chưa tiêu thụ
Giá trị hàng mua vào

Tiêu thự

Bảng cân đổi kế 
toán

Khoản mục hàng 
tồn kho

Giá vồn hàng bán

Lợi nhuận gộp

Chi phi bán hàng, chi phi 
quản !ý doanh nghiệpChi phi íhới kỳ w

Lợi nhuận thuần

Sơ đò 2.8. Phương pháp phân loại chi phí sán phẩm  và chi phí thời kỳ 

(Áp dụng cho doanh nghiêp thương mại)

2.5. CÁC TIỀU  THỨ C PHÂN LOẠI CHI PHÌ KHÁC

Nuoài  các ticu thức phàn loại chi phí nlii! Irìnli bàv Irên, ironu thực tiễn của 

hoạt dộng k inh doanh còn áp dụnu nhicu lỉcu liiức phân loại khác, rất cá các 

tiêu thức dỏu chung một mục dích dối vói nhà cỊuan trị đó là kiểm soát chặt sự phát 

sinh của chi phí, CO' scV dế uiảm chi phí lỗ i tliicu và đạl dược lợi nhuận tối da.

2.5.1. Căn cứ  vào mối quan hộ cúa chi phí vói đối tưọng chịu chi phí

'['heo căn cứ này chi phí chia thành 2 dạim; Chi phí trực tiếp và chi phí 

GÌán tiếp:

-  Chi p h í  irực Ịiếp đó là các khoản chi phí mà kế toán có thể tập hợp ihẳng 

cho từng dối lượng chịu chi phí. V í dụ: Vậl liệu Irực tiếp, nhân công trực tiếp...
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MỘI dối tượne chịu chi phí mà có tỳ irọrm  chi phí Irực liếp  cao th i dộ ch ín li xác 

cua chi l ieu i>iá thành san phâm . kết quả kinh doanh  c ủ a  các  dối  iượnix c à ĩm  cao .

- Cl i i  ph í ^ián iiếp  đó là các khoán chi phí mà kế toán khòim  ihc lặp họp 

ihănu cho các đối tượnii chịu chi phí. do vậy đối với từĩiR yêu tô chi phí uián 

tiếp kc loán phái phân bổ cho tÙTie đối tưọns chịu chi phí. V í dụ; rien lirơnu cua 

nhân viên phân xưÒTi^... Dộ chính xác của chi phí eián t iếp cần phân bố còn  phụ 

thuộc vào liêu ihửc phân bồ. T iêu thức phân bố phải kra chọn cho phù họp và 

ihườnu dựa vào nhữrm căn cứ khoa học như; Thuận tiện cho việc lính toán, ihốrm 

nhất ca kỷ hạnh toán, có lính đại diện cao cho chi phí gián liếp  cần phân bô.

2.5.2. Căn cứ vào mối quan hộ của chi phí vói m ức độ kicMìì soát ciia các 
nhà quán trị

' l ‘heo căn cứ nàv thì chi phí chia thành 2 dạn^: Chi phí kiem soái đưọ'c và chi 

phí không kiổm soát đưc;c.

-  Chi p h í kiêm soái được dó là các khoản chi phí phấi sinh trong phạm vi 

quyền cúa các nhà quản trị đối vó i các khoán chi phí đó. Như vậy. đổi vó i các 

nhà quản  trị c a o  c ó  p h ạ m  vi q u y ề n  hạn r ộ n g  rãi d ố i  v ớ i  ch i  ph í  h ơ n  c á c  nhà  

quan Irị thấp.

Chi p h í khôn^ kiếm soái đưọ’c dó là các khoản chi phí phái sinh n i’oài 

phạm vi k iếm soái  cúa các cấp quản trị doanh nghiệp.

2.5.3. Căn cứ vào mối quan hộ của chi phí vói  các quyết định kinh doanh

'1'heo căn cứ này chi phí chia thành nhiồu dạnũ: Chi phí CO' hội. chi phí chim , 

chi phí kh ông  chcnh  lệch, chi phí Iránh được và chi  phí khònu Iránh dưọ’c.

 ̂Chi p h ỉ CO'hội

Troníi thực liễn kinh doanh của các doanh nuhiộp hầu như các khoán chi phí 

phát sinh dều được chi nhận vào hộ thốnu sổ kế toán. Tuy  nhiôn có những loại 

chi phí rất quan Irọng thường lồn  tại bcn cạnh các  nhà quản  Irị Irong viộc dưa ra 

quvcl dịnh nhưng khỏrm được ^hi vào sổ ké toán đó chính là chi phí cơ hội.

Chi phí cơ hội đó là lợi ích bị mấl đi vì chọn phirơnu án và hành động nàv 

thav cho phương án và hành động khác.

Ví dụ: Nhà quản trị kinh doanh X có số vốn là 100 tỷ  đồim anh ta SC có các 

phirơng án lựa ch ọn  nhằm thu lọ'i nhuận từ số  vốn  đó.  ' ĩ h ứ  nhất, anh ta m an u  số  

vốn đầu tư vào  hoạt động  kinh doanh với m ứ c  lợi nhuận 1 năm là 20% .  sau một
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n ă m  m ứ c  lọi nhu ận  ihu ducrc là 2 0  t \ . ỉ hử hai- anh ta m a n g  s ố  t iền đ ó  gửi  tiết  

kiệm  nizàn hànu vó i lài suấl 21%, năm. Saii ỉiiộ t nàm mức lài thu về là 21 tỷ. 

Như vậv. mức lọi nhuận cua 2 phiroiìu án d â u  ÍII chính là chi phí CO' hội khi nhà 

quản Irị X lựa chọn phironi> ủn nà\ \à  b(' (li phiroím án khác.

* C hi p h í chênh lệch

Các nhà quán Irị ihuờnu llụrc hiện cliừc năng đưa ra quyét định, do vậy 

t h ư ò n a  s o  s á n h  nhiều p h ư o i m  án kinh doanh khác  nhau  đề  thấy đ ư ợ c  s ự  khác  

biệt uiữa các phưcrnLỉ án là CO' S(ì' dua ra qu\ct dinh hàrm ngày.

Chi phí chcnh lệch dỏ là các khoan chi phí có ó' phươnu án này nhưng chi có 

một phần hoặc khôrm cỏ ơ phu■o■^  ̂ an khác. Chi phí chênh lệch có thế là biến 

phí ha_\ đ ịnh phí hoặc chi phí hồn họp.

Ví dụ :  T ình hình \ c chi phí. doanh llu i \ a kct quả cua 2 phưo‘rm án mà nhà 

quan írị X daim  phân tích dỏ lựa chọn mộl phuoim án lố i ưu như sau:

Chỉ tiéu Phưo’ng án 1 Phương án 2 Chênh lệch

1. Doanh thu 1.200 i 1.000
>

200

[ 2. Giá vốn háng bán ! 800 
1

750
j

50

3. Chi phí bán hảng ị 100 1 50
Ị

50

4. Chi phi quản lý doanh nghiệp 150
| . . ._  _ .....

Ị 100 50

5, Tống chi phi 1.050
1 900 150

6, Lợi nhuận , 150 100 50

Plnrone án I st) \ó i  phưcrnu áỉi 2:

Doanh ih ii tăim ihèm 2()() Iriệu domi.

Chi phi lă im  llic iu  150 lỉ iỘLi dồim.

L ọ i n h u ậ n  t ã n e  ihcMiì 50  IricLi d ồn u .

D o  vậy cl iọn phirơníz án 1 vì lọi nhuận cao ỈKYIÌ plurcyrm án 2 là 50  triệu đồnu.

C h i p h ỉ  ch im

Chi phí c liim  là nhữnu khoan chi phí mà doanh nghiệp vẫn phải chịu mặc dù 

các nhà quan trị chọn bẩl kv m ộl phud'im án kinh doanh nào. l'hônu  ihường chi 

phí c liìm  khôniz thích họp cho viộc ra qu \c t dịnh k inh doanh vì lhôní> tin  không 

có lính chcnh lộch.

V í dụ 1: M ộ t nhà quan Irị kinh doanh bo ra số tiền 100 lỳ  cho việc thue mặt
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bằng cơ sờ sàn xuất. Khoản chi phí này doanh nghiệp vẫn phái chịu khi nhà 

quàn Irị chọn  bất kỳ phưoTig án hoạt đ ộ n g  sản XLiấí nào.

Ví dụ 2: Công ly  H ỈỈB  có khả năng kv két hợp đồrm vó i 4 công tv (C'1‘). Do 

điều kiện tài chính có hạn, công ty  chi được phép lựa chọn 1 tronu 4 c ' ĩ .  Hãy 

tiến hành phân tích chi phí đề lựa chọn hợp đồng sẽ ký kết. B iế t các thỏng lin  

về chi phí, doanh thu với các CT  như sau:

(đv l: ngàn đonu)

Chỉ tièu CT 1 C T 2 CT 3 C T 4

1. Doanh thu 4.000.000 6.000.000 5.000.000 8.000.000

2. Chi phí 3.600.000 5.400.000 4.300.000 6.160.000

B ài ỊỊÌả i

Chỉ tiêu CT 1 CT 2 C T 3 C T 4

1. Doanh thu 4.000.000 6.000.000 5.000.000 8.000.000

2. Chi phi 3.600.000 5.400.000 4.300.000

700.000

6.160.000

3. Lợi nhuận 400.000 600.000 840.000

4. Chi phí cơ hội 840.000 840.000 840.000 70Q.000

5. Kết quả -  360.000 -  360.000 -  140.000 140.000

Nhận xét: Qua bảng tính trên, la ihấy khi xét den chi phí cư hội thì: với c v  

1 , 2 , 3  thì chi phí cư hội là lợi nhuận của C 'l' 4 và chi phí CO' hội cua C T  4 là lợi 

nhuận  của c 1’ 3. K h i đã lính cả chi phí cơ hội th i C T 4 vẫn dạl mức lợi nhuận 

cao nhất, vì vậy, doanh nghiệp nôn ký  két hợp đồnu với C T  4.

* Chi p h í tránh du’Ợc và chi p h í không tránh du'Ợc

Chi phí tránh d ư ọ c  đó là các khoản chi phí mà các  nhà quản trị kinh doanh  

có thể giảm được khi thực hiộn các quyết định kinh doanh tố i ưu. Còn chi phí 

không tránh được dó là các khoán chi phí cho dù nhà quàn Irị lựa chọn phương 

án nào thì vẫn cứ phải chịu.

Ví dụ: Báo cáo kết quả kinh doanh của Cửa hàng 1 thuộc Công ly  thươnu 

mại Phát Đạt quý 1/N như sau:
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(dvt:  t r iệu  d ồ n g )

Chỉ tiêu Số tiền

1. Doanh thu 1.000

2. Biến phi 800

3. Số dư đảm phí 200

4. Định phí 230

a) Lương nhân viên 150

b) Tiền thuè diện tich mặt bằng 30

c) Định phí khác 50

5. Lợi nhuận - 3 0

Căn cứ vào Báo cáo kcl quà k in li doanh C]UV 1 nărn N của cửa hàng ta thây 

cửa hàng lỗ 30 IriỘLi dồne. do vặy nhà quan trị cần phải đưa ra quyết định tro im  

lương lai cửa hànu còn licp tục kinh doanh nữa không. De đảm bảo dộ chính 

xác của các quyếl d ịnh nhà quàn trị can có các thông tin  chi íiet về định phí.

rrLrònii họp cửa hànu níiừng hoạt dộnn thi toàn bộ hệ thống nhân viên rmhì 

viộc. côni» ty  khô im  phai trá 150 Iriẹu tiồn kro’tm hàng quý, đây là chi phí tránh 

dược. Tiền thuê diộn lích inặt ba^^ hàn^ quý phải trá 30 Iriệu, khi cửa hàntì 

k h ô n g  ho ạ i  d ộ n u  n l u n m  h ọ p  cỉồnii ihuc  5 nãm ihi đ â y  th u ộc  v à o  ch i  phí không 

ihc tranh duxTc. Các dịnh phí kliác như khàu hao cửa hàng, phương tiộn vận 

chiivén đều là các tài sàn cố định cua CòĩVd t \ ,  cio vậy khi cửa hàng không hoạt 

dộtm, chi phí dó dồLi ll iuộc chi plii khỏniỉ tlic Iránh dược.  N h ư  vậy,  chi phí 

khôn<4 ihc Iránh duực lỏn ho’n mức ỉo cua cưa lìàim (80 > 30), do vậy Iron ” 

trưcvim họp Công tv chưa có phưo'nu án kin li doanh nào lố i ưu thì nen licp  lục 

k inh doanh.
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TÓM TÁT NỘI DUNG CHƯƠNG

Phân loại chi phí RÌúp cho các nhà quản trị hiềii được bán chal CLÍa các ycu lô  

chì phí phái sinh từ đó có các biện pháp kiếm soát và giàin chi phí thấp nhất.

Các liêu ihức phân loại chi phí chủ véu đưọ'c u ió i thiệu Irong chương bao 

uoin: Chi phí cố định và chi phí biến đôi được phân loại dựa theo cách ứnu xứ 

của chi phí vó i quy mô hoạt động của to chức. Chi phí trực tiếp và gián liep 

được phân loại theo quan hệ của chi phí vó i các đối tượnũ chịu chi phí. Các 

thuật rniữ chi phí kièm soái được và chi phí khôntz kiêm soái đưọ‘c sử dụni> dc 

mô tả khá nãni> của nhà quản tr ị trong việc kiểtn soát chi phí. Chi phí tronu m ộl 

doanh imhiộp được phân loại dựa trẽn chức nãne hoại độn” bao oồm chi phí 

san xuấl (ngiivẽn vậl liệu trực tiếp, nhân côrm trực tiếp và sủn xL iấ l chuim ) và 

chi phí ngoài sản xuất (chi phí bán hàng và chi phí quàn lý doanh nghiệp), 

riu iậ l ngữ chi phí sản phẩm và chi phí thò i kỳ dưọ’c phân loại dựa Iren íhòi 

diếm chúng được ghi nhận trên báo cáo kế loán.

1'rong khi rmhicn cứu về chi phí ta còn lìm  hiểu bản chất k inh lé của chi phí. 

Chi phí cơ hội là lọ i ích liềm  năng bị mất di do việc lựa chọn phirơnu án nàv và 

bó  qua phu'O'ng án khác .  Chi phí chìm là chi phí dcì p h á t  sinh tronu quá k h ứ  và 

khônu ảnh huxVng đến các quyết định hiện tại hoặc Uro'ng lai. Khái niệm chi phí 

chênh lệch dề cập đen sự khác biệt chi phí Irong các phươnii án.

Các phươnii pháp tách chi phí hỗn họp thành biến phí và định phí g iúp nhà 

quan trị k icm  soát và dự đoán chi phí trong tu'ơng lai cho phù hợp.
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BÀ! TẠP

Bài tập 2.1.

A -  Tài liệu :

Khách sạn lỉỏ n e  M ai có lal ca 300 phong, vào inùa du lịch các phòng được 

ihuc iháim  đạl cônu suất cao nhất 90%. do vậy chi phí binh quân 150.000 

d/phòni>/nííày. '1’háim ihấp nhất số phòtm dirọc thuê chi đạt 40%. 'I ong chi phí 

hoạt  độ i i” cua ihár'm có  cô n g  SLiấl ihấp nhải là 945  Iriộu đồng ,  giá thuê

phòni i / imàv 2 2 0 .o o o  dồnu ironu dó ihuế sLiấl thiiố G'l'G'1' là 10% (Số  ngày 1 iháng

lính là 30 nuà} ).

B -  Yêu cầu :

1. Dùne phuo'nu pháp thích họp đê xâ\ dụim phưoim Irinh dự đoán chi phí 

và e ia  sư  c ó n u  SLiắl p h ò n u  CỈƯỌL' thuê  íhanu tói k h o a i m  6 0 %  ihì ch i  phí  của  

khách sạn là bao nhiêu'?

2. Xác dịnh mức chi phí bình quan cua mộl phôim/nizày ỏ' 3 inửc côn” suâl 

40%, 60%. 90% vủ uìái ihích sự kiiác nỉiau dó.

3. Khách sạn iiiuốn thu nhập ihuần sau ihuố 1 N D N  là 225 triộu moi tháng

ih ì cônụ suất phòim clu) ihuc là bao nliiêu (thuê suất thuế 1'N[.)N là 25%).

4. l.ập Báo cáo kct qua kinh doanh theo cácli ứim xứ chi phí ironu trirờnu 

họp so phòne  thuê dạt cỏnu SLiàt 90%.

5. Trình bủ\ ph iron ii pliáp kiêm soái chi phí cua doanh nuhiộp.

Bài tập 2.2. 

A -  Tài liệu :

cỏnu  ív X san xiiắ t và lieu ihụ inộ l loại san phảm có các phim ng trình dự 

doán chi phí trone ihánu 3 năm N như sail (tlvt; 1.000 d);

PhuxTnti trinh dự doán uiá von hànẹ bán có dạnu :

y -  0 .6 x

l^hươnu trình d ự  d o á n  ch i  phí  quan lÝ doanh i m h i ệ p  c ó  dạniỉ  :

y 50.000 + 0.1 X

Phưone trình dự doán chi phí bán hàne có dạntỉ :

V 30.000 + 0.05x ( \  là doanh thu tiôu thụ sản phẩm)
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Giá bán đơn vị sản phẩm: 1.000.

B -  YÊU cầu  :

1. 1 lăy lập Báo cáo kết quả k inh doanh theo cách ứng xử chi phí Irong tháng 

4 năm N khi dự kiến doanh ihu liêu thụ íháne 4 là 500.000.000 đ. Cho biếl 

doanh ihu hoà vốn .  doanh thu an loàn,  tv lệ doanh thu an toàn,  độ lớn d òn  bẩy  

kinh doanh. Giải thích V n^hĩa của đ ộ  ló'n dòn bẩy kinh d oanh  ?

2. Căn cứ vào dộ lớn của đòn bẩy kinh doanh, khi doanh thu lăng them 20% 

ih ì mức lọ i nhuận thuần tăng bao nhiêu ?

3. Xác định mức định phí binh quân của m ộl sản phâm tại tháníi côn ii ly  có 

doanh thu tiẻu thụ cao nhấl 800 triệu dồng và thấp nhất 500 triệu đồng, cho 

nhận xét  ?

4. Công ty muốn lợi nhuận ihuần sau thuế 'ĨN D N  là 750 triệu mồi tháng thì 

phải đạl doanh ihu tiêu thụ bao nhicLi (thuế suất ihué 1'NDN 25%).

5. Vứi doanh thu l iêu ihụ ỏ' tháng ihấp nhất, c ô n e  ty đạl sản lu'ợng l iêu thụ 

500 sán phẩm. I lãv xác định sàn lượim hoà vốn. vẽ đồ ih ị hoà von. lọ i nhuận 

đạt được.

Bài tập 2.3.

A -  Tài liêu ;«

Có tài liệu chi phí của Công ty  X trong kỳ như sau; (đv l: Iriệu đồrm).

1. Nguyẻn vật liệu lồn kho dầu kỳ: 300, tồn kho cuối kỳ: 240.

2. Nguyên vật liộu mua trong kỳ; 2 800.

3. Chi phí nhân công trực liếp  sản xuất : 350.

4. Chi phí dụng cụ sản xuất : 48.

5. Chi phí khấu hao lài sản cố định : 120.

6. Chi phí dịch vụ mua rmoài dùne cho sán xuất : 240.

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp : 320.

8. Chi phí bán hàng trong kỳ : 142.

9. Doanh thu tiôu thụ : 5.400

10. ĩhành phẩm tồn kho đầu kỳ : 150, tồn kho cuối kỳ : 360.

1 I . Giá tr ị sản phẩm dở dang đầu kỳ : 240, dờ dang cuối kỳ : 320.
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Yêu cầu :

1. ỉ .ặp bảng kẻ chi phí sản xiiấl theo kỉioan inục ?

2. Lập báo cáo kct quả kinh doanh íhco chức năng hoạt động ?

3. Già sử kv này doanh nehiộp san xuấl hoàn thành 1.000 sàn pham, kỳ tới 

doanh rmhiộp dự kién sàn xLỉấl hoàn ihành ì . 200 sản phẩm kh i đó chi phí của 

mỗi đơn vị sản phấm ihay đối như ihc nào ?

Bài tập 2.4.

A - T à i  liệu:

Chi phí sàn xuất chunii cùa I phân xucniỉ ò' thániỉ 1 gồm 3 yéu tố cơ bàn 

(đvt: 1.000 d):

-  Chi phí nhân viên phân xườn”  : 10.000 (D ịnh phí).

-  Chi phí vật liệu, nhicn liỘLi ; 8.000 (Biến phí).

-  Chi phí hỗn hợp chủ vếu là dịch vụ mua niỉoài : 12.000.

Chi phí sán xuất chuni: đirọc theo dõi ư sổ kế toán 6 iháng như sau :

Tháng Số giờ máy Tống chi phí sản xuất chung

1 10.000 30.000

2 12.500 35.260

3 11.700 32.420

4 13.000 36.000

5 10.900 31.520

6 10.400 31.020

B - Y ê u  cầu:

1. Xác dịnh chi phí dịch vụ mua imoài cua tháng có chi phí cao nhất?

2. Sử dụnu plurơng pháp ihích họp dê xây dựng phương Irình dự đoán chi 

phí dịch vụ mua ngoài ?

3. ở  mức hoại độnu 12.000 giờ thì chi phí sãn xuất chung là bao nhicu?
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GU (’o ’lVU 8

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ 
SẢN XUẤT SẢN PHẨM, DỊCH vụ

Xác định chi phí sản xuâl và tính ạiá thành sản phâm có ý rmhĩa quan trọng 

đối với các nhà quàn trị trontỉ việc đưa ra mọi quyếl định kinh doanh. M ặt khác 

đây là nội dune quan trọng của các chuvên RÌa kế toán tronu tấl cả m ọi loại 

hình doanh nehiệp. M ục đích xác định chi phí nhằm curm cấp íhỏng tin  về uiá 

ihành đo‘n vị sản phẩm, dịch vụ cần th iế l cho nhà quản trị đe điều hành các hoạt 

dộn^ sản xuấl kinh doanh như:

-  Đ ịnh giá bán sàn phẩm cho phù họp vó i ih ị trường nhằm tố i da hoá lợi 

nhuận và đảm bảo dược sự cạnh tranh phát triển bền vữn^.

“  Dịnh giá hàng lồn kho cuối kỳ có căn cứ để lập kế hoạch thu mua hàng tồn 

kho cho phù hợp.

-  Xác dịnh kếí quả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ và kél quả k inh doanh trong 

các bộ phận và toàn doanh nghiệp một cách chính xác.

-  Ung xử các tình huống và đưa ra các quyết định hàng ngày.

Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh cúa các doanh nghiệp khác nhau, do vậy 

nhiều khoản chi phí phát sinh cùnii khác nhau, phưo’ni> pháp tập hợp chi phí sán 

xuấl và tính íiiấ thành sản phẩm cũng khác nhau. 1’rong thực lế các doanh 

ntíhiệp ihườnu vận dụng một trong hai hộ thống phương pháp xác định chi phí 

dưới đây:

* Phương pháp xúc định ch i p h í  íruyèrì thong. Theo hộ thốníz phương pháp 

này lhưò'ng bao uồm phưo‘ne pháp xác định chi phí ihco công viộc (hay gọi là 

đơn đặt hàng), iíhi chép lại m ộl cách chi tiế t ihông tin  của từng sản phâm ricnu 

biệt hoặc từng nhóm nhò sàn phẩm tương tự như nhau.

Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất (theo ce^ng nRhộ), 

theo từnii phân xưởng sản xuất khi sàn phẩm được chuyến lừ phân xưởng sản 

xuất này qua phân xưởng sản xuất khác.
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* Phỉvon^ pháp xác cìịnh chì /?/?/ hỉừn cíạỉ. HỘ thốne phươna pháp này 

ihưừim bao uồni plurơim pháp xác dịnh chi plìí ihco hoại động, xác d ịn lì chi phí 

ihco mục ticu.

3.1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÌ TRUYÈN THỐNG

3.1.1. Phưong pháp xác định chi phí theo cỏiìịỊ việc (đon đặt hàng)

3 . I .L L  Đối íượng vận dụtĩịỊ phii ơnịi phcíp xác dịnh chi p h ỉ theo cỏng việc

Phu'O’ne  pháp xác dịnh chi phi Ihco cônií \ iộc ihườniỉ dược vận dụng lại các 

doanh nuhiộp san xuất kinh doanh san phâm dịch vụ theo dơn đặt hàng, quy 

trinh  cônii nghệ sản xuất khép kín. Dc áp dụnu phươnụ pháp này th i sản phấm 

thường có nhữnt> dặc dicm dưói dàv;

-  Sản phẩm ihuừim  manụ tính chắt don chiếc, do sản xuất theo đo’n đặt hàng 

cứa khách, ví dụ: bưu íhiêp. c ò n g  Irinh xà) dựne ...

- San phâm thườnu có ũiá trị cao. vi dụ: kim  loại quý. đá quý. máy bav, tàu 

bien ....

Giá bán sàn pliầm dirợc xác ciịnh Irưỏ-C klii san xuất theo họp đồrm dã ký kết.

-  Sán p h â m  t h ư ờ n g  c ó  kích ihưóc lón.  uan lien với  các  VCU cầu  kv thuật ,  t ính 

thám mỹ và íhuó'ng thỏnu qua bán ih ic l ké kv Ihuậl, dự toán chi phí, ví dụ: 

Công trinh xây dựim. dồ làm theo don dặl hàn^ của khách ...

'1 oin lại. phươim pháp \ác  dịnh chi phí ihco công việc đưọ'c áp dụna cho 

nhữim sản pham ihực hiện theo dơn dặt hàim \à  ihco yêu cầu của từnu khách 

hàim ricnu biệt. San phâm dc nhận diện, có giá IrỊ cao, vả có kích thước lớn.

3 J J ,2 ,  Nộỉ dioỉịỉ vá (¡liá trình tập hợp chì ph ỉ theo cônịỊ việc

l)c  lập họp chính xác và dứng dối [ưọnư, chi phí ihco công việc, kế loan cần 

phãi nắm chắc dirọc Irinh tự cônu viẹc phai tliỊic  hiện:

Căn cứ vào nhu cầu cúa khách hàne vồ ỏơn dặl hàng cho doanh im hiộp 

ihỏnu qua các dặc d icm  chi liố l cua san phàm, dịch vụ. Từ đó doanh nghiệp 

m ói dự toán là i chính cho dơn dặt hàỉiR \à  dưa ra quvét đ ịnh liiá  bán cho 

phù họp.

Thỏn^ llurcrim mỗi sản phấm uồm ba khoản mục chi phí sản xuất chủ yếu sau:

- Chi phí nguyên vậl liộ ii Irực tiếp.
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-  Chi phí nhân công trực tiếp.

-  Chi phí sản xuất chung hav còn gọi là chi phí phân xưỏng, đội sàn xuất.

Theo phương pháp tập hợp chi phí theo công việc đối tượng được tập hợp 

chi phí là sản phẩm hay đơn đặt hàng của khách. Từ các chứng từ kế toán chi 

phí, kế toán tập hợp theo các đối tượng sản phẩm hay đơn đặt hàng.

Theo mô hình này, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được xác định trèn cơ sở 

phiếu xuất kho nguyên vật liệu hoặc các chứng từ mua trực tiếp cùa người bán 

khi vật liệu sử dụng trực tiếp không qua nhập kho. Chi phí nhân công trực tiếp 

được xác định dựa trên bảng chấm công cùa cône nhân hoặc phiếu giao nhận 

sản phẩm, hợp đồng giao khoán công việc. Chi phí sàn xuất chung được xác 

định theo mức phân bổ dự toán, mức phân bổ chi phí sản xuất chung thường 

được xác định như sau:

Mức phân bổ chi phí sản xuất chung ước tính cho đơn đặt hàng 1 (Đ Đ H  1).

Hệ số phân bổ chi phí _  Tổng chi phí sản xuất chung ước tính 

sản xuất chung Tổng mức hoạt động chung ước tính

Mức phân bổ ước tính Hệ số phân bổ Mức hoạt động ước

cho từng công việc = chi phí sản X tính chung của từng 

(Đ Đ H  1) xuất chung công việc ( Đ Đ H l)

Tất cả các chi phí sản xuất được tập hợp vào phiếu chi phí công việc hoặc 

đơn đặt hàng. Như vậy, phiếu chi phí công việc hoặc đơn đặt hàng là một 

chứng từ chi tiế t dùng để tổng hợp các chi phí sản xuất phát sinh khi đơn đặt 

hàng được thực hiện. Phiếu tập hợp chi phí sẽ đưọc lưu tại phân xưởng sản xuất 

Irong quá trình sản xuất, sau đó là căn cứ đế tính tống giá Ihành sản phẩm, dịch 

vụ hoàn thành trong kỳ. Thông thường phiếu tập hợp chi phí theo cône việc 

thường có mẫu sau:
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PHIẾU TẠP HỢP CHỈ PHĨ THEO CÒNG VIẸC

Tên doanh nahiệp Công íy X 

Bộ phận thực hiện: Phân xưỏ’ng 2

Tén khách hàng : Cồng ty A 

Loại sản phẳm : Sản phầm B 

Số đơn đặt hàng: 20 

Số lu ’Ọ’ng sản xuất: 100 sản phẩm

Naàv đảt hàng: 10/06/N 

Ngày bát đầu sản xuất; 15/06/N 

Ngày giao hàng: 15/07/N 

Ngày tấí íoán hợp đồng: 16/07/N

Nguyèn liệu trực tiếp Nhản còng trực tiểp
Mức phàn bố ước tính chi 

phí sản xuất chung

Ngày,
tháng

sồ phiếu 
xuất kho

Số tiền
~^Phiéu theo 

Ngày, 1 ,1. , :
ị dõi lao Sỏ íiên 

tháng ■ : 
đông sô

Càn cứ 
phân bổ

Số tiền

15/06 200 5.000,000 15/06 1 300 ■ 900,000 Nguyên 1.200.000

10/07 205 7.000.000 10/07 306 : 1 100.000
vật liệu 

trực tĩẻp

Cộng 12.000.000 Cộng ; 2 000,000 Cộng 1.200.000

Nơi giao hàng: Tạĩ phân xưỏTig 2 Phần do bò phận kế toán ghi:

Giá bán chua thuế GTGT : 20.000.000

Chi phi sán xuàt; 15,200.000

Nguyên íiéu lrự'C tiếp: 12.000.000

Lao đọng ỉí L!'C tiểp: 2.000,000

Sản xuấỉ chung: 1.200,000

LỌ’I nhuận gộp: 4.800.000

Chí phi bán hảng vả quản lý doanh nghiệp ước 
íinh: 1.2000.000

Lợi nhuận ư'ỡc tinh : 3.600.000

Phiéu XLiắt kho nuuvcn VỘI liộ ii là căn cứ dê tạp họp chi phí vật liộu chính, 

phụ cho lừim dơn dặl hànu.
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Phiếu ihco dõi lao dộim, íiiao nhận sản phấm. họp dồng ^!ao khoán cỏnu

việc là căn cứ dc xác định chi phí nhàn cônu trực liếp cho lừna don dặt hànt>.

Mức phán bỏ U'Ó'C lính của chi phí sàn xLiâl chunii. Chi phí san xuâl chunu 

lluròna là các khe')ản chi phí hỗn họp vừa mang tính chất dịnh phí, vừa manu 

tính chai biến phí và phát sinh từ khi phân xưởim bưỏ’c vào sản xuất cho tới khi 

phân xườnịi kếl lluìc quá Irình sản xuất. Do vậy xác dịnh chi phí sán \Liat chunu 

cho một dơn vị sản phấm khó chính xác Iron ”  giai đoạn đầu licn vi ihé la 

thườni’ phân bồ theo chi phí ước tính sau dó điều chỉnh.

3, L u ,  Quá trình phản ánh chi p h í VÍIO số kế toán

Cùng vói sự vận dộnii của chứim lừ và việc tập hợp chi phí vào phiêu chi 

phí cùa từniỉ đơn đặt hàim độc lập, chi phí còn đưọ'c bộ phận kc loán phản ánh 

vào các là i khoản có liên quan. So’ đồ hạch toán chi phí iheo cỏns viọc dirọc 

Irinh bàv dưcVi dày:

Chi phí nguyèn vật liệu

Nguyên liệu 
trực tiếp

Chi phí nhân công 
trực tiếp

Nhân còng 
trưc tiếp

Nguyên liệu 
trực tiếp 

Nhân công 
trực tiếp 

Chi phí sản 
xuất chung 

phân bố

Chi phí sán xuất chung

Chi phí sản 
xuất chung 
thực tế 
phát sinh 
Mức phàn 
bổ thiếu

Chi phí sản 
xuất chung 
phân bố 

Mức phân 
bẻ thừa

Giá
trị

sán
phầm
hoàn
thành

Chuyển vào

Chu/ến vào

Thành phẩm

Giá trị sán 
phẩm 
hoàn 
thành

Giá vốn 
hàng bán

Giá /ốn hàng bán

Giá \ốn 
hàng Dán
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Phu'on^ pháp tập họp clii p lii tlico CỎHL» \ iẹc sứ dụng các lài khoản sau dây 

dê phan ánli chi plií san \uấl từ khi phát sinh chí) den khi hoàn thành.

('hi phí nmivcn  vật lịộu Inrc licp.

-  Chi phí nhân cônu  irục licp.

- Chi phí san x iiâ l cluiim .

Chi phí sàn xuất kinh doanh ckr dane và lài khoán ' ‘'rhành phấm" dc phản 

ánh í îá Irị hoàn ìhànli: iài khoan "Lỉiá \'ốn hàim bán" dc phản ánh uiá vốn cùa 

ihành pliâni liêu ihụ nua>.

Vc nm i\cn  lắc. chi phi neiivcn \ậ t liẹu. chi phí nhàn côns irực ticp. và mức 

phản bò clii phí sail XLiàl chunu đưọc hạch loan trực l iếp vào tài khoan "san 

ptiâm dơ daim". Dona thòi các khoan chi phí này cùnũ đirọ‘c phản ánh vào các 

plìiÔLi cỉii phí cỏim việc iLrcrnu ưim. Sonu soni> vói quá trình vận dộnu của chi 

phí qua các tài khoán chữ T là SỤ‘ vặn dộtm cua các phiếu chi phí cônu viộc 

tuo'nu ứnu qua các khâu san xiiàl \ à  liêu ihụ.

BÒII nợ TK  chi ph.! san \Liat chunu phim ánh chi phí ihực tc phái sinh, ^om 

chi phí nliâii \ i ẽ n  phan xưoỉm. chi plì! vật liệu, cỏní» cụ. dụniỉ cụ. chi phí khâu  

hao I SC I) dìiim  IroHL’ phản \U 0 IUI ...

[ỉcn  cỏ I K  chi p lìí san XLiẩi c liune phan ánh chi phí sản xuất chung dược 

phàn bỏ dau kv ih co  chi plií ưtVc líĩih. Mức pliản bô là mức ircVc lính dựa trôn 

íỏnu chi phí san xuất c lu ine  vó i ìiìửc hoại dộiìu cua dố i lư ọnu can phân bỏ.

Do ben nọ‘ là sỏ ihục tc. bcn có là sỏ phan hô LuVc lính, nên bèn nợ và có cua 

lài khoan chi plìí san xual c ln iim  llìLiònía co chcnh lộch vào lúc kcí chuyên cuối 

k \ .  N a i  ha i ben nợ. cỏ  cua ! cr.ỉ p lìí s/ìíi xLiắi c h u im  bằiiLỉ nhau  l l i i  c l ì i  là 

triróim hợp \ v Ậ u  nhicn.

N cli ben Nọ' > bcn C’ó. chi plií san xuấl clìunu thực té nhiều hơn chi phí sản 

xiia ì chune inVc tính pỈKHì bỏ. la có sỏ du' no là mức phân bỏ ihiếu. Nuiro’c lại, 

nốLi bc!ì C ó  > bèii Nọ' lỉìì chi plií sai! xuấl chiiii!.’ ironu kỳ dà bị phân bò thừa la 

có sỏ dư phân bỏ ihừa. Cách íziai q ii\ố ì các mức phân bố ihừa và thiếu cua chi 

phí sán xuàl chuim là:

* Nêu chcnh lệch nhỏ, phân bố cả mức chênh lộch đó vào số dư của íài 

khoản "G iá  vốn hànẹ bán" của kỳ dó.

* Neu chênh lệch lón và doanh nuhiệp dặl nặn^ yêu cầu về lính chính xác thì 

phân bò chcnh lộch và các số dư của tài khoán '^Sản phẩm dờ dang" và “ Giá 

vỏn lià im  bán" theo ly  lộ kél cau cua các số dư dó.
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K lii công viộc hoàn thành, ihành phẩm lừ  khâu sản xuất du'Ọ'c chuyôn qua 

kho chứa thành phảm. Khi thành phâm đcm <>iao cho khách hàim. iziá tr ị cua 

ihành phâm dưcrc chuyến từ khâu ihành phẩm qua khâu tiêu thụ.

Ví dụ: C ôn”  Iv I loàng Sơn dầu tháim  1 -  N có số dư các là i khoan hànq lon 

kho như sau: (dvl: 1.000 đ).

'TK Chi phí sản xuất sản phâm dcVdanỉỉ : 146.300 .

TK  Nuuycn vậl liệu : 32.500

'\ K Thành phẩm : 10.000.

Các đon dặí hàng đầu thánu 1 như sau :

Số đơn đặt 
hàng

Chi phí NVL 
trực tiếp

Chi phí nhân 
công trực tiếp

Chi phí sản xuất 
chung phàn bồ

Tổng cộng

H100 7.600 10.700 6.900 25.200

H102 20.200 27.600 11.200 59.000

H103 30.450
i

21.950 i 9.700 Ii 62.100 1
Cộng 58.250 60.250 1 27.800 1 146.300 1 1

Trong thánu 1 có các nuhiộp vụ kinh tế phát sinh như sau :

1. Mua nuuycn vậl liệu chưa thanh loán 24.050.

2. Xuấl vật liỘLỉ cho các d a n  dặl hàrm : m o o  : 4.750.1 ỉ 102 : 5.650. 1 i 103 : 5.250.

3. Ticn luxrim của công nhân trực liếp: 11100; 13.400, H102: ! 1.500. 11103: 

14.450. Chi phí nhân viôn phân xirỏTig: 6.450: B llX H , B H Y 'l , K P C t) trích theo 

tv lẹ quy dịnh.

4. Các chi phí sán xuấl chuim khác :

Khấu hao lài san cố định : 1.500.

Chi phí diện nưcVc: 1.1 50.

Chi phí Scin xLiủt churm ước lính dược phân bo cho các dơn dặl hàng baim 

^^5% liền luxrnu cônu nhân trực tiếp.

C iỉố i kỳ 11100 và H I 02 dà hoàn ihành bàn í^iao cho khách hàni>.

Ycu cầu : 1 lãy lập hợp chi phí ihco dơn đặl hànu.

Bài ỊỊÌủi:

1. Phản ánh imuyôn vật liệu mua cho sản xuất.
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Nọ TK  “ N V i;*  : 24.050

C'ó l'K  "Phai Ira nụưòi ban" 24.050

2. ỈMian á iili chi phí nuuyên \ậ l licu dủn;i cho sản xuất.

Nọ' TK  "C h i phí N V L  trực tiêp" : I 5.650

Có T K  “ N V l "  ; Ỉ5.650

3. l^hcin ánh chi plií nhân CÒUÌX Irục licp

* Nọ’ \ K "C h i plií nhân cỏnu Irực licp " : 46.826.5

Có T K  "Phai Ira côn^ nhan v icn" : 39.350

Có l'K  "  Phai Ira phai nộp klìác“ : 7.476.5

* Nọ' T K  "ch i phí san xiiat kinh doanh dơ daníi" : 46.826,5 

Có T K  "C h i phí nhân CỎIÌU Irực ìicp" : 46.826.5

4. Chi phí san xual chunu ưó'c lính dưọc phàn bổ cho từng đơn như sau:

HIOO : 13.400 X Ü.25 - ?,35()

11102 : 1 1.500 X 0.25 -  2.875

11103 : 14 450  X 0,25 3 612.5

* Nọ' TK  "ch i phí san xuất kinh iloanli dơ claim”  ; 9.837.5

Có T K  "ch i phí san xuát chung" : 9.837.5

5 . Phán ánh chi phí san xuâl chung thực Ic phát sinh 

Nọ TK “ chi phí san XLial c lu inu" : 10.325,5

Cỏ TK "l^hai tra CỎI1Í> nhan \ icn": 6.4M)

Có TK  “ Phai tra phái nòp khác" : 1.225.5 

Có T K  ' i l a o  m òii T S C í)“' ; 1.500

Ca') TK  “ T iền m ặl" ; 1.150

6. Phán ánh sảii pham hoàn ihành :

* Nọ ĨK  ” 'l'hành phàm" : 125.725

Có '1 K "chi phí sán xuắt kinh doanh dỡ dang"' : 125.725

7. Báo cáo chi phí Sein xuất ciìa cỏim ly như sau ; Tháng 1/N

* Chi phí sán xual sán phấm do' danR đầu kv : 146.300
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* Tồn kho nauyên vặl liộu : 32.500

* Neuyên vật liỘLi mua tronu kỳ : 24.050

* Neu ven vàl liệu sử dun”  ivonịỉ, kỳ  : 15.650

* NuLivcn vặl  liệu tồn cuối  kỳ : 4 0 . 9 0 0

* Chi phí sản xuất Irong kỳ như sau ;

-  Chi phí nuuyẻn vật lịỘLi Irực liép  : 15.650

"  Chi phí nhân côn” Irực ticp  : 46.826.5

-- Chi phí sàn xuất chuim dã phân bổ : 9.837.5

-  Chi phí sản xuất chunu thực lế phái sinh : 10.325.5

- Chi phí sản x iia l chunu phân bố thiếu : 488 

Tổnii uiá thành sản phấm hoàn thành : 125.725

-  Chi phí sán xuất sàn phâm dớ dang cuối kỳ : 92.889

10. I^hàn bồ số dư 'l'K  Chi phí sản xuất chuĩm:

Chi phí sản xuất chung ihực lế phát sinh nhiều hơn chi phí đã iró’c tính phân 

bỏ là 488. số chi phí này SC dược kếl chuyển vào hai ' l ’K "G iá vốn hàrm bán" và 

"ch i phí sản xuất kinh doanh dỏ' daim ’' theo lỳ  lộ :

Mức phân bồ vào T K  "G iá vốn hàng bán": 488 X 125.725/218.614 -  280.6

Mức phân bổ vào T K  "chi phí sản xuất kinh doanh dờ dani4" : 207.4

Ta định khoan như sau :

Nợ T K  "G iá vốn hàng bán” : 280.6

Nợ 'l'K  "chi phí sản xuấí k inh doanh dở dang" : 207.4

Có Ï K  "chi phí sản x iỉấ l chuníi" : 488

3.1.2. Phu’ong pháp tập họp chi phí theo quá trình sán xuất

3.1,2. L  Đối ìLvợnỊỊ sử dụng phương pháp tập hợp chi p h í theo qiiú trình

siin xuất

I^hưo‘iìg pháp này thuừng được vận dụrm tron» các doanh nuhiệp sàn xuất sãn 

phâm ihco quy Irình cỏrm nuhộ sản xuất lien lục qua nhiều bu'ó'c che biến. San 

phảm dược tập họp chi phí theo quá trình sản XLiâl ihường có đặc dicm như sau:

- Sản phấm thL^ò■n  ̂dồníi nhất, do sản xuấl dại Irà vó i khối lưọ-nu ỉó'n ncn lấl 

cá sán phấm có cùnu hình ihá i. kích thu'ô'c. Sán phẩm ihuủno được sản x iiấ l
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llico  quv luật số kVn cua nhu cầu xà hội. V í dụ như (V các doanh nghiệp may, 

u iav dép, x i mănu...

San phâm thườnu cỏ uiá Irị khỏim cao. vi dụ: duxTnu , sữa, tập vở học 

sinh... dcu có uiá trị ihap.

- Giá bán san phâm dưọc xác dịnh sau klii sán xuấl. do sản phẩm được 

doanh im hiộp tự nuhiên cửu. san XLiat. roi dua ra l iêu thụ trên ih ị trưÒTia.

Troim  phưo-n^ pháp tập hợp chi phí ihco quá Irinh sản xuất, người ta không 

xác dịnh chi phí cho lừ im  lỏ sán phàm cụ ihc nào. ihay vào đó, chi phí sàn xuấl 

du'ọ'c lập họp theo lừnu côrm doạn hoặc lừĩm phân xưởnu sản xuất khác nhau 

của doanh nghiệp.

Quá trình sản xuất ỏ' các doanh nehiệp lliưò’n^ dưọ'c tố chức iheo hai quy 

Irinh  cỏim n^hộ; Quy Irình san xuấl liên tục \'à quy trình sản \ i ia l  sons song.

* O n y  í r ì n h  scin X ỉiâỉ l iẽ n  ỉụ c

V ói quá trình san xuất liên tục. hoại dộne sản xuất diễn ra ơ các phân 

xươnu. nmiyên vật liộu chính là dâu vào cua phân xưởrm đâu tiên, sau đó 

chuyên sanu phân xưo'ne 2 và cứ như the cho tói phân xuủng cuối cùng lạo ra 

ihành phấm là kết quá cua quá trinh san xuất.

Nguyên
liệu

chính

phát sinh

Sơ đò 3.1: Mô hĩnh quá trình sản xuất liên tục

* Oii} tr ình  san xiỉâỉ S()Ỉ1<̂ sonịị

Với cuv trình sán xuat sorm sorm. quá irình san xuất dicn ra dồnẹ thời tại các 

phân xư rnu lạo ra các chi lié l cua san phàm, sau dó m ói lắp ráp ớ phân xưởng 

cưối c L u ị  tạo ra thành phâm.
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Chi phi 
sản xuất

Chi phí 
sản xuất

Sơ đò 3.2. M ồ hình quá trình sản xuất song song

Phu'O'ng pháp xác định chi phí theo quá trinh sản xuất song SOIÌIỈ phù họp 

Iron ii các níiành chế tạo ô lô . xc máy, ih iế l bị điện. ihép. lọc dầu. V iệc tập họp 

chi phí theo từng phân X Liủ n g , theo giai đoạn cônu nghệ góp phần lăng cườnũ 

cônụ tác hạch toán nội bộ.

3.1.2,2, Quá trình phán ánh chi p h ỉ V (Ị0  các tcii khoản

Quá trinh tập hợp chi phí sản xuất theo quá trinh sản xuấl liẻn lục, sản phẩm 

từ phân xưởng này qua phân xưỏ’ng khác và cho lới phân xườníỉ cuối cùng mcVi 

tạo ra ihành phấm.
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Chi phi nguyên 
ỉiệu trực tiếp

Chi phí nhàn 
công trực tiếp

Bao cáo 
sán X J ấ t  

(phán 
xường 1)

Báo cáo 
sản xuất 

(phản 
xưởng 2)

Chì phi sản 
xuất chung

Sản phấm dớ 
dang PX 1

Sản phấm dở 
dang PX 2

Giá vốn 
hàng bán

Sơ đò 3.3. Tập  hợp chi phi sán xuất theo quá trình sản xuất liên tục

Từ SO' d ồ  hạch  loán  trên la rúl ra m ột  sỏ dicii cần chú  ý  sau:

-  M ồi phản xưoim sán xLiấl có mội íài khoan "Chi phí sản xuấl sản phẩm dỏ’ 

danu" riỏnu dồ tập họp chi phí san xiỉát cua phản XLiủnu, trôn cơ sở đó xác dịnh 

chi phí do’n vị cưa san phâm lliLiộc phàn \ưo'im dỏ. rắt ca dưọ’c tồrm họp và 

trình bày Iren báo cáo san XLiat cua từnu phàn xưcng.

- Các khoan mục chi phí sán xuấl (neuyên vậl liệu trực tiếp, nhân công trực 

liép  và sản xuất chunt>) dược phân bỏ Irực liếp vào bất kỳ phân xưò’ng nào mà 

chúnu phát sinh, khỏnu nhất thiếl phai ihco trinh tự bắl đầu lừ phân xưởng đầu 

licn . ở  m ộl phân xưỏng bất kỳ clii phí san xuấl có ihồ bao gồm các khoản mục 

chi phí trực ticp  phái sinh tại phâiì xưỏTi”  cộnu với chi phí sán xLiấl của bán 

thành phâm từ phân xướnii dínm trước chuvcn sani>. N ó i cách khác, chi phí sản 

xuất của phân xiró im  dínm sau luôn luỏn bao uồm chi phí ché biến và chi phí 

phân xuxVng dứim trircVc nỏ clniyển qua.

-  Bán thành phâm cua phân xuoìm đửim trưó'c írờ ihành đối tượng chế biến
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cùa phân xưởng đứníi sau và cứ ihế sản phâm vận dộim qua các phâii xirỏnu, 

sản xuất để tạo ra ihành phấm. 'l'hành phẩm của phân xườna cuối cùng là thành 

phẩm của doanh nchiộp. dưọ’c dưa vào kho chờ liôu thụ. Khi thành pham dược 

cluiyốn từ phân xưởnu này qua phân xưò‘nu khác, chúng sẽ mang tlìco chi phí 

ca bản và lạ i dây chúng lại tiếp tục kết linh  ihôm chi phí chế bién dố hoàn lất 

còntỉ viộc cùa phân xưởn^ dó. rồi lại tiếp lục chuyển qua phân xu'ơng licp  ihco 

cho đến khi hoàn tất chuyển vào kho.

Phươn« pháp xác dịnh chi phí theo quá Irình sán xuất cũnu sư dụno các tài 

khoản "C hi phí nguyên vậl liệu", "Chi phí nhân côn» trực tiếp" va "Chi phí san 

xuất chung" để phan ánh chi phí sản xuất. Ngoài ra, lừng phân x ư ơ n g  sán \Liat 

hoặc công đoạn sàn xuất có một tài khoản "Sàn phấiĩi dở dang" riêng đô tập họp 

chi phí sản xuất và lính giá thành sản phẩm hoàn thành của phân xưởng dó. 

Thành phẩm hoàn thành của phân xưởrm cuối cùníỉ. chuvền vào kho thành 

phấm chò' tiêu thụ. sc dirợc phản ánh qua tài khoán "Thành phâm ” . Giá vốn cua 

thành phẩm tiêu ihụ dược phản ánh vào tài khoản "G iá vốn hànu bán".

Phươne pháp kế toán dơn ỵian nhất đối vói chi phí sản xuất chunií xác định 

chi phí theo quá trình sàn xuất là hạch loán theo chi phí sản xuất chunti thực tế 

phái sinh, thay vì chi phí sàn xuất chung ước lính như ờ phương pháp xác dịnh 

chi phí iheo công việc. Do chi phí sản xuất chung đưcTc hạch toán ngay vào tài 

khoản "Sản phẩm dở dang" của các phân xưứnu sản xuất khi chúrm phái sinh 

nên tài khoán "Chi phí sản xuấl chuniỉ" khôní> có số dư như phươrm pháp xác 

dịnh chi phí theo cônii việc. 'Tuy nhicn, cách làm này đưọ'c thực hiện khi khối 

lưọng sán phâm sản xuấl ốn dịnh từ kv nàv qua kỳ khác và chi phí sản xuaí 

chuni> thực té phát sinh dều đặn không có biến dộng uiữa các kỳ.

N cli sản lượng sản xuấl không ổn định và chi phí sàn xuất chLln^ biốn dộní> 

giừa các kỳ ih ì la có thỏ phân bỏ chi phí sán xuãt clìLinu nhu' ở phương pliáp xác 

dịnh clìi phí theo cônu viộc, Iiíihĩa là mỗi phân xưòng sản xuất phải xác dịnh don 

uiá phân bổ chi phí sản xuất chung riêrm đe phân bô clio sản pham của phân xLrởim.

K h i quá Irình sản xuât đã hoàn thành ở phân xưỏ'ng. thành phâm của phàn 

xướní» dó sẽ dưọ'c chuyển qua phân xườns kế ticp.

Quá trình lưu chuyến sản phẩm ^iữa các phân xưò'ng cứ thế tiếp tục cho dcn 

phân xưởng cuối cùng. 1’hành phẩm cúa phân xưỏ’iìg cuối cùn^ là thành phấm 

cúa doanh nghiệp do đó được chuyền vào kho chừ liêu thụ.

Khi thành phẩm trong kho đượ'c đem bán cho khách, giá vốn của hànụ hoá 

dem bán được phản ánh vào tài khoản "G iá von hàim bán".
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'l om lại. quá trình kế loán vàci các tủi khoaíi Liia phương pháp xác dịnh chi 

phí ihco cỏim việc và xác định clii plií ilico Lji.K! ỉrình san xuâí VC cơ  bản giông 

nhau, chi khác nhau O' hai d icm :

- l^luro'iie pháp xác dịnh chi plii ihco LỏnL’ MÇC chi sứ dụng một tài khoan

"San phâin dỏ' daim" đc lập họp lắt ca chi plií san xuất của mọi công việc đang 

thực hiện. IM^uoniz pháp xác định chi phí llico quá Irình san xuất thành lặp cho

mồi phân xưỏní> sản XLial một lài khoan "San phâiii dờ dang" dc lập họp chi phí

san xLiấl của phân xu'o'im.

-  'Froim phirơrm pháp xác dịnh clii phi theo quá trình san xuấl mồi phân 

xưỏim  sán xuất n^oài các chi phí san xuất írưc liếp phát sinh tại phân xương, 

còn phai chịu các chi phí sán xuâl dưọc chu\cti  sang trừ phân xưởng đứng 

IruxVc. Trona phiro'im pháp xác dịỉih chi phí ilicíì CỎIÌR việc, từng cỏng viộc chì 

phải chịu nhừim chi phí san xuất trục tiốp phnl sinh cua côrm \ iộc\ không có các 

chi phí san xuất đượ'c mang lừ các còng việc khác.

3.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ HIẸN ĐẠI

3.2.1. Kế toán chi phí theo mô hình chi phí mục tiÊu (Target -  Costing)

M ỏ hình chi phí mục liêu có nuLiồn gốc íìr các nước phát trien. Đó là tống 

thổ các phưcng pháp, cỏnu cụ quan Irị cho phép dạt dưọ'c mục ticu chi phí và 

mục liêu hoại dộĩm O' uiai doạn ihicl kố \ à kê ỉioạch hoá san phẩm mói. Phương 

pháp  này  CAUii c h o  p h é p  inộl  CO' stv hoại  dộnu  (V uiai d o ạ n  sán xuảt  và  bào  dam  

các sản phàm nàv dạt dưọ’c mục lieu lọ i nhuạn ílà \á c  d ịnh  trone SLỉôt chu kỳ 

sốni» cua san phâm.

Phiro’n i ipháp  chi phí mục tiêu bao uỏiìì cac giai âoạn sau;

(jiai  ¿o‘ả\) 1: X ác  dinh chi Ị)lil lUỊiL llGu llico các bộ phận san phâm san 

xuát. Việc xác định chi phí cho các bô phận nàv phải dựa vào mức độ quan 

ư ọ m  khác nhau về vai trò của các bộ phận doi vói san phẩm. Từ  dó xác dịnh ly 

lệ chi phí c ’ui từnu bộ phận tronu lôniz chi phí câu thảnh sản phâm.

-  G iai d.xin 2; 'rò  chức thục hiện các mục lieu chi phí đà xác dịnh. Ọuá trinh 

ihirc hiộn chi phí sán xiiấl cần phai phái hiện nliLÌng thành phần của sản phấm 

có chi phí :|uá cao stì vcVi tầm quan Irọnu dà xác clỊnh ó' íiiai doạn trước, 'l'ù đó 

phái có ph.ro-nu pháp diều chinh, quan lÝ chặt ehe de hạ thắp chi phí sản xual. 

Bên cạnh có giai doạn nàv cũim can phái hiện các sán phâm cỏ chi phí quá thâp 

so với lầm quan trọ im  cúa nó. Viộc sán xuất các thành phần này cũng phải dirọ-c
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điều chinh cho phù họp với tầm quan Irọns của nó cỏ trong san phâm sán xuấl.

-  G iai đoạn 3: Dánlì giá kết quả. nếu chi phí sản xuất dà dạl den chi phí trằn, 

cần phái dừng lại các hoạt động ớ iiia i đoạn 2 vì sản phâin sản x iiá t khôim  marm 

lại lọ i nhuận. Neu chi phí sản xuất chưa dạt đến chi phí Iran nhưim  dạl den chi 

phí mục tiêu cần xem xél lại Í2,iai đoạn 1 và 2, phải xem xél gia i đoạn ih ié l kế đà 

họp lý chưa hoặc xem lại các bước tron« giai đoạn sản xuất đc giám chi phí 

sản xuất.

M ô hinh l^aríỉct -  Costing phù hợp vói môi trưÒTỉu sản xuất lien tien, hiện 

dại, tự dộng hoá cao, ò' V iệ t Nam thườníỉ được vận dụnu vào các côtm Iv sản 

xuất dồ điộn lử, các sản phẩm viễn thôĩm, các sản phẩm, dịch vụ sàn xuất theo 

đơn dặl hànu...

3.2.2. Ke toán chi phí, giá thành theo phưong pháp chi phí dựa trên 

hoạt động (Activity -  Based Costing -  ABC)

Khác vó’i mô hình truyền thốnR, mô hinh A B C  tập họp toàn bộ chi phí tro im  

quả Irinh sản xuất trên các tài khoản, mỗi một tài khoản là m ộl hoại độní^. Từ đó 

phàn bổ các chi phí íheo hoạt động này vào từng sản phấm, dịch vụ theo các ticu 

thức phân bổ thích hợp. Khoản chi phí gián tiếp này được phân bỗ vào giá ihành 

sản xL iấ l cùng vói chi phí nguyên vật liệu Irực liếp và chi phí nhân công trực licp.

Các bưóc ihực hiộn của mô hình A B C ;

Bu’ó’c 1. Nhận diện các chi phí trực tiếp.

Chi phí trực tiếp Irong các đơn vị sản xuất thường bao ụồm chi phí vật liệu, 

chi phí nhân công cúa côntỉ nhân trực tiếp, trong mỗi dối lượng chịu chi plìí các 

khoản chi phí này thường dề nhận diện và lập hợp thắng vào dối lượng chịu chi 

phí để tính giá Ihành sản xuất sản phẩm.

Bưó'c 2. Nhận diện các hoạt dộng.

Nhận diộn các hoạt động tạo ra chi phí gián tiếp là vấn dề cơ bail của 

phương pháp A BC . T lieo phương pháp này mồi hoại dộng thưò’ng bao gồm các 

khoản chi phí có cùng nguồn gốc phát sinh (cosr driver). Do vậy phụ tluiỏc vào 

đặc diểm sản xuất kinh doanh và quy trình công nghộ mà mỗi doanh nghiộp cỏ 

các hoại động lạo ra chi phí gián tiếp khác nhau. Các hoạt dộng dó thirờn^^ xuất 

phái lừ khâu đầu liên của quá trình sản XLiấí, vận hành máy, kiếm  Ira sàn phẩm

và nghiệm thu ... Do vậy mỗi một hoại động cần tập hợp chi phí riêng, sau đó

chọn ticu thức khoa học phân bổ chi phí vào các đối lưọ’ng lính giá ihành.
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Bu’ó’c 3. Chọn ticu ihức phân bổ chi phí cúa các lìoạl dộng.

Sau khi các chi phí aián liép dirợc lập họp cho từnu hoại dộng. SC tiến hành 

plian bô cho các dối tưọ’ng tính uiá theo các tiêu thức khoa học. Do vậy cần 

chọn lieu  ihửc dam bảo lính dại diộn của chi phí. tiêu thức dễ tính toán, phù hợp 

\'(Vi các nmiNcn lấc và Chuân mực kế toán V iộ l Nam. 1'iêu thức phân bổ sẽ tác 

dộ iìiỉ ló ’i độ chính xác cua chí lieu giá thành sản xuất của sản phâm. Do vậy 

nânu cao dộ chính xác khi chọn tiêu thức phân bố. các chuvcn cia kế toán quản 

ir ị Ituró'níi tien hành các cuộc diều Ira. phòni> vấn trirc liép  các nhản vicn phân 

x iro im  có lien quan đến các khoản chi phí của từn« hoạt dộng.

BưcVc 4. Tính l o á n  mức phân bò.

Dựa trôn chi phí CLÌa từniz nhóm hoạt độnu. ké toán quản trị chọn các tiêu 

thức khoa học phan bô cho lừrm sản phâm. dịch vụ. Neu hoạt động chi liên 

quan den một loại sản phấm thì ké toán kết chuyển loàn bộ chi phí đó cho đối 

tL iợnu lính uiá thành. Neu hoạt dộnạ liên quan tó i 2 loại sản phấm tró’ Icn thì 

phai lính  toán hẹ số phân bỏ. sau dó xác dịnh mức phân bô chi phí của từng 

hoạt dộne cho lùniz loại sán phâm cụ ihc.

Dc im lìicn cứu bản chat cua từnu vếu tố chi phí Iron ii mỗi hoạt độnu, kế toán 

quan trị cuim dựa vào các írm m  tâm chi phí.

N^hicM^ cứu các chi phí lại mỗi IrunR tâm chi phí. sau dó chi phí tại moi 

ir iiim  lâm sè dược phân bỏ cho mỗi hoại dộni» có quan lìộ trực liep vỏ‘i hoại độnu.

T ron ii lừni: loại hoại dộnu can xác clịnh lieu chuấn đo lưònií sự thay dôi 

cua mức sư dụim chi phí. Các lieu chuẩn này được xcm là tiêu chuan phàn bo 

chi phí cho moi loại sán plìâni. dịch vụ liay các dôi tưọ'nu chịu chi phí. Các ticu 

cliuan ihưòníi SU' dun̂ Jí. dè phân bỏ là: sô uiò' lao dộim trực licp  của cỏn”  nhân. 

licn  lưcrim cònu nhân trục liôp san xLiâl. sô dan vị vận chuyên...

Các ln>ạl dộiiLỉ có cùnũ; ticLi chuẩn phân bố phủi được tạp hợp liếp tục vào 

mội trunu tâm phản nhóin. Tuỷ ihco tính chắt kỹ ihuật của sản phâm, dịch vụ hay 

doi lirç'im  c liịu  chi phí dc tiếp lục phân lliành các nhóm nhò dc lính ^iá thành.

M ô hìn li A B C  làm thav dồi căn cứ dc phàn bố các chi phí chung cho các 

san phủm. í^huơnLì pháp A B C  cỏ thỏ bien một chi phí uián ticp  thành một chi 

phí trực tiếp vói n iộ t dối tưọim  tạo lập chi phí \á c  định, ơ  V iộ t Nam mô hinh 

này thưò'nu diio'c vận dụne vùo các côn”  ly  san xLial dô may mặc, dệt. uiay, xc 

má>. ô lô . \â \  dựim. các sản phâm và dịch vụ có quv írinh  côns rmhộ sản xuất 

phức lạp.
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Ví d ụ :  Công ty may Nhà Bò sản xuất 2 loại sản phâm quần nam và áo SO' mi 

nam . s ố  lư ợn u  quần  nam: 5 . 0 0 0  c h i e c ,  s ố  lư ựim  áo  SO' mi nam :  2 0 . 0 0 0  c h i c c .  D c  

sán xuấl ra mỗi loại sàn phảm hết 45 phút uiò’ cỏnu lừ  khâu cát tó i san phàm 

hoàn thành và nhập kho. Tình  hình chi phí san xuất do ke toán lập họp như sau:

(dvt: ngàn dồn^)
I—

Khoản mục chl phí

1. Chi phi nguyên vật liệu trực tiếp

2. Chi phi nhân công trực tiếp

3. Tổng cộng chi phi trực tiếp

Quần nam (A)

50

20

70

Áo sơ mi nam (B)

3^

20

50

Tống chi phí san xuất chunu là 1.750 Iriệu đồne, tồnu uiò' cônu lao dộní> trục 

liếp: 15.000 iiiò'. Có 5 hoạt độnu ảnh hườnií lới chi phí sán xuất churm;

Hoạt động *
Tồng chi Tiêu thức phản bồ Hệ số

phí Tồng A

300

phân bò

1. Lương nhân viên phản xưởng 460.000 500 200 920

2. Vật liệu quản lý 320.000 800 500 300 400

3. Quần áo bảo hộ 162.000 60 20 40 2.700

4. Khấu hao TSCĐ 628.000 4.000 1.200 2.800 157

5. Tiền điện mua ngoải 180.000 75 15 60 2,400

Tổng cộng chi phi sản xuất chung 1.750.000

Phân bổ chi phí san xuất chuỉm cho 2 sản phẩm ihco các hnạX dộne:

Hoạt động Sản phẩm A B

1. Lương nhãn vièn 920 276,000 184,000

2. Vật liệu quản lý 400 200 000 120.000

3. Quần ảo bảo hộ ^ .7 0 0 54.000 I 04T000

4. Khấu hao TSCĐ 157 188.400 439'600

5. Tiền điện mua ngoài 2.400 36.000 144,000

Tổng cộng chi phí sản xuất chung 754.400 991.600

Sản lượng sản phấm sản xuất 5.000 20.000

Chi phi sản xuất chung 1 sản phẩm 150,88 49,58
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V ậ\ ta có baim lính  eiá thành san phàrn ỉhcí) 2 phươim pháp như sau:

Khoản mục chi phí

Phương pháp -  ABC
Phương pháp 
truyền thống

Sản 
phầm A

Sản 
phầm B

Sản 
phấm A

Sản 
phầm B

1. Chi phi nguyẽn vật liệu trực tiếp 50 Ị 30
Ị

50 30

2. Chi phi nhàn công trực tiếp 2 0 2 0 20 20

3. Chi phi sản xuất chung ị 150,88 49.58 70 70

Tổng cộng chi phi sản xuất 2 2 0 , 8 8  ̂ 99,58 140 120

Qua \ i dụ Ircn Icì ihấv. uiá ihành san xuất cua 2 ỉoại sán phàm lính theo 2 

phưun^ pháp hoàn toàn khác nhau, do \ậ \ nó anh huủng đến kếl qua kinh 

doanh cua từrm loại san phẩm và lác độne ló i ihỏnu lin  khi dưa ra các quyél 

d ịn lì k in ỉì doanh.

Si') sánh 2 phưone pháp tính í4Ìá:

I  Tiêu thức

1. Đổi tượng tập hợp 
chi phi

2. Nguồn phát sinh chi 
' phi

I 3. Tiẻu chuấn phân bố 
ị chi phi

4 Tinh hopíý và chinh xác

Phương pháp truyền thống

Sàn phẩm, đoTi đặt hàng, 
phân xưởng... Tùy thuộc vảo 
đặc điềm cụ thể của doanh 
nghiệp.

Phương pháp hoạt động

Có nhiều nguồn phát sinh chi 
phi, nhiều hoạt động

Theo hoạt động, mỗi hoạt 
động có một nguồn gốc, bao 
gồm các khoản chi phi có tinh 
chất và bản chất như nhau.

Thường chí cỏ 1 nguồn, tắt cả 
các khoản chi phi có cùng 
nguồn gốc tập hợp chung vào 
một hoạt động.

Dựa írèn 1 trong nhiẻu tiẽu Dựa trẽn 1 tiêu thừc phản bồ 
thức phản bỏ khoa học nhắỉ

Giá thánh cao hoặc íhảp quá.

Kiểm soát thông qua trung
tâm chi phi 

Thấp.

Giá thành chinh xác hơn. 

Kiểm soát theo hoạt động,

Cao.

5- Kiểm soát chi phí 

6, Chĩ phí ké toán

3.3. BÁO CÁO SẢN XUÁT

3.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo sản xuất

Báo cáo sàn xuất là báo cáo chi liế l về lình hinh chi phí phái sinh tại phân 

xưcVniỉ và kél quả hoàn thành nhằm CLine cấp thông tin  cho các cấp quản trị đế
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từ dó có các quyết dịnh thích hợp. Thực chấl báo cáo sàn xuấl là mô tả các hoại 

dộnu sàn x iiấ l diễn ra tronío kỳ ờ m ột phân xuxVng hay dội san xLial nham dánh 

I>iá iránh nhiộm cúa quàn dốc phân xuxrng hay đội Irưỏ-ng dội sản xuất.

'l'hôn» thiRTniỉ mỗi phân xườim sản xuấl phải lặp m ộl báo cáo chi liế t chi phí 

sản xuấl. sản phẩm hoàn thành, sàn phẩm dở dang đề cung cấp cho cấp quan trị 

cấp cao han biế l lình hinh chi phí của phân xưcVnR mình. Báo cáo sản xuâl có 

vai Irò như các phiếu chi phí cồniị việc Irong việc lập họp chi phí sản xuâl và 

tính giá thành sản phẩm. Từ nhữnii ihỏ im  tin  trên các nhà quàn trị biết duục két 

qua sản xuất của toàn doanh nghiệp đổ có căn cứ đưa ra quyếl định sản xuất và 

tiỏu thụ vỏ'i m ội mức sản krợnu ih ích họp. Báo cáo sản xLiấl là một tài liẹu chủ 

VCLÍ của các  p h ư ơ n g  pháp x á c  định chi phí iheo c ôn í ì  viộc và quá  Irình sán  xuất,  

c ó  V ní ĩhĩa quan  trọna đối  vỏ'i c á c  nhà  quản  trị d o a n h  n u h iộ p  tron« v i ệ c  k i c m  

soát chi phí và dánh ỵiá hoạt dộnu sản xuất của lừng phân xuxVng. Đồng thòi là 

nmiồn ihô im  lin  quan trọní> dc xây dựng các dịnh mức. dự loán chi phí cho các 

kỷ íiep theo.

3.3.2. N ộ i dung  của báo cáo sản xu ấ t

Báo cáo sản xuất thuxmí4 dược lập cho các phân xưÒTig. đội sàn xuất, gồm 3 phần:

l^han 1: Kê khai sàn lượim sản phâm hoàn ihành và sán lượng sàn pham 

tirơnu dirơnu (San tượng tươní> dưo‘nụ).

Phằn 2 :1  onii họp chi phí san xuấl và xác dịnh chi phí đ(rn vị (giá thành dan vị).

Viran 3: Cần đối chi phí sán xuất.

Sau dâv là chi lié t của lừng phân:

a) Phần I :  Kê khai sdn luợtĩỊ* sản plĩám hoàn ihctnh y(ì sdn ÌIVỢĨĨỊỊ sản 

phũm tuơỉiỊị dươtĩịỊ (Sán ỉivựnỊỊ tươtĩg (ẦuơnỊị)

Phần kê khai sàn lượní> luxYim đươnỵ nhằm phán ániì kcl qua san XLiấl của 

nhừim phân x ư ở n g  và xác dịnh sản liro'im Uro'ng dirơnu của sản phâm dở  danu  

dầu kỳ và cuối  kỳ.

Phần xác dịnh sản lưọ■n^ lirơnti đươỉm phụ ihuộc vào các phirơnu pháp lính 

uiá vôn hàng xuất kho.

* Trườrì^ hợp doanh n^hiéj) áp dụn^ ph irơ ìi^  phcìp ínơ ỉiỊ  hình irọn iỊ (bình 

quân ca kỳ)

^rheo phirơnu pháp trung binh trọng, sản lượne tưcrim dưưnu của phân 

xuủnc đưọ'c tính tlìco công thức:

80



Sánlưọnũ 

tươníi dươiie

Sán lưọ'nu cua saĩì 

ph âm  hoàn I hàn lì 

troniì kv

Sản lượng tươnii dươne 

của sản phẩm dở dang 

cuối kỳ

'Frong dó ;

Sản lượng tươntỉ đưcrn« cua 

sản phârn dỏ' dan^ cuối kv

San luợnu sán phẩm 

d(V dana cuối kỳ

Tỷ lộ % 

hoàn thành

Như vậy, theo phươrm pháp này thì chi cần xác định sản lượng sản phẩm dờ 

dang cuối kỳ thành sán lượng lưưn^ dươnu. không cần xét đến sản lu’ợng sản 

phẩm dcV dane đằu kỳ. và coi sàn krọ-ne san phẩm dở dans đầu kỳ luôn luôn 

hoàn thành tronu kv hiộn hành ncn khône can quy đôi. Do vậy phương pháp 

này dộ chính xác khôrm cao, nhưng ihuận tiện cho quá trinh lính loán.

* Tnnrn^ hợp doanh nghiệp á¡) (ìụníỊ phỉC()'fĩ^ pháp nhập trước, x iiắí írước 

(F IFO )

V ó i phương pháp nhập trước - xuat tru'óc. sán lượng Uro'ng đương của phân 

xưcVnu dược tính theo công ihức sau:

Sán Sản lưọ'ng tươniỉ San lirọĩm sản

plìâm bắl dầu 

sản xual và hoàn 

thành Ironi» kỳ

lưọ‘rm

tươrm

đirơní^

dươne của sản 

phâm dỏ' danR 

đầu kỳ

Sàn lượng 

tương dương 

của sản phẩm 

dở dang cuối kỳ

'ĩro rm  đó :

Sản lu'ü'Híí sản phảin 

bắt đầu sán xuất và 

hoàn ihành tron”  kỳ

1loặc ;

Sàn lượng sản phẩm 

bắl đầu sán xuất và 

hoàn thành trong kỳ

Và:

Sản lượng tương 

dương của sản phẳin 

dỏ' danư dầu kỳ

Và :

Sán lucrng của sản 

phàm hoàn thành  

troim kỳ

Sán lưọ'n^ của sản 

phấm dưa vào sản  

xiiât Irong kỳ

Sản lưọ‘nu của sản 

phấm do' darm dầu kỳ

Sản lượng của 

sàn phâm dờ 

dang đầu kỳ

Sản lượng của 

sản phẩm dở 

dang cuối kỳ

Tỷ lệ %  chưa 

hoàn thành



Sàn lượim tương 

dưorm cúa sản phẩm 

dỏ' dang cuối kỳ

Sản lượnii sản phẩm 

dở danu cuối kỳ

T ỷ lộ %) hoàn 

ihành

Theo phương pháp này thì sàn lưọ'ng tương dưo‘ng trong kỳ của phân xưcVng 

bao gồm sản lượng lương đương của sàn phẩm dỏ' dang dầu kỳ và sàn krọ’ng 

lương đươrm của sản phấm dỏ' dang cuối kỳ. Do vậy phươnu pháp này phản 

ánh độ chính xác cao hưn phương pháp trun£> bình trọng.

K/ í/ụ: Hãv xác định sản lưọ'niz tưo’ng đươnu theo phưo‘ng pháp trunu bình 

Irọng và phương pháp nhập trước “  xuất trước cho phân xưởng X. Cho biết lài 

liệu về kết quả sản xLiấl trong kỳ như sau:

Chỉ tiêu
Số

lượng
(cái)

Tỷ lệ hoàn thành (%)

Chi phí 
nguyên liệu 

trực tiếp

Chi phí 
nhản còng 

trực tiếp

Chi phí 
sản xuất 

chung

1. Sản lượng sản phảm dở 
dang đầu kỳ

2.000 100 60 70

2. Sản lượng sản phẩm mới 
đưa vào sản xuất trong kỳ

8.000 - - -

3. Sản lượng sản phẩm hoàn 
thành trong kỳ

7.500 - - -

4. Sán lượng sản phẩm dở 
dang cuối kỳ

2.500 80 50 60

Bàng tính sản lượng tương đương theo hai phương pháp như sau :

Chi tiêu

Số
lượng
(cái)

Sản lưc

Chi phí 
nguyên liệu 

trực tỉếp

yng tương đu

Chi phí 
nhản công 
trực tiếp

í^ơng

Chi phí 
sản xuất 

chung

A. Theo phương pháp trung bình trọng

1. Sản lượng sản phẩm hoàn thành 7.500 7.500 7.500 7.500

2. Sản lượng tương đương sản phẩm 
dở dang cuối kỳ

2.500

a) Chi phí nguyên liệu (2.500x80%) 2.000

b) Chi phi nhân công (2.500x50%) 1.250
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c) Chi phi sản xuất chung (2,500x60%) 1.500

3. Cộng sản lượng tương đưong 
( 3 = 1 + 2 )

10 QOO 9,500 8.750 9.000

B. Theo phương pháp FIFO

1. Sản lượng tương đương sán phẩm 
dớ dang đẩu kỳ

2.000

a) Chi phi nguyên vật ỉiệu trực tiếp

b) Chi phi nhàn công trực tiếp (2.000x40%) 800

c) Chi phi sản xuất chung (2.000x30%) 600

2. Sản lượng sản phẩm mới đưa vảo 5,500 
sản xuất và hoàn thảnh trong kỳ (‘ )

5.500 5,500 5.500

3. Sản lượng tương đương sản phẳm ị 2.500 
dớ dang cuối kỳ

1

a) Chi phi nguyên liệu (2.500x80%) 2.000

b) Chĩ phi nhàn công trực tiép (2.500x50%) 1.250

c) Chi phi sản xuất chung (2.500x60%) 1.500

4. Cộng sản lượng tương đương 
(4 = 1 + 2 + 3)

10.000 7.500 7.550 7.600

(* )  San lượnu hoàn thành - Saiì lưọnu do' dani> đầu kỳ.

'Theo kc l quả dưọ’c trinh bày troim  banu nói tren, chúng la thấy sản luụng 

Uro’n^ d ư o ì m  t ính t h e o  hai pluroim pháp khònu bang  nhau ,  hơn nữa sàn lư ợn g  

tưưn^ đưo’nu tính theo phưono pháp ỉ - i r o  nho ho'n khi tính iheo phiíơng pháp 

tru im  binh trọni>.

h) Phần 2: TônịỊ hợp chi p h í san xuất Ví) xác dịnh chi p h í dơn vị sán phãm

Phân tỏnu họp chi phí sãn xuấl và xác dịnh chi phí đơn vị sản phâin nhằm 

phán ánh tông chi phí san xuất phái lính IrcìiiLi kỳ ỏ‘ lừng phân xưởniỉ rồi từ đó 

tính giá thành đưn vị sản phẩm hoàn thành chuyển di và cho sản phẩm dờ dang

cuối kỳ. I’rinh  tự Ịập phần nàv như sau;

- Theo phưcrnu pháp Irunu bình trọnu lôim hợp chi phí sàn xuất gồm hai bộ 

phận; Chi phí cua sàn luựng sản phâm do' daim dầu kỳ và chi phí sản xL iấ l của 

sàn phâm phái sinh trong kỳ.

- 'ĩhco phương pháp nhặp trưcVc - xuấl trước lổng hợp chi phí sàn xuất chỉ

í>ồm các chi phí san xuất phái sinh trone kỳ.
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-  Xác d ịnh  chi phí sản xuất đơn vị sản phấm hoặc ỵiá thành sản xuál phân 

x ư ở n g  sàn p h â m  b ằ n g  c á c h  lấy ch i  phí  đà lồn i ì  h ọ p  t h e o  từ im  NCII tố ch i  phí  

chia theo sàn lưọ’ng lương đirơn^ theo từnu yếu íố. Từ đó tồng hợp các chi phí 

âan vị lính iheo từng yếu tố ta đưọ'c chi phí đơn vị của sản phẩm lìoàn thành 

chuycn di.r J

c) Phần 3: Căn đối chi p h ỉ sản xuất

Phần cân đối chi phí sản xuất thường phàn ánh hai nội dung như sau :

-  Chỉ rõ niỉuồn chi phí bao gồm chi phí dở danu đầu kỳ và chi phí phát sinh 

trong kỳ.

-  Chi rõ phần phân bổ chi phí như thế nào cho sản phẩm đã hoàn thành, 

chuyền đi và cho sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Nội dung quá trinh cân đối chi phí được liến hành dựa trên nội dung của tài 

khoản chi phí sản phẩm dờ danụ như sau;

r ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TK chi phi sản phẳm dờ dang

Số dư đằu kỳ XX

Nguyên liệu trực tiếp XX XXX (di chuyền)

Nhân cõng trực tiếp XX

Sản xuất chunq XX

Số dư cuối kỳ XX

Chi phi được phân bổ cho:

-  Sản phẩm chuyển đi

-  Sản phẩm dỏ' dang cuối kỳ 

chuyển sang kỳ sau.

* V iộc cân dối chi phí sản xuất cũng dược ihực hiộn tưong ứng với hai 

phươn« pháp xác định sản lượng tương dương. Phần nguồn chi phí, cả hai 

phương pháp đều được xác định giống nhau. Phần phân bổ chi phí. cách phân 

bổ chi phí phụ thuộc vào từng phương pháp xác định sản lượng tJ'ơng đương, 

cu thể :
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- I^hươnũ pháp truim  binh trọnu plian bo clìi phí cho hai bộ phận:

Sán lirọ‘ne sán phâm chuỵciì di. chi phí phản bô cho bộ phận này dược xác 

d ịnh thc(> còim thức:

San phấm chuvcn di ■ ('h i p!ií do'n vị phàn xưòna.

+ San lưcrnu lưono dưưni^ do' danu cuối kv. chi phí phân bô cho bộ phận nà\ 

dirọ’c xác dịnh thoo từiìR ycLi lo san Miấi rồi lôn i’ họp lại íhco côim ihức:

Sản lirợna lu'o'rm dưonu X Chi phí dơn vị iheo từng VCLI lố

-  Pluronu pháp l'11'O phân bỏ chi phí san xuat cho ba bộ phận:

San lucrniz lươn”  du'o'im cua san phàm áa danu đầu kv, chi phí san xuất 

phải licp  lục ket linh \ào  dc hoàiì làí san lưọne này. dược xác dinh iheo từim 

ycu lo san xLiat rồi lônu họ'p lại. Cách lính urcnii tự như dối vcVi sán krcrnii do' 

dang c iiô i kỳ O' phu'o'niz pháp iru im  binh trọnu.

H San Ilkthu m ói dưa \ầo  san xLiảt và hoàn lal trong kỳ, chi pỉií xác dịn lì

theo cò nu ihửc;

San phẩm hoàn lắl  ̂ Chi phí dơn vị phân xườriiỊ

1 San liạnm  lưonu clưoĩm cua san phâm d(V danu cuối kv, chi phí phân bố 

c h o  sản l u ọ n g  này  c ù n u  dirọc xác  dịnh lirorm tỊi’ như  dố i  v ó i  san lượim  d ở  dani> 

cuố i kỳ ơ phu'O'iiu pháp tru im  bình IrọHLĩ.

Ví dụ cách lập báo Cík) chi phí san \Liâl; C'ỏn^ Iv "B in h  M in h " san xuất một 

loại sán phấm qua 2 phán xuxVim ỉ \'à 2. N m i\cn  liộu trực tiep dược dưa tal vào 

san \Liat imav lừ dầu 0' plìân xưonu I . Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản 

xiiấl chun^ phúl sinli dồnu lhò‘i klii lien hàtih san xLiấl. Mức phân bố chi phí sán 

xuất chuna là I 50% cua chi p lii nlìàiì cỏnu trục licp. 1'ài liộu vồ chi phí san xuâí 

và san phàm vật cluU O' phàn xiro'im  I iilu r sau;

(íj S(ỊỈ7 lượn^ scm ¡)hânì

-  San lượng sán phàm do' danu dầu kỳ; 200 sán phẩm (Tỷ  lộ hoàn ihành: 

100% nguyên vạl liệu, 30% về nhân conị ị  trực l icp  và sản xuất chung).

-  Sản lượng sản phâm dưa vào san x iiâ l irong kỳ: 1.800 sản phâm

-  Sản lưọ'niỉ sản phẩm hoàn ihành trone kỳ: 1.800 sản phẩm

-  Sản lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ: 200 sản phẩm (Tỷ lệ hoàn thành: 

100%  nguyên VỘI liộu, 4 0 %  về nhân cônu  írực licp và sàn xuấ t  chung).
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h) Tình h iỉ ih  chỉ ph í (đcw vị íirìh: ỉ. 000 đ) 

Chi phí san phẩm dỏ’ dang đầu kỹ: 

trorm dó :

Nmivên liệu tạrc tiếp 

+ Nhân công trực tiếp 

+ Sản xuấl chung

-  Chi phí phát sinh trong kỳ: 

trong đó:

+ Nuuvôn liệu trực tiếp 

+ Nhân cônii trực tiếp 

 ̂ San xuất chuim

1.400

900

200

300

40.300

18.300 

8.800 

13.200

Yêu cầu: Lập báo cáo sản xuất theo hai phưon” pháp trung bình Irọn tí \ à 

nhập truxVc xuất trưó'c (U F O ).

Bàì giải

Báo cáo sản xuất theo phu’o'ng pháp trung binh trọng:

Sản
lượng

Sản lưạng tưcyng đưcrng

Chỉ tiêu Nguyên 
liệu trực 

tiếp

Nhân 
còng 

trực tiếp

S ản
xuấlt

c h u n g

A. Kê khai sản lượng và sản lượng tương đương

1. Sán lượng sản phẩm hoán thành 1,800 1.800 1.800 1 .8010

2. Sân lượng tương đương cúa sản phấm 
dở dang cuối kỳ

200 ị 200 80 30

3. Cộng sản ỉượng tương đương (3 = 1 + 2 ) 2.000 2 000 1.880  ̂ .8810

B. Tống hợp chi phi sản xuất vá xác định chi 
phí đơn vị sản phẩm

1. Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang đầu kỳ 1.400 1 900 200 300

2. Chỉ phí sản xuất phát sinh trong kỳ 40.300 18,300 8.800 1 3 .200

3. Cộng chi phí sản xuất (3 = 1 + 2 ) 41.700 19.200
1

9.000 1 3 .500

4. Chi phi sản xuắt đơn vị sản phẩm (4 = 3B/3A) 21,57
1_________

Ì 9,6
L ...........

4,79 7.1B
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G. Cản đối chi phi sản xuát

1. Nguồn chi phi đầu vào

a) Chi phi sản xuất sản phẩm dở dang đầu kỳ

b) Chi phi sản xuất phát sinh trong kỳ 

2- Cộng nguồn chi phí sản xuất

3- Phản bồ chi phí sản xuất cho

a) Chi phi hoàn tat chuyển đi (a) (1800x21,57)

b) Chi phí dở dang cuối kỳ (b)

Nguyên liệu trực tiếp (200x9,6)

+ Nhân công trực tiếp (80x4,79)

+ Sản xuất chung (80x7,18)

^  Cộng chi phi sản xuất (a + b)

1.400

40.300

41.700

38,826

Z877.6

1.920

38 3^

574.4

41.703.6

L . _

1.800

200

1.800

80

1.800

80

l ỉ á o  c á o  san xuàl  theo  phu'O'nu pháp  MP’0 :

ỉ1 Sản lượng tương đương

Chỉ tièu
Sản

lượng

1

Nguyên 
liệu trực 

tiếp

Nhân 
công 

trực tiếp

Sản
xuất

chung

A, Kê Khai sản lượng và sản lượng tương đưo'ng

a) Sản lượng tu’ong đương cúa sản phầm dờ 
' dang đầu kỳ

200 - 140 140

b) Sản lượng mới đưa váo sản xuất vả hoàn 
tất trong kỳ

1.600 1.600 1.600 1.600

c) Sản lưọng tưong ơuuỉìy cúd Sdn phắiìì dó' 
dang cuối kỳ

200 200 80 80

Cộng sản lượng tương đương (1 = a + b + c) 2.000 1.800 1.820 1,820

B, Tổng hợp chi phi sản xuất vá xác định chi 
phi đơn vị sản phẩm

d) Chi phi sán xuất phát sinh trong kỳ 40,300 18.300 8.800 13.200

e) Chi phi sản xuất đơn vị sản phảm (e = d/1) 22,26 10,17 4,84 7,25

c . Cân đối chi phi

f) Nguồn chi phi 41.700
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g) Chi phi phàn bồ cho:

-  Chi phí dờ dang đầu kỳ (a)

+ Kỳ trước: 1.400

+ Kỳ này:

Nhân công trực tiếp (140x4,84) 

Sản xuất chung (140x7,25)

677,6

1.015

80

80

Cộng 3.092,6

-  Bắt đầu hoàn tất và hoàn thành trong kỳ (b) 
(1600x22,26)

35.616 1.600 1.600 1,600

-  Chi phi dở dang cuối kỳ (c)

+ Nguyên liệu trực tiếp (200x10,17) 2.034 200

+ Nhản công trực tiếp (80x4,84) 387,2 - 80 -

+ Sản xuất chung (80x7,25) 580 - - 80

Cộng 3001,2

Tồng cộng (a + b + c) của g 41.709,8

So sánh báo cáo sản xuấl lập theo phương pháp trunu bình trợnu và phương 

pháp FIFO: 1 lai phương pháp lập báo cáo sản xuất như trên cung cấp các thông tin 

về chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm gần giống nhau. Những điếm khác nhau 

của hai phương pháp trung bình trọng và FIFO dược trình trong bàng so sánh 

dưói đây.

Phương pháp trung bình trọng Phương pháp FIFO

A, Kê khai sản lượng và xác định sản 
lượng tương đương

A. Kê khai sản lượng và xác định sán lương 
tương đương

-  Sản lượng tương đương thực hiện trong 
kỳ gồm hai bộ phận:

+ Sản lượng sản phầm hoàn thành trong kỳ.

+ Sản iượng tương đương của sản phẩm 
dờ dang cuối kỳ.

-  Sản lượng tương đương thực hiện trong 
kỳ gồm ba bộ phận:

+ Sản lượng tương đương của sản phẳm 
dở dang đầu kỳ.

+ Sản lượng sản phẩm mới đưa vào sản 
xuất vả hoàn thành trong kỳ.

+ Sản lượng tương đương của sản phẩm 
dờ dang cuối kỳ.
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B. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định 
chi phí sản xuát đơn vị sán phẩm

~ Tổng hợp chi phí sản xuất gồm chi phí dớ 
dang đầu kỳ vả chi phi phát sinh trong kỳ.

-  Cản cứ đ ẻ  tinh chi phi sản xuất đơn VỊ 

sản phầm gồm sản lượng hoản thành và 
phần trảm hoàn thành của sản lượng dớ 
dang cuối kỷ. Sản Ịượng dở dang đầu kỳ 
được xem ià mới đưa vào sản xuất và 
hoàn tất trong kỳ không tính tới.

-  Chi phi sản xuất đơn vị bao gồm cả chi 
phí của kỳ trước.

B Tổng hợp chi phi sản xuất và xác định chi 
phi sản xuất đơn vị sản phẳm

-  Tồng hợp chi phí sản xuất gồm chi phi 
phái sinh trong kỳ.

~ Cản cú' đế tinh chi phí đơn vị gồm mửc độ 
hoàn íhành phải làm để hoàn tất sản lượng 
dở dang đầu kỳ, sán lượng mới đưa vào 
sản xuất trong kỳ và phần trăm hoàn thành 
cùa sán iượng dở dang cuối kỳ.

-  Chi phi sản xuất đơn vị gồm các yếu tố chí 
phi phát sinh ờ kỳ hiện hành.

c  Cân đổi chi phi sản xuấtc . Cân đối chi phi sản xuất1 ,

-  Tất cả sản lượng chuyển đi đều được -  Sản lượng chuyển đi được xác định theo 
xem như nhau, khõng phân biệt nguồn Ị hai nhóm nguồn chính:

Ị gốc vả được tinh theo cùng một giá trị chi I  ̂ Sản lượng dờ dang đầu kỳ.
Ị phi đơn \ỉ\. , .
I + MỚ! đưa vào sản xuât và hoàn tât trong
; Ị  ky.

; j ~ Mỗi nhóm được tính với chi phí khác nhau.

Xót O' góc độ kiêm  soái chi phí thi phươnu pháp F1F0 được đánh giá cao 

hon vì phu'o'im pháp này chi chú trọnu các chi phí của kỳ hiện hành. Phu'ơng 

phap trunũ bình irọ ỉm  sư dụnu ca chi phí cua kỳ lrưó’c cho nên chi phí đơn vị 

cua kỳ này chịu ánh hu'O'iiu của chi phi kỷ iruxVc.
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TÓM TẲT NỘI DUNG CHƯƠNG

Xác dịnh chi phí sản xual sản phẩm là nội dunu quan trọnu Iron^ kế toán quan 

trị nhằm cuníí cấp các llìôrm tin  cho các cấp quản Irị đưa ra các quyết định troim 

hoạt động kinh doanh. Các phương pháp xác dịnh chi phí sản xuất sản phẩm 

truyền thống như đon đặt hàng, quá trình sản xuấ l đă áp dụn» cho rất nhiều 

doanh nghiệp qua iừníi, giai đoạn phát triển cùa nền k inh  tế. Các phưo'nu pháp 

xác định chi phí hiện đại như phươno pháp xác dịnh chi phí mục licu , phươnu 

pháp xác định chi phí theo hoạt độrm đã khắc phục được hạn chế của nhừnu 

phương pháp truyền ihốrm, lạo ra nhữnu lhôn^ tin  I^iá thành sản xuấl sản phẩm 

chính xác đổ cung cấp cho các nhà quản trị dưa ra quyél đ ịnh thích họp.

M ặt khác báo cáo sàn xuấl của phân xưởng lập ihco hai cách xác định sản 

lượng tươriR đươns khác nhau: Phươrm pháp tru n ii bình ưọuíi và plurơnu pháp 

nhập trước -  xuất trước đã giải thích sự khác nhau về giá thành sán phẩm cúa 

hai cách lập này.

BÀI TẬP

Bài tập 3.1.

A. Tài liộu :

Công ty M O C O  sản xuất một loại sản phẩm duy nhất, quy trinh  công ní>hộ 

sản xuất qua 2 bước chế biến, lình hinh sản xuất như sau:

Chỉ tiêu Số lượng

1. Sản lượng sản phẳm dở dang dầu kỳ, mức hoàn thành 60%  NVL 
trực tiếp, 30% nhàn công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

1,200 sản phẩm

2. Sản lượng đưa vào sản xuất trong kỳ 10.200 sản phẩm

3. Sản ỉượng hoàn thành trong kỳ 10.000 sản phấm

4. Sản ỉượng dở dang cuổi kỳ. mức hoàn thành 80% NVL trực tiép, 
40% nhân công trực tiép và chi phi sản xuất chung

1.400 sản phẩm 1

5. Chi phí NVL trực tiếp của sản lượng sản phầm dờ dang đầu kỳ 7.800.000 đ

6. Chi phi nhân còng trực tiếp của sản lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ 5.340.000 đ 1
Ị

7. Chi phí sản xuất chung cùa sản lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ 3.220.000 đ

8. Nguyên liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ 64.480.000 đ ị

9. Nhân còng trực tiếp phát sinh trong kỳ 31.620.000 đ

10. Sản xuất chung phát sinh trong kỷ 27.540.000 đ
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B. Yêu cầu:

1 . 1 ,ập báo cáo sản xuất \hco phu'ong Ị')luìp ti'uni’ lìinh Irọng và phirong pháp P'11'O.

2. G ià i ihích tại sao chi plií don \ Ị  xác dịnh theo phương pháp trung bình 

trọ ỉm  lại cao hcrn phưcTiiu pháp l'HO'.^

Bài tập 3.2

A. ĩ à i  ỉiộu:

Phân xươnu ma\^ và đónu eói là khan i!uV hai cua quy trình sản xuất may ở Công 

tv ma> rhănu Lonu- Vào im à\ I/5 /N  có 50.000 đo-n vị sản phẩm dờ dang với tỷ 

lệ lioàn thành vồ chi phí chc bien là 60%. Tronu iháng 5, có 500.000 đon vị sản phâm 

dirợc phan xưởng thiết kc và cẩl cluiNcn dcn plìàn xu’O'ng may và đóng gói. Ngày 

30/5. khối luụnu dờ daim cuối kỷ lù 40.000 dơn vỊ sản phấm với tỳ lệ hoàn ihành 

vồ chi phí ché biến là 80%. C lii phí N V l. Irực tiếp khôn^ ihay đổi trong suốt quá 

trình san xual và chi phí chổ bien duục cộĩm dần dằn tronu suối quy trình sản xuất.

B. Yêu cầu:

Sư dụne phưone pháp trunu bình Irọnii \à  Fll-'O. hàv xác định sản lưọìig 

tiro'rm đuXTim v ề  ch i  phí  chuNcn dến  từ phản x ư o ‘nu  trưó'c. ch i  phí  n g u y ê n  liệu  

trực t iêp  và chi  phí ch c  biên.

lỉài lập 3.3.

A. Tài liệu:

Côìm  i y  may B O C O  áp dụiiu plunvnu pliáp \ác  dịnh chi phí theo C]LÌV trinh sán 

xuẩt pìiân xiro'rm. M ỗ i san phâm phai trai qua 3 phân xưó'im: Cal, may và dóno 

I>ói. ( ’ó tài liçLi về hoạt dộne san xuấl ơ  phân xiiVĩỉiu dóii<> í>ói Ironti tháng 5 như sau;

Chi tiéu Sổ lượng (sản phẩm)

1. Sản lượng dở dang tồn kho đầu kỳ 4.200

2. Sản lượng chuyén đến từ phân xưởng may 72.000

3. Sản lượng sản phẩm hỏng 2.100

4. Sản lượng hoàn thành chuyến vào kho thành phẩm 33.600

Chi phí nm iyôn liệu Irực liếp bál dầu l ính lừ quá trình sản xuất ỏ’ phân xưỏ’ng 

cắt mà khôrm làm thay đồi uiá Irị don vị sản plìấm Irong suốt quá trinh sàn xuất. 

Chi phí chế bien đưọr lính dần ihco suốt quá Irinh sàn xuất. Sàn lượng dở danu 

lồn kho dầu kỳ C(S tv lộ 70  % hoàn thành vồ chi phí ch é  biến và sản lượnti dờ

91



dang tồn kho cuối kỳ có tv lệ 40%  hoàn thành về chi phí chế biến. Công ty phái 

hiện sản lượng sản phẩm hòng trong cuộc kiểm  tra chấl lirợrm sản phầm Irirớc 

khi nhập kho ihành phâm và đã xác định mức 1.000 sản phâm hỏiiL!, là mức 

bình thườnc trong định mức.

Côrm ty BOCO sử dụng phương pháp trung bình ưọno. Sản luụnq lưo‘ĩm 

du’ơng và chi phí tính cho một đơn v ị sản lưọ’ng lưưnii đươnu vói từng yếu tố 

chi phí của tháng 5 như sau:

Chỉ tiêu

1. Chi phí chuyển đến từ các 
phân xưởng trước

2. Nguyên liệu trực tiếp

3. Chi phí chế biển

Cộng

Sản lượng 
tương đương

46.200

46.200

39.900

132.300

Chi phí tính cho 1 đơn vị sản 
lượng tương đương (I.OOOđ)

15

27

B. Yêu cầu:

1. Tính chi phí chuvcn vào thành phẩm tồn kho.

2. l'ín h  chi phí phân bổ cho sản lưọ'ng dớ dang cuối kv.

3. 1'ính chi phí của sản lượnR sản plìâin hòng trong, iiL;oài d ịn li mức.

4. Giả thiết tổng chi phí của phân xuxVng truxVc dirợc đưa vào sàn lượng dỏ'

daim đầu kỳ của phân xướn^ đóng gói là 18.600 ngàn đồng, i lày xác dịnh tồnu

chi phí chuyển lừ  phân xuủng may đến phân xưỏ‘nu đóng gói trong tháni> 4.

Bài tập 3.4.

A. Tài liệu:♦

Tình hình chi phí sản xuấl của công ty  M inh  Q uan^ như sau:

I . Các khoản chi phí sản xLial phát sinh theo dơn dặl lìàng;

(đvt: 1.000 d)

Số thứ tự đơn 
đặt hàng

Chi phí nguyên vật 
liệu trực tiếp

Chi phí nhản còng 
trực tiếp

Tổng cộng

Đ1 2.000 14.000 16.000

Đ2 52.000 106.000 158.000

Đ3 24.000 8.000 42.000

Đ4 8.000 2.000 10.000
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2. Các khoản chi phí phát sinh ^iá^ íỉcp ỉhcí' lừng đơn vị như sau:

(đvl: 1 .OOOđ)

Yếu tố chi phí
Nguyên 
vật liệu

Nhân
còng

Chi phí 
khác

Tổng
cộng

1. Nguyên vật liệu phụ 30,000 30.000

2. Nhàn công gián tiếp 106,000 106.000

3, Tiền điên 46.000 46.000

4. Khấu hao TSCĐ 24.000 24.000

5. Lương nhản viên phân xưởng 40,000 40.000

6. Tồng công 30.000 146.000 70.000 246.000

3. Dự toán chi phí sán xuất chuim tmn<z năm; ( l)v l;  1 .OOOd)

Chỉ tiêu Số tiền

1. Bĩến phí nguyên vật liệu

2. Biến phi nhân công

32.000

62.000

3. Biến phi dịch vụ mua ngoài 48.000

4. Định phi nhân công

5. Định phi khấu hao TSCĐ 

Tổng cộng

40.000

24.000

216.000

4. ỉ)ụ ' loán chi phí nhân côim trục liốp; 160.000 ngàn dồne.

5 .1'hông lin trẽn tài khoan sản phâm do' dan^ vàd dau năm như sau (dvl: 1 .OOOđ)

Đ I : Nguyên vật liỘLỉ: 35.000, nliàn cònu irục licp: 44.000, sản xiial chuni»: 66.000.

B. Ycu cầu:

1. Hãy xác dịnh tỷ lộ phân bồ chi phí sán xiiấl cliuìm  Iheo chi phí nhân công 

trực liếp, biet so RÌỜ máv h o ạ i  dộn^ là 120 .000 v j ờ .

2. T rong năm còng tv đã phân bổ thừa hoặc thicu chi phí sản xuấl chunu là 

bao nhicu?

3. G iả th iế t Irorm  năm Đ I hoàn thành và licu llụh liày xác định íiiá vốn hàim 

bán của dơn này.

4. 'I'ính số du của là i khoán san phẩm dờ danu.
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Bài tập 3.5.

A. Tài liêu:

'lYone ihánu 4 năm N , CônR ty  CO' khí l 'ú  Anh lập họp các khoản chi phí

dơn dặt h àn iỉ số 2 0 0  sản xu ấ t 10 m áy  đúc (đvt l.OOOd)

Các yếu tố chi phí Sổ tiền

1. Các chi phỉ phát sinh ban đầu cho 10 máy đúc

a) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 870.000

b) Chi phí nhân công trực tiếp 240.000

c) Chi phí sản xuất chung 350,000

2. Các khoản chi phi phát sinh bổ sung thèm cho 5 
máy đúc hoàn thành

a) Chi phi nguyên vật liệu trực tiếp 84.000

b) Chi phí nhân công trực tiếp 22.000

c) Chi phi khác bằng tiền 36.000

Cho biết trona chi phí sản xuấ l chung có 80%  là đ ịnh phí, 20% là biến phí; 

còn các chi phí khác hoàn toàn là biến phí. Cuối iháng 4 hoàn thành được 5 

máy đúc và bàn RÌao cho khách kháng, giá bán của I máy đúc là 210 triệu đồng 

irong đó thuế G T G l' 5%.

B. Yêu cầu:

1. Hãy xác định chi phí cho một máy đúc hoàn thành theo đơn đặl hàng số 

200 của công ty.

2. l.ập Báo cáo kếí quả k inh doanh theo cách ứnu xử của chi phí.

3. Lập Báo kết quả k inh  doanh ihco chức nãnR của chi phí.

4. Trong ihánii nếu côní> ty hoàn thànli cả 10 máy clúc thì lọ i nhuận là bao nhicLi ?

Bài tập 3.6.

A . Tài liệu:

Công ty T N H H  Hoàng Sơn sử dụng hệ thống xác đ ịnh chi phí theo công 

việc. Bảng dưói đây cho biết số liệu của tháng đầu tiên thực hiện từ 3 đơn đặt 

hàng như sau:
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Đcyn đặt hàng Đcyn đặt hàng

Chỉ tièu 101 102 103

1. Sản lương sản xuất (cái) 4.000 3.600 3.000

2. Số giờ máy iảm việc (giờ ~ máy) 2.400 2.000 1.800

3. Chi phí nguyên liệu trực tiếp (1 .OOOđ) 9.000 7.400 2.800

4. Chi phí lao động trực tiếp (1 .OOOđ) 19.200 16.000 14.400

Chi phí san xuất chu^^ thực tc tồng cợnu là 60.000.000d phái sinh trong 

tháim. Chi phí sàn xuất chung dược phân bồ càn cứ Irẻn số íĩiờ máy hoạt dộni>. 

V ó i mức phân bổ ước tính là 18.000 đ/RÌỜ máy. Mai áơn đặl hàng 101 và 102 

hoàn thành trong tháng. Đơn đặt hàng 103 chưa hoàn thành.

B. Ycu cầu:

1. Xác dịnh chi phí sản xuất chuntỉ phân bổ cho lừng đen đặl hàng Irong lháĩìi>.

2. Xác dịnh giá thành đơn vi của từriR đơn dặt hàng 101 và 102.

3. Phan ánh vào tài khoản chữ 1̂ sự vận dộng của chi phí của 3 đơn đặt hàng 

Irong thánu và xác định số dư của là i khoản sản phẩm dở dans, chi phí sản xL iấ l 

chuna vào cuối tháoR.
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6,fl a ’o’jix j

KỂ TOÁN QUẢN TRỊ CÁC YỂU Tố SẢN XUẤT 
CỦA DOANH NGHIÊP

4.1. KẾ TOÀN QUẢN TRỊ HÀNG TÒN KHO

4.1.1. Ý nghĩa hệ thống thông tin kế toán quản trị hàng tồn kho

lỉàng  lồn kho là một bộ phận tài sàn ngắn hạn cơ bản của các doanh nuhiộp 

thường được hình thành từ vốn chủ sở hữu, vay ngắn hạn hoặc chưa thanh toán 

cho nhà cung cấp... Trong các doanh nghiệp thưcTng mại vốn đầu lư  cho hàng 

tồn kho  t h ư ờ n g  c h i ế m  tỷ trọ n g  đ á n g  kể ,  d o  v ậ y  v i ệ c  quản  lý,  t h e o  d õ i  h à n g  tồn  

kho ảnh hưởnsí trực tiếp tới các chỉ liêu  phàn ánh kết quả. hiệu quả k inh doanh 

của doanh nghiệp. Trong hệ thống thông tin  kế toán hàns tồn kho, th i ihôns tin 

kế toán quản trị được coi là cơ bản vì nó là cơ sở đế đưa ra các quyếl d ịnh hànu 

ngày cho mọi cấp quản trị.

Các nhà quàn trị hàng ngày phải đưa ra các quyết định như mua vật tư, hàng 

hóa ờ thị Irường nào ? Vận chuyển bằng các phưong liện gì ? Bảo quản, lưu trữ 

bao lâu ? M ỗ i ngày bán được bao nhicu mặt hàng với số lưọ'ng. kếl cấu và 

doanh thu như thế nào ? Chất lượng của các mặt hàng đang trone kho và bán 

như thế nào ? Uy tín của sản phẩm trên thị trường thế nào ? Đ ố i thủ cạnh tranh 

sản phẩm của doanh nghiệp là ai ? H iệu quả sử dụng vốn đầu tư cho hàng tồn 

kho như thế nào ?

rất cả các câu hòi trên của các nhà quản trị dặt ra hànti n^ày đều phải được 

giải quyết một cách phù họp. Do vậy thông tin dế đưa ra các quyel đ ịnh hàim 

rmày Irả lời các câu hỏi Iren chính là thône tin  ké loan quản tr ị hàni^ tồn kho.

Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp rất phong phú và đa dạng tùy theo dặc 

đicm  kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau. NhưiìR có thô chia Ihành các 

nhóm hàng tồn kho như sau :

-  Hàng tồn kho thuộc nhóm máy móc, công cụ Ihườne: có giá tr ị lớn và 

mang tính chất đơn chiếc gắn với các yêu cầu kỹ thuật và chủng loại cao.

-- Hàng tồn kho thuộc nhóm mặt hàng điện lử  ihườns đa dạng, phức tạp 

nhưng mau chóng giảm giá vì tốc độ tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
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l l à n ụ  ion k h o  l lu iộc nhón i  lu'unu thục, ihirc pl iâm ihu'ó'n^ c ỏ  ih ò i  gian  bảo  

quan  ỉì^ăn. .. .

M ỗi nhỏm hàim lồn kho khác nliau kc loáii quán Irị cằn xây dựim các chỉ 

l iêu theo dõi chính xác cune cap ello các nliii cjLian lý đc đưa ra quyết đ ịnh phù 

h ọp .  N h ư i m  nhìn  c lu in a  thô im  lin kc U)án quaii Irị cần  x â y  dựriR các  ch ì  l iêu sau 

c h o  n h ó m  hàrm ton  kho:

Phân loại vật tư. hànu hóa. lliànli pỉiàni llico các ticLi ihức khác nhau như 

tính chắt ihiro'nu phàm học. vai Irò tronii quá írinh san xuất, nmiồn eốc... nham 

thuận liện cho viẹc ihco doi tronu quá trinh sư dụni> và bao quan.

X â\ dựim hộ thốne mà hóa danli dicm \ộ t íư. hàim hóa. ihành pham nham 

ihiiận liện cho quá trình bao qiuin. lirii Irù. sư dụnu các thông tin  bằnu cỏnii

l ìuhệ h iện  đại.. . .

Xủ\' dựn^ các chi tiêu \ c số luợỉiu. chai lirợim, uiá trị. chúnu loại của từnu 

mặl ìvảnn, nhập. xual. lon hàỉm riLiáy dô bict dưọc sự vận độnu của von đầu tir 

hàng lon kho như the nàt) ■?

Chọn các ph iron”  pháp lín lì uiá \ậ í lu\ hàrm hóa. thành phâm nhập, xuât 

m ộ i  c á c h  phù họ ’p V(V¡ l ính chấl  cua  l ừ n a  nìột hànu n h a m  c un^  c ấ p  thôn^  lin 

cliính xác cho các doi iLi'ono có nhu can.

Pỉiân tích lìn li hinh liiàn chuNÔn hànii ton kho dô có các quyết dịnh diều 

cln iyc ii hàim íỏn kho mội cách plìù liọp. Ịĩr do có các biện pháp nânu cao hiộu 

qua s ư  ciụn^ v ò n  dau lu c h o  hànu lôn klio.

4.1.2. N ộ i dun<» kc loán quan t r ị  liàn<» tôn kho

4.1.2. /. Phân loại ỉỉàniỊ tâỉi kho

1 ronụ  ihực  lè c a c  d o a n h  nuli ỉọp c o  nliicii licii thức phán loại hanii  lon  kho  

kliác nhau, inõ i tiêu thức dc ii có ý imhĩa dối với c;'ìC nhà quán Ir ị Iron íí v iộc thu 

nhận các ihỏ im  tin  VC linh hình hàim tồn kho tic dưa ra các quyốl dịnh phù họp.

l l ỉ c o  vữỉ ỉ  c â u  ( Ịuan  ìý  i h ô n ^  Ị i l l  kừ Ỉo i ỉ ỉ i  í()ì ch in l ì .  hcinị^ Ị ỏ n  kh o  c h i a  ỉhc ỉnh :

Ní^iiyên vậl liộu dó là dầu vài) cưa t]Liá Irìiih san xuất, thành pliàn chú yếu 

CÍUI lạo ncii thành phâm.

c ỏ n ii cụ. dụnu cụ dó là nhừnu lư ỈÌỘLI lao clộim khônu thỏa măn điều kiộn 

cua lài san cò định th¿im izia vào quá Irình sản xuất lạo nên sản phâm và dịch vụ.

I làng hóa dó là nhữnũ vậl phảm mua về dc bán khônc qua í>iai đoạn ché bien.
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Sản phẩm dở dang đó là những sản phâm mới qua m ộl số bưcVc chỏ bien 

ban đầu. chưa hoàn thành ở eiai đoạn cuối cùnu.

-  Hàng gửi bán đó là những ihành phẩm xuất kho sửi bán tại các cửa hàim, 

đại lý chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán.

V iệc phân chia hàn« tồn kho thành các nhóm như trên có ý nghĩa để kế toán 

theo dõi hàrm tồn kho theo từng tài khoản, hạch toán đúng đối lượnií.

* C ârì c ứ  VCỈO n^ỊUon g o c ,  hcìnịỊ l ỏ n  k h o  c h ìa  thc inh  n h i è u  l o ạ i  :

-  Hàng tồn kho do đơn vị lự sàn xuất như thành phâm, nmiyôn vật liộu lự 

sản xuấl. dụnii cụ tự sản xuất.

-  Hầũii lon kho mua ngoài của người bán như hàim hóa, dụng cụ. nguycn 

vậl liệu...

-  Hàrm lồn kho do cấp trôn cấp như hàng hóa. dụim cụ, nuLiyôn vật liộu...

-  Hàn”  tồn kho do đơn vị nhận góp vốn liên doanh từ các đơn vị khác như 

nguyên vật liệu, hàng hóa, dụng cụ...

* Căn cử vc)o vcỉi írò cùa h()ng tồn kho đoi với qiíá (rình san x iiắ í tạo ra  scm 

phâm VCẲ dịch vụ, hàng ton kho chia ìhcinh:

-  Nguyên vậl liệu chính dó là thành phần cơ bản tạo ta thực the của sán 

phẩm. V í dụ trong các doanh nchiệp xây dựng ih ì x i măng, sắt. thcp là vật liộu 

chính. 7>oni> doanh imhiệp đóng làu gỗ, sắt, thép là nguyên vật liộu chính.

~ Nguycn vật liệu phụ đó là nhừng vật liộu cũng tham ^ia vào quá trinh san 

xuất  n h ư n g  t h ư ờ n g  c h i ế m  Iv trọng  n h ỏ  và  t h ư ò n g  làm ih a y  dồ i  t ính chất  lý hục .  

hóa học của sản phẩm. V í dụ trong các doanh nghiộp sản xuất bánh kẹo thi dầu 

ihom , chất giòn là vật liệu phụ.

-  N h iên  liệu đ(S là nhŨTiii vậi ỉiệu tạo ra nuLiồn nănc  lưọ’níi cl io  các m áy  m ó c  

hoạt động như xăng dầu, cúi. than, hoi đốt...

-  Phụ lùnu thay thế đó là các chi lic l máy móc dùrm dỏ sứa chữa, thay ihố 

các thiết bị sản xuấl, phương liộn vận lả i của doanh imhiệp.

-  1'hiết bị xây dựns cơ bản bao gồm các ih ic l bị cần lắp. khôim  can láp, các 

vật kết cấu dìuiíí cho công tác xây dựníí cơ bán.

-  Vật liệu và dụng cụ khác đó là những mặt hàng tồn kho không bao ỵồm 

những loại kể trên có iham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo ncn sán 

phẩm, dịch vụ.
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Cách phân loại Iren co ý imhĩa rấl quaiì trọiìL' dổi vói các nhà quàn Iv dể biẻl 

du'o'c ctí cẩu cúa lừn^ loại chi phí troiU’ giá ílìành sản xuất của sản phẩm và 

dịch vụ. V a i trò của từim kiại VỘI liệu dòi \ó'ị Joanh nghiệp trong viộc xây dựng 

kc hoạch thu mua. dự írữ và bảo quan.

* Cân cử vào mục đích sư chmịỊ, luuĩ^^ lỏn kho chìa íhành các loạ i sau:

-  I làng lon kho marm di bán như hànu hỏa...

1 làrm lồn kho dìiriR cho san xuất san phâiii như vật liộu chính, phụ...

-  1 làim  tc>n kho dùim cho các phân xưcVim san xuất như vật liộu cho quản lý, 

cônu cụ...

-1  làne lôn kho phục vụ cho bán lìànu lìliư \ ậl liỘLỉ dùng cho bán hàng, công cụ...

1 là im  tồn  k h o  phục  vụ c h o  quan lỷ doanli  n g h i ệ p  n h ư  vậ l  l iệu c h o  quàn  lý.  

c ô n g  cụ. . .

Cách phân chia tren thuận tiÇ'n clì(ì quá trình hạch loán các khoán chi phí 

theo khoán mục. xác dịnh chính xác dôi urọng tập họp chi phí là căn cứ xác 

dịnh kcl quả ticLi llìỊ ỉ và kốt qua kinh doanh uriĩim  đối chính xác.

*  (  'ủn  c ử  YCIO í ín h  c h à i  ì h ia r n ^ ¡ ) h â m  Cỉiíỉ c í ic  l ì ĩậ í  lu m g ,  h à n ^  íỏ n  k h o  c h ìa  thèmh :

- C á c  m ặ l  h à n u  lu'oim ihực .  l l ìực phàm ,  dỏ I iông.. .  phụ c  vụ  l iêu  d ù n g  l ìàim  

n e àv .

Các mặt lià im  vật lư. cònii cụ phục \ ụ cli(ì cho sản xuất.

- Các mặt liàim diện lư phục \ Ị 1 sinlì hoạt. ÍÌCLI dùn^.  

rá c  niặ l hàni> văii nhònu pham...

V iệc phân chia Ucn nhăm íliuậii tiçn cho qua trinh bảo quản cua lừng mặl 

hủim n iộ i cách khoa liọc

* (  'ăìỉ c ử  VÌỈO í ì r n ^  kho  ha o  (ị ỉHỉn. han^^ ỉ(')}ì k h o  có  ĩ ì ìè  ch i ( í  í h à ỉ i h  lừ n í Ị  kho

k h á c  Ị ì ì ĩO ì i  n h u '  k h í )  ỉ r o n i^  n ỉ ìà .  k h o  Ịr rn . . .

4.1.2.2, M ũ  hỏa danh diêm h()n<  ̂tôn kho

1 lànu lo n  k h o  i h ư ò n u  da dạ ĩm  vò c h u n u  loại,  q u y  c á c h ,  k ích  cỡ ,  t rọn g  Itrựng, 

côim dụiií>, tiêu thức lý hóa... Do vặv de quan lý chặt chẽ hàng tồn kho ló i lừng 

mặt hàim cụ the tro im  điều kiện côim nuhệ tliôn ii lin  hiện đại như ngày nay thì 

viộc  m ă  hóa  d a n h  d i c m  hànií  tồn kho  d ư ợ c  coi  là n h i ệ m  vụ q uan  Irọng  c ủ a  kế  

loán qudn trị hàim lồn kho.
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Viçc xây dựnu mã hóa danh d ic in  hàne lồn  kho cua các doanh nghiệp cân 

dựa vào n luìim  cơ sơ khoa học như sau:

-  Ycu cầu của ihòn”  lin  kế toán quản trị hàne tồn kho Ironiz viộc dưa ra các 

qi.f\cl dịnh.

- Đặc diêm cụ ihc hànư lồn kho cùa doanh imhiộp về lính da dạng các mặl hàng.

Trình dộ của các nhân viên kế toán và côrm cụ đõ ihực hiçn cac nhiệm vụ 

kc toán.

-  Thốnu nhấl ký hiệu mã hóa tron^ loàn doanlì nghiộp. thống nhấl cá kỳ 

liạch toán.

Khi lập mà hóa cụ thố cho hàim tồn kho của doanh nghiệp cần phai chú ý 

tránh ưùnn lap. nhằm lẫn và thuận tiện cho dễ nhớ. eọi Icn c¿íc mậl hàng. Phần 

mà hóa có ihc bao uồm ca phần chữ và phần số. V í dụ tron^ doanh nghiệp xà) 

dinm vậi liệu chính như sắt, ihép.... la xây dựtm như sau:

A. 152.1.1.1.1. sẳl phi 20 !icn doanh V iộ t úc  (A  là kho chị llư ong . 152.1. là 

vậl liệu chinh. 1 sẳl. 1 phi 20. 1 lien doanh V iệ t úc ).

4J.2.3, Tính ỊỊÌá hàng tồn kho

1'ính uiá hànu lon kho là việc xác định ũiá vậl lư. hàim hoá nhập kho. \uâ t  

kho và hiộn còn tronu kho ihco pliLurnu piìáp ihích họ'p.

Tronu kố toán quan Irị. tính t>iá hàim lon klio llico p h ư o n u  pháp thich họ'p có 

ỷ iìehĩa quan trọnu ironu viộc xác dịnh kết qua kinh doanli  (lãi. lỗ) và xác dịnh 

uiá írỊ lài san lồn kho. Bỏi vì nhữnu chi phí khônu diro’c tính vàcì tr ị uiá hàn^ 

lồn dược tính vào eiá vốn hùim bán hav clìi phí sa!ì \uầ {  kinh doanh Irone k \ 

và anh hưíYím den  kc l  qua  kinh d o a n h .  N u ư ọ ’c lại. n h ữ i ì e  ch i  phí  duxTc l ính  cl ìo  

hànu lôn lạị anli hưónu den dộ \ (m  của trị iỊVd lái san hiẹn có O' doanh nụlìiẹp. 

Mồi ị:ìỉhr)ỉiu pháp tính aiả hùng lon kho SC clu) mộl kcl qua ri }nu vồ chi phí san 

xuàí kinh doanh, uiá vỏn hàni> bán. Irị giá hàna lon lừ dó SC có kcl qua lài, lo 

kliác nhau. Dê cunu cấp các thônẹ  tin cần thicl uiúp cho viộc phân tích chi phí. 

iziá lliành sãn xuất, uiá vốn hànu bán dược dúnu dắn. tạo CO' hội cho các níìà 

quan Irị ddanh imhiệp dưa ra các quvết định họp lý, kế toán quan trị áp (lụìm 

các phươn” pháp phù họp.

a) Tính già dầu vào của hàng tồn kho

Hàtm ton kho khi mua v¿\ sản xuất hoàn ihảnh dưọ’c nhập kho ihco giá ihực

tế. Giá thực íế của hàĩm nhập kho là các khoản chi cần thiốt dc cấu ihànlì irị ” ia
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cua saiì plìàni. hànu hoắ dưọc dưa \ỏo ỈIOÌ ;.ẵiì sàim cho sứ dụim hav bán, chi 

phí thục tc bo ra cỉc mua hàn^ h o í\ bav uia tlià ìih  sán xưat ihực lé dối vó i san 

phâm do doanh im h iẹp  san \u a !, ! ru'tVỊỊ(  ̂ họ-p J vn ^ iá  của hàim  nhập kho bien 

dộng nhicLi thi \ iệ c  tính trị uiá VÒI) íhirc ỉê cua lìàim xuat kho và tồn kho sõ 

phức lạp. khỏi lưọnu tÍ!ih Uiáii hang iìLỉa\ SC kVn. Diều này hiộn nay có ihé dc 

dủim khăc phục neu áp dụnu kv ihuậl tin học \à() còĩm việc kc toán.

Việc ííiih  toán uiá \ố n  thực Ic cua hàne hoá \u ấ l kho và lồn kho có ihc sư 

dụn^ một tronu các phu'O'im pháp sau:

h) Tính giá đâu ra ciia lìàn^ tôn kho

* 7'inh VOỈI hcin^y xitắí khi) ílìco Ị)hỊr(ĩììíỊ Ị)háp nhập (rước\ x iiấí ỉruúc  

du rs í  rn f lrs ỉ oui l ' IFO)

Phu'o'nu plìúp nhập iru'oc. xuai iru'0'1' dựa Iren ^ia định là hànR nào nhập 

li'LixVc sẽ dược xuấ l IrircVc \à  lấ \ don uiá mua tiụrc té của lần nhập đó để tính trị 

oiá hàim xuat kho. T rị uiá hánL> lon klio cuối kỳ dưọ’c tính theo so lưọ‘ng hàn^ 

lon kho và dan ụiá cua ỉìhữne lò hàim nliạp sau cùni>. Quá trình tính toán Irị uiá 

hàim lòn kho ihco phiRTim pháp nhập trưóc. xLiâl tru'ó'c có the dược m inh lìoạ 

bănu ví dụ sau:

rình hình nhập. xuál. tồn kho vạt liçLi (sát phi 20 V U ) của côn” ty X như sau:

Nuày 1.1 tồn kho 20.000 ku dan uiá 8.4 ngàn dồnu/ko.

NLiàv 4.1 iìhập kht) 2.000 kiz ‘ dơn eiá 8.84 naàn đồn^/kti.

Ngày 7.1 xuất kho 4.000 ku do'11 Líiá xác dịnh theo các phu'o’no pháp.

Nuày 1 I . I nhập k lio  2.000 ku íìơn aiá 8.2 imàn đồng/kg.

Nuày 15.1 \L ia l kho I6.0Ü0 k^ >■ d(vn eiá \ác dịnh theo các phu'oim pháp.

Nuàv 18.1 nliập klio "ì OOÍ) kí’ ' i\o'u piá iv.’àn donu^'ku.

Ngày 2 8 .1 xuất kho 4.000 kg A' ckïn giá xác dịnh theo các phươnu pháp.
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Bảng 4.1.
SÓ CHI TIẾT VẶT LIỆU

(Trường hợp doanh nghiệp tinh giá vật liệu theo phương pháp nhập trước, xuất trước)

tháng 1/N

”  rên kho: Tuấn Anh

-  Tên hàng: Vật liệu (sắt phi 20V U )

- M ã  số; 152111 A

-  Đơn vị tính: Kg

Chứng từ

Diễn giải
Ngày
N/X

Nhập Xuất Tồn kh(

SH NT Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

SỐ
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

SỐ
lượng

Đơn
giá

Tồn kho 1/1 20.000 8,4

8,84

0199 4/1 Nhập kho 4/1 2.000 8,84 17.680 20.000

2.000

X199 7/1 Xuất kho 7/1 4.000 8,4 33.600 16.000

2.000

8.4

8,84

0299 11/1 Nhập kho 11/1 2.000 8,2 16.400 16.000

2.000

2.000

8,4

8.84 

8,2

8.84 

8,2

X299 15/1 Xuất kho 15/1 16.000 8.4 134.400 2,000

2.000

0399

X39

18/1

28/1

Nhập kho 

Xuất kho

18/1

28/1

3.000 9 27.000

Yoồo

2.000

8784

8,2

17.680

1G.400

2.000

2.000

3,000

l.oõo

8,84

8,2

9

9

Cộng phát 
sinh tháng 1

7 000 61080 24 000 202,080

Tồn kho 
31/1

3.000 9

Thàr
tier

168,0

168 0 

17.6Í 

134 4 

17.6í 

134 4 

17.6Í 

16 4C 

l"7̂ 6í 

16.4C 

Ĩ 7  6Ễ 

16,4C 

27 oc 

27.0C

27.oc
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c) Tính giá hàng xuất kho theo phiion” pháp bình quân cả kỳ

Theo phưo'ng pháp này. mồi lằn xuất klio kế toán chưa ghi đơn giá vật liệu 

trên phiếu xuất, dến cuối kv khi hci các imhiệp vụ nhập kho kế toán xác định 

đon giá bình quân cua cả kỳ như sau:

G iá thực tế hànu lồn• C-

Dơn uiá kho dâu kỳ

bình quân

Giá thực lế hàng nhập 

kho trong kỳ

Số lượng hàng nhập 

kho trong kỳ

Số lưọnii hấnịi tồn
,  -ị.

kho dâu kỳ

Trị giá thực tế của hàno xuấl kho theo từim lần xuất được tính theo công thức:

Giá vốn thực tế ^ Don »iá tlụrc số lượng hàng

hànii xuất kho Ic bình quân xuất kho

Bảng 4.2. số CHI TIẾT VẬT LIỆU

(Trường hợp doanh nghiệp tính giá vật liêu theo phương pháp giá bình quân cả kỳ)

Tháng 1/N

-  '1'ên kho: Tuấn Anh

-T c n  hàng: Vật liệu (sắt phi 20VU )

- Mã số: 152111 A

-  Dơn vị tính: K«

Chứng từ

Diễn giải
Ngày

N/X

Nhập Xuất Tồn kho

SH

0199

NT

4/1

Sổ
lượng

2.000

2,000

Đơn
giá

8784

8.2

Thành
tiền

i

17.680
1------ -  -

16,400

27.000

6 Ĩ0 8 0

SỔ
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

SỐ
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Tòn kho 1/1

7/1
------------ ------- -- ■

20.000

22.000

8,4 168.00C

Nhập kho

X199

0299

7/1 Xuất kho 7/1 4 000 8,48 33.920 18.000

11/1 ; 

I5n

Nhập kho 11/1 1

X299 ; Xuất kho 15/1 16.000 8,48 135.680

0399 18/1 Nhập kho 18/1 3.000 9

X399 28/1 Xuất kho 28/1 4 000 8,48 33,920

Cộng phát 
sinh tháng 1

7.000 24,000 203.520

Tòn kho 31/1 3.000 8,52 25.560
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d) Tính Ị̂ iá vốn hàng xuất kho theo phưoìig pháp đích danh

Theo phương pháp nàv. hàng xuất kho thuộc lô hànu nào lliì làv đúim  d(Tn 

íziá nhập kho cúa chính lỏ hàim dó dế tính uiá vốn thực lo cíia hàni» xual kho. 

Giá vốn thực tế của hàng hiện còn Irong kho dược lính bàng so luựng lừntĩ lô 

hàng hiện còn nhân vói đơn liiá nliập kho cỉia chính lô hànii đó. rồi lônu họp lại.

e) Tính giá vốn hàng xuất kho theo phưoìig pháp nhập sau, xuất trưỏc  
(L ast in f ir s t  o u t - L I F O )

Phương pháp này được dựa trên giả dịnh hàng nào nhập sau ihì du’ợc xuat 

Irước và trị siá hànu xuất kho được lính bàng cách căn cứ vào số lưọ'ng Ìvằnìi 

xuấl kho, đơn giá của nhữne lô hàng nhập mới nhấl hiện có tron”  kho. T rị ^iá 

của hàng lon kho cuối kỳ dược tính theo số lượim hàng tồn kho và doTì giá cua 

nhữnii lô hànu nhập cũ nhất và dưn uiá của nhữnu lô hàrm nhập sau khi xuất lần 

cuối đến thời đ ic in  xác định số lon kho.

Bảng 4.3. sổ CHI T IÉT VẬT LIỆU

(Trường hợp doanh nghiệp tính vật liệu theo phương pháp nhập sau, xuất trước)

tháng 1/N

-  Tên kho: Tuấn Anh

-  'rên hàns: V ậ l liệu (sắt phi 20V U )

- M ã  số; 152111 A

-  Đơn vị tính;  Kg

Chứng từ

Diên giải
Ngày

N/X

Nhập Xuất Tồn kho

SH NT
Số

lượng
Đơn
giả

Thành
tiền

Số
lượng

Đcyn
giá

Thành
tiền

Sổ
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Tồn kho 1/1 20.000 8,4 168 000

0199 4/1 Nhập kho 4/1 2.000 8,84 17.680

X199 7/1 Xuất kho 7/1 2.000

2.000

8,84

8,4

17 680 

16.800

18.000 8,4 151 200

0299

X299

11/1 Nhập kho 11/1 2.000 8,2 16,400

15/1 Xuất kho 15/1 2.000

14.000

8,2

8,4

16,400

117.600

4.000 8,4 33.600

0399 18/1 Nhập kho 18/1 3.000 9 27.000

X399 28/1 Xuất kho 28/1 3.000

1.000

9

8,4

27.000

8.400

3.000 8,4 25,200

Cộng p/s T1 7.000 61.080 24.000 203.880

Tồn kho 31/1 3.000 8,4 25,200
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f )  I ' i n h  « iá  v ố n  h à n g  \ u ầ t  k h o  t l ì c o  Ị ì h i n / n ^  p h á p  h ạ c h  t o á n

( j iá  hạcỉi toán cua vật tư. hìuMi lioa la liúii ụiá do doanh nghiộp quy dịnh 

(ihuxVnu c lùnu ^ iá  kc  hoạch  hay  u iá nn ia  tại IÌ1ỎI th ò i  d iể m  nào đ ó )  và  dưọ'c sử 

ciụnLĩ trorm  m ộ l thò i uian dài. lì nliat ỉa Hìọl k \ hạch toán.

Dù sư  dụnìi uiá hạch toán dc ^hi clìóp híina ni2,àv tinh hình nhập. XLiât. lỏn 

kho hànu. sonu kố loan khỏnu dưọc \ i phạm nauyên lắc uiá vốn thực lé troniỉ 

việc phiin ánh chi phí sail XLiấl kiỉih doanh va trị uiá tài sản hiộn còn trên bảng 

cân  đố i  ké loán .  B ỏ ’i v ậ y  troim Iruờnu h ọ p  nà\  SC xu ấ l  h iện  m ộ t  s ố  p h u o ’ng  pháp  

lính I^iá vòn llìực tc cua hàníi xuất kho \à  tòn kho, đó là phưo‘ng pháp hệ sô 

Theo phuxrnũ pháp này. hànu n” à\ kc loan uỉii sỏ chi l ic l vật tư. hàim hoá theo 

iziá hạch loán, cuối kv lính hê số iziCra uiá \ ốn ihực lé vói uiá hạch toán của 

hànu hiộn còn dầu kv và nhập kho troim kv ihco công ihức:

Giá vốn thực lố hànu Giá vốn thực tế hàng nhập

I l o  số hiộí*' dầu kỳ kho Ironiỉ kỳ

Giá hạch loán hàim ( jiá  hạch loán hàníỉ nhập

hiện còn dầu kỷ kho tronu kỳ

Hộ sổ íziá của vật tư. hàim hoá có ihc tính ihco từnií loại hàrm, nhóm hàníí 

hav từnu mặt hàim iLiỳ ihco VCÜ cầu quan lý cua doanh nshiệp.

Căn cứ vào hộ số uiá và hạch toán cúa hàn^ XLial kho troim kỳ hoặc hiộn còn 

cuối kv dế lính giá vốn thực lế của hàim xuâi kho trong kỳ và hiện còn cuối kỳ 

tỉìco cônií thức:

Mộ số 

e ia

Giá vốn ihực tổ của 

lìànu xual kho tronu kỳ

Giá hạch toán của hàng 

xuấl kho Irong kỳ

Giá vốn thực lố cúa 

hàng hiện còn cuối kỳ

ỉ lỌ sô

uiá

Giá hạch toán eúa hànu 

hiện còn cuối kỳ

I lệ số uiá vậl liệu A

Giá vốn thực lé CLÌa vật liệu 

A  xuấl kho Ironií iháỉm  1

16H.0íK)4 61.080 _ ,
= 1.06

160.000 -f 56.000

1,06 X 192.000 -  203.520

Giá vốn thực lế của vạl liộ ii A  

hiện còn cuối thánu 1
1.06 X 24.000 -  25.830
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Bảng 4.4. sổ CHI T IÉT VẬ T LIỆU

(Trường hợp doanh nghiệp tính vật liệu theo phương pháp giá hạch toán)

tháng 1/N

~ Tên kho: Tuấn Anh

-  Tên hàng: Vật liệu (sắt phi 20” V U )

- M ã  số; 152111 A

-  Đơn vị tính: Kg

Đơn v ị tạm tính giá hạch toán: 8 ngàn đồng/kg

Chứng từ

Diễn giải
Ngày

N/X

Nhập Xuất Tồn kho

SH NT
Số

lượng

Giá
hạch
toán

Giá
thực

tể

Số
lượng

Giá
hạch
toán

Giá 
thực tế

Số
lượng

Gíá
hạch
toán

t

1Tồn kho 1/1 20.000 160.000

0199 4/1 Nhập kho 4/1 2.000 16.000 17.680

X199 7/1 Xuất kho 7/1 4,000 32,000 18.000 144.000

0299 11/1 Nhập kho 11/1 2.000 16,000 16,400

X299 15/1 Xuất kho 15/1 16.000 128,000 4.000 32.000

0399 18/1 Nhập kho 18/1 3.000 24.000 27.000

X399 28/1 Xuát kho 28/1 4.000 32.000 3.000 24.000 í

rl

Cộng phát 
sinh tháng 1

7.000 56.000 61.080 24.000 '192.000 203,250

Tồn kho 
31/1

3.000 24.000

M ỗi phương pháp tính giá vốn thực tế hàng xuất kho và tồn kho cho kc l quá 

khác nhau. Diều này ảnh hưởng đến việc xác định các chỉ tiêu về chi phí sán 

xuất kinh doanh, giá vốn hàniỉ xuất bán, lãi, lỗ và giá tr ị hiện còn của vật tư, 

hàng hoá trorm doanh nghiệp. Theo số liệu của các ví dụ trên dây có thể lập 

bàng so sánh sau:
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Phương pháp
tính giá vặt liệu

Chỉ tiéu ảnh hưởng

1. Chi phí vặt liệu A trong chi phi sản 
xuắt kinh doanh

Phương 
pháp nhặp 
trước, xuất 

trước

Phương  
pháp binh 
quản cả kỳ

202.080 I 203.520

2. Giá trị vật liệu A hiện còn cuối 
tháng 1/N

Cộng

27.000

229.080

25.560

229.080

Phương 
pháp nhập 
s au ,xu ấ t 

trước

203.880

25.200

229.080

Phương 
pháp hệ số 

giá

203.250

25.830

229.080

Qua kết quả so sánh cho ihấv khi sư dụn^ thông tin  về các chì tiêu liên quan 

đến chi phí sản xuất k inh doanh. <ziá vốn hàne xuất bán, kết quà sản xuất kinh 

doanh và chi tiêu RÌá trị hiộn còn cua hànu \on kho, các nhà quản trị doanh 

n u h iệ p  cần  lưu l â m  d ế n  anh lurone  cưa phươniỉ  pháp  l ính g iá  h à n g  tồn k h o  đến  

các thỏnu tin kế toán quan trị đưa ra qu \ê i định.

4J.2,4, Kế toán chi tiết lỉàng tồn kho

Yêu cầu ihỏng tin  kc toán quan trị hànu íôn kho ral cao cho viộc đưa ra các 

quyết định hàng ngày, do vậy kế toán quàn Irị cần xây dựng các chi tiêu hàng 

tồn kho hàng rniằy như lưọ-ng hàng nhập, xuất, tồn, giá trị, chấl lượng, chủng 

loại... sau đó dưọ-c tổng họp thành các Báo cáo ké toán quản trị hàng lồn kho đề 

cung cấp cho các cắp quán lý. i)c  đam bao cung cấp thông tin  nhanh và chính 

xác ké loán quàn Irị lià im  lon kho ihườnu áp dụni» các phưo’im pháp hạch loán 

chi lié t sau:

a) Phuvn iỊ pháp ÍỊỈĨÌ (hư soỉỉg

-  0  kho: 'rhứ klìo  sư LỈụiiu ilic  k liu  LỈL glìi chép hàng ngày lình hình nhập, 

xLiấl. tồn kho của xừníị danh dicm hà^^ hoá theo chi liÔLi số lượng, chất lượng, 

'rhẻ kho do ké toán lập rồi uhi vào sô dầỉìiị ký ihc kho trước khi giao cho thủ 

kho ghi chép. Ilàn g  ni>ày khi có nuhiệp vụ nhập, xuấl vật tư, hàng hoá thực lế 

phát sinh, thủ kho thực hiộn viộc nhập, xuất hàng hoá và ghi số lượng, chấl 

lượng thực tế nhập, xuất vào chứníỉ từ nhập, xuất. Căn cứ vào các chứng từ 

nhập, xuất kho ihủ kho uhi số lưcTne nhập, xuất vật tư, hànti hoá vào thỏ kho 

của thứ vật tư. hàim hoá có licn quan. Sau khi dược sử dụng để ghi thẻ kho, các 

chứng lừ  nhập, xuấ l kho cÌLrọc sắp xếp lại một cách hợp lý đề giao cho kế toán.
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-  () phònu ké toán; llàn u  imày hav định kỳ 3 - 5 ni>à\ , nhân viên ke toán 

XLioniz kho kicm  Ira việc uhi chóp của ihủ kho. sau dó ký xác nhận \ ào the kho 

và nhặn chứno lừ nhặp, xuắl kho về phònii kế loán. Tại phònu kc loán. nhân 

\ i ẽ n  kế  loán  k ic m  Ira c h ứ n u  lừ  và  h o à n  c h in h ,  sau d ó  uhi  v à o  s ô  c h i  t ie í  d ư ọ c  

mơ cho từn« danh dicm vậl lư. hàn« hoá tươno tự thc kho dê ” hi chép hàiiií 

ntzày tình hình nhập, xuất, lon kho íheo chi ticLi số lưọnu. chai lưọna. íziá trị. 

chuim loại của lLm^ mặt hàni>. số liộu trên sổ chi tiế t dưọ'c sư dụnu dế lập báo 

cáo kế toán quản trị vật tư. hàniĩ hoá cho các cấp quản lý có nhu cầu.

MẪU THẺ KHO

Thẻ kho

Ngày lập thủ: Ì/1 /N  

Kho: Tuấn Anh 

Tò' số: 1

Tèn hànu: V ặ l liệu A 

Mà số: 1521 I I A  

Đơn vị tính: Kg

T h ẻ  số: i

Chửng từ
Diễn giải

Ngày Số lượng Chất

SH NT N/X Nhập Xuất Tồn lượng

Tồn đầu nám N 20.000

0199 4/1 Nhập 04/01 2.000 22.000

X199 7/1 Xuắt 07/01 4.000 18.000

0299 11/1 Nhập 11/01 2.000 20.000

X299 15/1 Xuất 15/01 16.000 4.000

0399 18/1 Nhập 18/01 3.000 7.00Q

X399 28/1 Xuất 22/01 4.000 3.000

Cộng số phát sinh 7.000 24.000

Tồn cuối tháng 1/N 3.000
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Bảng 4.5. BÀNG KÉ NHẠP, XUÁT, TỎN KHO VẬT LIỆU CÒNG TY X

TháiU ' 1 n ă m  N

điém
I Tén Chất

Đinh mu’c  ̂ Tòn kho  

Đơn i dự’ trũ' i đâu ky
I vĩ i- j ■

Nhập kho 
ỉrong kỳ

i I VI  r • y-
I hang lu yngi ' I  ,  ị
! ' ỉ tinh TỐI Ì , I Sõ • . _  sỏ

■ ; TÒI đa Sò tiẽn
I thiêu lưo'ng Iii0’ng

111A
-4__

112B

)ng 
>m 1

VLB 3

I1

n i c |  V L C
Ị.. ..4 - -

VLD

kg Ị15.000  

kg I

20,000.20.Ũ00 168.000'7.000

Số
tiền

Xuất kho 
trong kỳ

61.080

Số
lượng

24 000

ị ---------------

- - 4 -

’ n g  I
m 2

cai

cái
ĩ '  -

Số tiền 

202.080

Tồn kho 
cuối kỷ

SỐ
lượng

3.000

Sồ
tiền

27 000

ỉ 'li, ỉ ĩh ỉcọc d ic n i  V í /  điẽ ĩ i  kỉữỉì áị) dỉ{}}j^  ̂ Cìỉti ¡} l ì ỉ r(rniỊ ¡ĩhÚỊ) ^ h ỉ  í hư s o n ^  soníỊ.

lu i  .Iìciìì: l)o'n uiíin. dc làm. dc kièni Ini dôi chiốii số liệu, dáni bao dộ lin 

cậ\  cao uia ihỏiu! íin \ à  co klìa năiiLỉ cLUìe câịi llìôíie lin nhanh \ ê  ké loan quan 

Irị hànu l )n klio.

N Ikọc  clièm: K liò i lirọiìL! uhi elìCỊ^ kì'11 (dặc biệt tnrò'im họp doaiìh rmhiệ|) 

có nhicu :hiirm loại \ :lí UI\ lioạr t Ịióp thu cônu.

ỉ roiiL diêu kiện cỏnụ nuliỌ ihỏiìL' l in !ìiL-i( clại như ni>ày nay việc áp dụim  

phưong Ị-háp ihc soníi sonu la phỏ hiên.

h )  P l ì i ĩ r n i ỉ  ¡ ^ h á p  ^ l i i  s ò  t ì n ị  c l ĩ i c ỉ i  ¡ ỉ i â i ỉ  c h ĩ i v c i ì

- ()  k-:o: rhu kho sir cỈỊinu (hc kho dc uhi clìép uiố im  như phưưim pháp i»hi 

thc son”  :oniỊ.

- () p lòng kc loán: DỊnh kỷ. sau khi nlìận ckiục các chứrm lừ nhập, xuấl kho 

từ thu k li). kc loán thực hiện kiC'm Ira \'à lìoàiì chinh chứnu lừ. Sau đó, ihực 

hiện  lập  l ọ p  c á c  c h ứ n g  từ nhập. xLiắt theo lừim t h ứ  hàng ,  sổ đối  c h i ế u  luân
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chuycn đưọ'c kế toán mở cho cá năm và dirợc chi Yầo cuối m ỗi ihánu. Sô dưọ'c 

dùng dê ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng hàng thuộc từnii kho. 

Sổ ihco dõi cả chi tiêu số lượnti, chấl lưọ'ng, chủim  loại và liền . M ỗ i ihứ hànu 

được £ihi một dòng trên sổ. Sau kh i hoàn ihành việc ghi sồ dối chicu luân 

chuyển, ké toán thực hiện đối chiếu Iren sổ này với số liệu Iren các sô khác.

Mầu sổ đối chiếu luân chuyển như sau:

SỔ ĐỐI CHiÉU LUÃN CHUYẾN

Năm N

Danh 
điểm vật 
tư háng 

hoá

Tên
hàng

Đơn

Dư đầu 
tháng 1

Luân chuyền 
trong tháng 1

Dư đầu 
tháng 2

Luân chuyển trong 
tháng 2

Dư
31/12

vị
tính

SL ST Nhập Xuất
SL TT

Nhập Xuất
SL TT

1

i
SL 1 1 1 1 SL TT SL TT SL

!
TT

1
i

J

* ưu, nhược điém cua phương pháp gh i sô đổi ch ié ii luân chuyên:

-  ưu điồm: Với phương pháp này khối lưọ’ng ghi chép có giảm bỏl so vó'i 

phu’o'ng pháp ghi thé song song.

-  Nhược điêm;

i vần  írùng lặp chỉ ticu số lưọ'nR uiừa ghi chép của thủ kho và kế toán.

r V iệc kiốm tra, đối cliiếu số liệu eiữa kho và phòng kế U)án chi dược liến 

hành v à o  c u ố i  ihánu,  V! vậy  hạn c h é  c h ứ c  năng kiếm  tra c ù a  ké  loán .

i Theo phươnu pháp này. dề lặp báo cáo nhanh hàni; tồn kho cần phái dựa 

vào so liệu trên ihc kho.

'1'lìco yÔLi cầu cung cấp thônii lin  nhanh phục vụ quán trị hàni^ tồn kho thi

ccíc doanh nghiệp không nên sứ dụng phưoìiR pháp nàv.

c) Phương pháp mức dư (ghi sỏ .vô dư)

-  0  kho; N tỉoà i việc sử dụng thẻ kho dể ghi chép tưong tự hai phương pháp 

trên, thú k h o  c ò n  s ử  d ụ n g  s ố  s ố  d ư  dề  gh i  c h é p  s ố  tồ n  k h o  c u ố i  t lìánu c ủ a  iừui i 

vật tư, hàng hoá theo chi liêu số lượng (SL).

Số số dư do kế toán lập cho từnii kho. mờ ihco năm. C uối mỗi tháng số dư
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được ch u ycn  cho thú kho dc ghi sồ lu'ọn ‘4 hanu tồn kho trcn cơ sớ số liệu từ các

thỏ kho. ĩrcn  số số dư vậl IL1\  hàng hoá dưọc sảp xếp theo thứ, nhóm, loại. M ỗ i

n hóm  có dòng c ộ n ” nhóm , m ỗi loại có dÒ!ig CỘIIU loại.

y ^ íd ụ :  Sò số dư vật liỘLi cưa m ội doanh nuhiộp sản XLiấl như sau:

SÓ SỐ D ư  VẠT LIẸU

Kho X 

N ăm  N

Danh 

điểm vật 
liệu

Tên
háng
(vặt
liệu)

152110' sắt
ộ6

Chất
lượng

1521102

Đơn G i á '  ỉ  Số dư đầu
^  dưtrũ> I  năm

tính I  toán I  I

I  I  SL Ị  TT i  SL Ị TT
, i Ị

A Kg I 5 h.OŨO 5.000 2.000:10.000

Săt I B Kg

ệio

. .  -------------------- ----------------------- ^ ----------------------4 --------------------- ----------------------------

Kg 5 !2.ũ00|l0.ũ0ũ|1^ũ00 5.000

^  ̂ I __ I

!
- -  - -  - -  - -  ị

số dư cuối 
tháng 1

SL

4,000

500

20.000

2.500

SL TT

Số dư 

cuối 
tháng 

12

SL TT

Cộng nhóm 1

1522201 r ^ M  I A Ị T ấ n Ì s õ o l  10 Ị s . s o o '  20 ¡17^000

I I ' I I ^

1522202 IxM B sị B k á n ' 800 I  20 ■̂ 6QỒQ\ 10 Ị 8.000
...Ị Ị  , I . - j ,  -

Cộng nhổm 2

- ớ  phòníĩ ké toán: DỊnh kv nhân vièn ké toán xuống kho dê kiôm tra việc 

^hi chép trôn thỏ kho và Irạrc liép nhặn chứne lừ nhập, xuất, sau khi kiểm tra, kế 

loan ký nhận vào lừnu ihc kho và phiếu ^iao nhộn chứnií lừ rồi mang về phòng 

kc loán.



Tại phòn^ kế loán. nhân viên kc toán kiồm tra lại chứnu lừ và hoàn chinh, 

sau dỏ lò im  họp uiá trị (uiá hạch loán) của vậl tu\ hàn”  hoá theo lừnu nhónv 

loại hà n g  nhập ,  hàniz xuất  dê  Í2,hi v à o  CỘI "thành tiền" cúa p h i c u  uiíio nhận  

chứnu từ. Số liỘLi ^iá tr ị Ircn phiếu giao nhận chứntỉ từ nhập (xuất) cúa các mặt 

hànu theo từnu nhóm, loại dược ịịh\ vào bản^ kc luỹ kế nhập. xuấl. lồn.c o . . o a  ̂ • t

Ví dụ: Trích so liệu kế toán quản trị vật liệu lại một cioanli im hiệp san xLial 

ihực hiện hạch loán chi tiế l vặl lư. hàng hoá theo phươim pháp mức dư nlui' sau:

PHIÉU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ NHẬP, XUÁT VẬT LIỆU

rừ imày 1 dén nịXầy 5/1/N

Nhập Xuất

Nhóm
hàng

Số
lượng
chứng

từ

Số hiệu 
chứng từ

Thành
tiền

SỔ
lượng
chứng

từ

Số hiệu 
chứng từ

Thành
tiền

Chất
iượng

Kỷ
nhận

152111

152122

7 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07

200 6 11, 12, 13, 
14, 15, 16

180

5 10, 11, 12, 
13, 14

150 4 20, 21, 
22, 23

170

■........■

3.750
— '

Cộng ioại 
1 (VLC)

6.900

BẢNG LUỸ KÉ NHẬP VẶT LIỆU• • »

ĐVT: Triệu đồng Tháng 1 nãm  N

1
Nhóm hàng

Từ ngày Từ ngày i Từ ngày 26
Cộngi

i
1 -> 5 6 ^  10 i Cuói tháng

15211A 200 150 180
.... ị 

900

15212 B 150 125 190 1.000

Cộng 1521 700 800 600 3.000 1--------------- Ị

Tỏng cộng NVL 1.000 2.000 2.500 8.500
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BẢNG LUỸ KÉ XUÁT VẠT LIỆU

ĐVT: Triệu đồng Tháng 1 nảm N

BẢNG KÉ TỐNG HỢP NHẬP, XUÁT, TÒN KHO

Đ V  ĩ : rr iê ii đồn» riián» 1 năm N

Nhóm hàng

15211 A

15212 B

Cộng 1521

Tồng cộng 
1522

Tồng cộng

Tồn kho đầu kỳ

100

200

600

200

800

Nhập

900

1.000

3,000

5 500

8,500

Xuất
Tồn kho 
cuối kỳ

Chất lưựng 
vậỉ liệu

800 200

700 500

2,800 800

—-------------------- ,----------------------

8.200 1.100

Báo cáo V ậ l liệu hàni> hoá theo tuần kỳ phục vụ cung cấp thông tin  cho quản 

trị vật tư. hàne hoá có ihc ihco mẫu sau:
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BÁO CÁO VẬT LIỆU HÀNG KỲ

Kỳ: 'rừ ngày.....đén nuàv..... thá im ..... năm

K ho :...............................................................................

Đ V

Danh Tèn Chất
Đơn
giá

Định mức 
dự trừ

Tồn đầu 
tuần kỳ

Nhập trong 
tuần kỳ

Xuất trong 
tuần kỳ

Tồn cuối 
tuần kỳ

điềm hàng lượng hạch
toán

Tối
thiểu

Tối
đa

Số
lượng

Thành
tiền

Số
lượng

Thành
tiền

Số
lượng

Thành
tiền

Số
lượng

Thành
tiền

;

Số liệu Irẻn bánii tồn« họp nhập, xuất, tồn kho còn dưọ'c sư dụng đề dối 

c h i ế u  vó'i các  sô khác .

-- ư u  diểm:

+ Giảm bót dược khối lưọng ^hi chép do kế toán chỉ ghi tiền của vật iu\ 

hànii hoá theo nhóm. loại.

+ Kế loán thực hiện được việc kiểm tra thường xuyôn dối \ó 'i ghi chép cúa 

ihủ kho Iren thè kho và kiêm tra thườnu xuvên việc bào quan hàng trong kho 

của thủ kho.

+ Công việc dàn đều Irorm tháng, nên đảm bảo cLirm cấp kịp ihời các số liộu 

cần th ic l phục vụ cho quán tr ị vậl tư, hàniz hoá.

-N h ư ợ c  diểm:

-  Do ờ phòiìR kế toán chi i ’hi chi liêu liền của nhóm vật lư. hànỵ tồn kho vi 

vậy đế có thông tin  về tình hinh nhập, xuất, hiộn còn của ihứ  hàng nào đó phải 

căn cứ vảo số liộ ii Iren ihc kho.

-  Điều kiện áp dụng:

+ Nên áp dụng trong các doanh nghiệp sử dụng nhiều chủ:m loại hàng lồn 

kho, kinh doanh nhiều mặt hàns. tình hình nhập, xuất vật tư, làng  hoá xảy ra 

thưòn« xuyên.
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t' Doanh ruh içp  dà xàv dựim diRTc hộ lliốn :i d(vn giá hạch toán, mă hóa các 

mặl hàim sử cụrm irone hạch toán chi tict hanu tôn kho. Nhân viên ke toán hàne 

tồn k h o  c ó  t r n l i  dộ  c a o .  d o im  thòi  lluỉ kho  cua  doanh  n g h i ệ p  v ừ a  c ó  kha năriR 

chuNcn m ôn l i t .  vừa V lluVc dirọc dủ \ du trácli nhiộnì quan lý hànu tôn kho.

V ậ v  ké tOiA quan trị hàniz ton kho có nluìim  nhiệm vụ sau:

1. Ke toán :1' i lict liàne tồ!i klio (V ùnvj kho \ à ơ bộ pliận ké toán doanh nuhiệp.

2. '1’heo dò hàng nuày tình liình nhập, xuẳi, lồn kho cúa từng loại, nhóm, thứ 

(mặl hàng) Cia vậl lư. hàni> hoá cả chì tiêu hiện vật và chi tiêu RÌá trị. chất 

lüÇ'im, chủngU ại....

3. l.ập bá( cáo chi tiế l theo các mặl lìủnu dc các nhà quàn lý có thông tin

chính xác đuc ra qiiNct d ịn lì phù họp.

4. Cunii  cép kịp lhò'i các  ihỏni: lin cân thièi hàniJ rmày. tuần, íhánu theo  VCU 

câu quan tr ị v ìl tư. hàĩm hoá.

4.2. KÉ TOÁM QUẢN TRỊ TÀI SẢN c ó  ĐỊNH

4.2.1. Ý nghía hệ thống thông tin kế toán quản trị tài sản cố định

l ài sản CC dịnh là một bộ phận cua tài san dài hạn, ihuủne chiếm lỷ  trọni> 

cao trong các doanh nehiộp san \Liat kinh d(^anlì. Do vậy viộc sử dụnụ lài sản 

cố dịnh như nô  nào dc kh¿ii ihác hct côim sLiât cua các tài sàn đà dầu lư nham 

nànu cao lọ i nhuận dó là vân dc cản quan làm của các cap quàn Iv Iron^ doanh 

ỉiụhiộp. Vứi t.r cách là hệ ihỗng thỏng lin  kc toán quan trị lài sàn cố dịnh sẽ tư 

\à iì cho các rhà quan Irị tronu các qu>ct d ịn li sử dụnu, diều chuvcMi. thanh lý, 

nhượng bán . . nìộl cách chính xác nhâí dc tòi lliicLi hóa chi phí và nân^ cao 

hiệu quả các lài san.

4.2.2. N ộ i d u n ^  ké toán  quán t r ị  tà i sán cố d ịn h

4.2,2. L Phân loai t()i Síin cố clịnh (TSCD) ĩronịỊ (líHtnlĩ nghiệp

'I'ài sản cô dịnh Iro im  doanh nghiệp là nhữnu tư liệu lao dộnu chủ yếu, 

những là i sản có giá trị kViì. íham ^ia vào nhiêu chu kỳ sàn xuất k inh doanh. Tài 

sản cô định thưò'nu có dặc dicm là ihò i gian sư dụng dài. khi tham gia vào quá 

trình sản xuaì vẫn uiữ nuuvcn hình ihái vặl chất ban dầu.

Đô thuận lợi cho quàn Iv và lố chức ke loán quán trị TSCD cần phải phân 

loại 1'SCĐ thec các ticu thức thích họp.
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a) Phân loạ i TSCĐ í heo hình thủi biếu hiện ké í hợp vớ i đặc í r i iv g  kỹ íỉmậi 

cua TSCĐ

Theo tiêu thức phân loại này thì TSCĐ đưọc chia làm 2 loại lớn: TSCĐ hừu 

hình và TSCĐ vô hình.

-  TSCĐ hữu hình là nhữno, TSCĐ có hình íhái vật chất cụ thồ. 1'hco đặc 

Irưni? kỹ thuật TSCĐ hừu hình được chia thành các loạ i;

1. Nhà cửa, vật kiến trúc gồm nhà làm việc, nhà kho, xưởng san xuấl , cửa 

hàng, gara ỏ tô, chuồng Irại, bể chứa, sân phơi, cầu. đường, tườnR rào...

2. Máy móc, thiết bị gồm máy móc thiết bị công tác, th iế l bị động lực và 

máy móc thiết bị khác dùng trong sản xuất k inh doanh của doanh nghiệp.

3. Phươrm tiện vận tải, truyền dẫn ô lô, tàu thuỷ, canô. máy kéo, tàu thuyề... 

dùng đề vận chuyển; hệ thống đường ốrm dẫn nước, dẫn hoi, dẫn khí; hệ thống 

dường dây tải điện, hệ thống truyền thanh... thuộc tài sản của doanh nghiệp.

4. T h iế l bị, dụng cụ quản lý gồm các th iế t bị dụng cụ sử dụng trong quản lý 

k inh doanh, quản lý hành chính, dụng cụ đo lường, th í nghiệm...

5. Cây lâu năm, súc vật cơ bản gồm vườn cây lâu năm, các súc vậl làm việc 

và sinh sản.

6. Tài sản cố dịnh hữu hình khác như lác phẩm nghộ thuật, sách chuyên 

môn, kỹ thuật...

~ Tài sản cố định vô hình là các TSCĐ không có hình thái vật chất cụ thổ, 

ihc hiộn một khoản chi lớn mà doanh nghiệp đã đầu tư, chi trả dể có được 

quyền hay lợi ích lâu dài mà giá tr ị của chúng xuất phát lừ  quyền hay lợi ích đó. 

TSCĐ vô hình dược chia thành các loại:

1. Quyền sử dụng đất: Là giá tr ị mặt đấl, mặt nưcVc, mặl bién có được do 

doanh nghiệp bò chi phi đê mua, đền bù, san lâp, cài lạo nhăm mục dich có mặt 

bằng sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp.

2. Chi phí Ihành lập doanh nshiệp: Là các khoản chi phí dã phái sinh để hình 

thành d o a n h  n g h iệ p  n h ư  chi  phí  thăm  dò ,  lập d ự  án đ ầu , tư ,  ^hi phí  huy  đ ộ n g  v o n  

ban đầu, chi phí khai trương... mà những người tham gia thành lập doanh nghiộp 

đồng ký coi như một phần vốn được ghi trong vốn điều lệ của doanh rmhiệp.

3. Bằnu phát m inh sáng chế; Là các chi phí doanh nghiệp đã chi trà cho các 

công trinh nghiên cứu, phát m inh như nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới thành 

công dược Nhà nước cấp bằng phát m inh sáng chế hoặc đã chi Irả mua bản 

quvền bằn^ phát m inh sáng chế.
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4. Chi phí nuhicn eứu. phát Iriê ii: !,à eác clìi phí doanh nghiệp đã chi ra đố lự 

thực hiện hay ihuè nuoài ihực hiện các cỏnu ìrinh nghiên cứu lập các đồ án, kc 

hoạch, dự án đau lư phát triền vói qu\ niỏ ir^iì nham mane lại lợi ích lâu dài cho 

doanh imhiộp.

5. Chi phí về lọ i the thiro’im mại: !.à các chi phí tính thêm ngoài í>iá trị các 

'1'SCD hữu hình iiần liền do có thuận lọi \c  vị trí thươriR mại, sự tín nhiệm của 

bạn hàní> hav danh tiénu của doanh nghiệp.

6. rSCD vỏ hinh khác: Gồm các TSCD khỏniỉ có hình thái vật chấl cụ thô 

mà chưa dirợc kc ớ các loại tren như; Quvền thuê nhà, bàn quyền tác I>iả. độc 

quyền nhàn hiộu và Icn hiệu...

Phân loại 'ĨS C D  ihco hinh thái biêu hiện két hợp vói dặc trưng kỹ ihuậl của 

'1'SCD cho ihấy  CO' cấu dầu lư cua doanh nuhiộp. là căn cứ  quan Irọnu giúp các  

nhà quan trị doanh n^hiçp xây dựne các qu}ế l d ịnh đầu lư hay điều chinh 

hưóim dầu tư cho phù họp với điều kiện cụ ihc của doanh nuhiộp. Cách phản 

loại nàv còn RÌúp các lìhà quán Irị doanh nahiệp quyếl định các biộn pháp quản 

lý '1'SCD họp lý cho phù họp với từnii loại TSCĐ.

Phân loại 'rS C D  iheo đặc trưrii> kv thuậl của TSCĐ tạo điều kiện thuận lọi 

dổ tăng  cLÙrng quan  lý t h ô n e  qua  hệ t h ố n e  thông  l in ke  toán  quán  trị 1’S C D  theo  

lừni> loại, lừng nhóm rSCD. Từ dó doanh imhiộp có phương pháp khấu hao

ihích hợp dối vó i lừnẹ nhóm, từnii loại 1SCÜ.

h) Phân lo ạ i ícii san co ctịỉìh Ị heo íỊuyèn sơ hừỉi

Theo cách phân loại nàv TSCD ironu doanlì nuhiệp đượ'c chia làm 2 loại:

- Tài san cố dịnh lự có. dó là TSCD íhiiộc quyền sò‘ hữu cúa doanh nghiệp, 

dược hìnỉi ihành từ vôn chu sa hừu. vỏn va\'.

'I ai san cố dịnh ihưc nuoài ció là r s c ! )  di íhuô ni>ẩn hạn hay dài hạn cua

cá nhân, 10 chức pỉụic vụ CỈÌC) lìoạl cỉộnu kinh di)anh.

I^hân 'loại r s c t )  ihco quven SO' lìùu uỉúp các nhà quản trị doanh ni>hiçp có 

dịnh hưứng quàn lý tố l đối vói lìnm  TSCD. lác độna đến các chí liêu chi plìí, 

lọ i nhuận cua doanh nghiệp.

c) Plìcn lo ạ i 'ÍSCD iheo mục đích sư dụn^

1'heo mục đích sử dụng các TSCĐ của doanh nghiệp được chia ra 2 loại;

-  TSCĐ dùng Irons sản xuấl kinh doanh, đó là các TSCĐ dùng để tạo ra sàn 

phẩm, dịch vụ. Đây là nhóm TSCD được tính khấu hao vào chi phí k inh doanh.
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-  rS C Đ  dùno ntioài sản xuấl kinh doanh ( l'S C l) khỏne tham Liia sản xuấl 

kinh doanh), dó là các TSCD dùntĩ cho hoại độnu công cộnu, p lu k

C á c h  phân loại nàv  g iúp  c h o  các  nhà  quàn trị biét  đ ư ọ ’c CO’ cấu  cLÌa các  r s c ỉ )  

daniỊ d ù n e  c h o  hoạ i  d ộ n e  k inh  d o a n h  là bao  nh icu ,  h ư ó ì m  đ ầ u  tư n h ư  ihc nào  ?

d) Phán ¡oại 1'SCD ỊÌieo tình hình sư dụn<^

1'hco cách phân loại này, TSCĐ của doanh nuhiệp đưọ'c chia ihành các loại;

-  1'SCI) dang ứùnii.

- rS C Đ  chưa dùng.

-  '1'SCD khỏna cần dùnu và chờ xử lý.

Cách phan loại này nhằm uỉúp cho các nhà quản tr ị b iốt được ca cấu cùa các 

TSCD đaim dùnu. chưa dìmo, chờ \ử  Iv là bao nhiêu dc từ dó có các quyếl sách 

kịp ihò i.

e) Phán loạ i TSCD theo n<^iion von hình thành

Theo cách phân loại này. 'I'SCĐ chia thành :

-  TS C Ỉ) hình ihành từ n^uồn vốn chủ sở hừu như vốn kinh doanh, vốn xả>' 

dựtm cơ ban, quỹ phúc lợi...

rS C Đ  hinh thành lừ n^uồn vốn vav của các lô chức tín dune, cá nhân.O r  ^

Cách phân loại nàv cho biếl lính chủ động tro im  quá irình sử dụnu các 

rSC D  và Irách nhiệm của doanh nghiệp với các lô chức tín dụím.

4.2,2.2. Tinh ị^iá vci mã hóa Ííii sán co dịnlỉ

TS C í) dược lính eiá theo 3 chi liêu: Neuycn ũiá, hao mòn và íiìắ trị con lại. 

Việc tính ” iá ihco uiá ihực lc\ Uronu lự nhu häni\ ton kho.

t)ê pliục vụ cho )CLI càu quan Irị rSC'D Iro im  (.i(.)aiih im liiçp . 1 SC I) can dưọ'c 

glìi sô theo từng loại, nhóm rS C D  (duọc nià hóa quy dịnh cua doanh nuhiệp),

Dê liện cho việc theo dõi, quàn lý dối vó'i từní> dối lưọ'nti TSCD hữu hình, 

cần phải dánh số TSCD. mã hóa ký hiệu ihuận tiện.

Ví dụ: '1'rong hộ thống tài khoản kể toán doanh n iíh iộp quv dịnh ký hiệu 21 1

-  T S C l) hữu hình. Do 1’SCỈ) hữu hình troníi doanh im hiệp dưọc chia ihành các 

loại: nhà cửa. vậl kiến trúc, máy móc thiết bị. pliuxme tiện vận lái, truyền dẫn. 

dụng cụ quàn lý... Trong từne loại TSCD có thổ aồm nhiều nhóm, như loại nhà 

cửa. vật kiến trúc có nhóm nhà cửa. nhóm vật kiến Irúc. Tronu nhóm TSCĐ là
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nhà cưa L\om nhiồu Uìà nhà- căn nhà. \ 1 yặy co ihc đánh số cho các 1’SCD trong 

nhóm nlià  cưa như sau; 21 ! I I 1 số hiệu nhà số I trong nhóm I (nhóm nhà 

cửa) ihuÇ'C loại 1 ( loạ i nhà cửa. vậl k icn irííc).

21 I ! 1 2 Số hiệu nhủ số 2 Iroim  nliỏnì I ínhỏm nhà cửa) thuộc loại 1 (loại 

nhà cưa. vậl kicn Irúc).

21112 1 Số hiộu \ ậl kicn Irúc số I troniĩ nlióm  2 (nhóm vật kiến trúc) thuộc 

loại  1 ( l oạ i  nhà cưa .  vậl  kicn Irúc). . .

Hoặc 'Jùim tập họp số duục sảp xcp theo thú tự nhấl định đế chí loại, nhóm rồi 

dùnu các chữ cái dc chi clòi tưọ‘n^ izhi T S ( '[)  trong nhóm. Vi (hr. 211 11A -  Sô 

hiệu nhà '\  Iroim nhỏm I (nhóm nhà cưa) thuộc loại ] (loại nhà cứa. vậl kiến trúc);

21 I 1 113 - Số hiệu nha B Iro im  nhóm 1 (n lióm  nhà cửa) ihuộc loại 1 (loại nhà 

cưa vật k icn  irúc); 21 1 12C sỗ hiçLi vậí kièn Irúc c  Irong nhóm 2 (nhóm vật 

kiốn Iruc) ihuộc loại I (loại nhà cưa. \ạ t kicn iruc); 21 1 12D -  số hiộu vậl kiển Irúc 

D ironu n h ỏ m  2 (nhom \ ậi kiốn trúc) ìlìuộc loại I (loại nhà cứa. vật kiến Irúc);...

4,2.2.3, Ké íoán clìi ìiét tủ ỉ san cố ílịnlĩ

'I rone quá Irình su dụng T S C l) \ảo  san xuất kinh doanh. I>iá Irị của TSCD 

bị h a o  m ò n  dần và c h u y c n  d ịch  từ im phan vào ch i  phí  san XLiâl kinh doanh .  

Nhưna 1 SC I) hữu hình vẫn ìịìữ nmivLMi h ỉn li ihái vật chất ban dầu cho den khi 

iur hỏne. M ặt khác, TSC'1) dirợc sư dụnu và bao quán ò' các bộ phận khác nhau 

íro im  doanh nuliiệp. tìaì vậy ke toáiì chi lic l quan Irị 1'SCD phai phản ánh và 

kiêm Ira tình hình tănu. uiam. hao niòn ỉ'SC'l) cúa toàn doanh ĩmhiộp và của 

lừnu noi sư dụ im  ìlic íì từnu ihư  L‘ỊI ihc. NLUìài các chí lieu  phan ánh nu iiồn  uỏc. 

thòi ũian liin li thanh TSC l). cônu siiắỉ IỈ11Ỏ1 kố. số hiộii TS C l). kố loan phai 

phan ánh neu>cn eia. uiá trị hao mon. uia iv\ con lại. chal lượnu hiộn Irạnu của 

lừ^^ ih ứ  lại l ừ n e  no'i SU' dinuĩ  '1'SCl).

( i )  K è  ! ( ) án  ( Ị ỉKi ỉ ì  ị ỉ ị  c h i  ỉ i c ỉ  'ÍS Í  7 )  /(//  c u c  n o ! s ư  d ụ n ^

Việc Ihco dỏi 1SC1) ihco noi sư cÌỊum lìháin ízấn trách nhiệm cua người sử 

dụim. bao quan Iiliani nàiìLĩ cao trách nhiêin vủ hiộu qua Irotm bao quan rSCD  

cua doanh im liiệp.

' lạ i  các nơi sử dụim T S C I )  (phòim. ban. đội sản xLiấl. phân XLixrng sản 

XLiấl...) sư dụim "Sỏ chi liố l 1SCI) iheo don vị sử dụnu" dé theo dõi lình hình 

lãn ii. giảm... r s c i ) .  M ỗi do’n vị sử dụnẹ phai mó’ một sô riêng, trong dó ghi các 

chi lieu theo dõi.
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h) Ke íoán chi íiết ở  hộ phận kế tocin doanh nghiệp

Tại bộ phận kế toán, nhân viên kế toán quản trị sử dụng ihẻ TSCĐ. sổ l'S C D  

toàn doanh nghiệp để theo dõi tình hình tănỉỉ, uiảin, hao mòn, chât lượng hiộn 

Irạng của 1'SCĐ.

Càn cứ để uhi vào thẻ TSCĐ, sổ chi tiế t TSCĐ là các chứng lừ liên quan về 

lăng, giảm, khấu hao TSCĐ và các chứng từ Rốc có licn quan iheo quy định của 

Bộ Tài chính.

Ví dụ:

s ố  TÀI SẢN THEO ĐƠN VỊ SỪ DỤNG• ■

Năm N 

Tên đơn vị (Phân xưởng 1)

Ghi tăng Ghi giảm

Chứng từ Tên,nhản  
hiệu, quy 

cách 
TSCĐ và 
công cụ 
lao động 

nhỏ

Chứng từ
Chất

Số
hiệu

Ngày
tháng
năm

Đơn
vị

tính

Số
lượng

Đơn
giá

SỐ
tiền

Số
hiệu

Ngày
tháng
nảm

Lý
do

Số
lượng

Sổ
tiền

lượng
hiện

trạng

1 2 3 4 5 6 7
(5x6)

8 9 10 11 12 13

NgiRyi ghi sổ 

(k ý .  họ tôn)

Ngày ... thánii ... năm N 

Ke toán trươim
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Đơn \ Ị : 

D ịa c h i:

Mau số: 02 -- TSCĐ 

Ban hành theo Quvết dịnh số: I 5TC7QĐ/Ci)K'r 

Nyàv 20 iháni’ 03 năm 2006 của Bộ 'la i chính

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Số:

N uày.....tháng.....năm..... lập ihc

Kc toán trưởníí (KÝ, họ tcn )..............................................................................

Căn cứ vào bicn bán ^iao nhận TS C l) so..............ngày...... thán^..... năm.

1 cn. ký mã hiệu, quv cách (cấp hạnu) TSC'D....................số hiỘLì 'rSCD,

Nưó'c sán xLial (xâv dự im ).......................................... Năm sản x L iấ l.............

Bộ phận quàn lý, sử dụrm........ ..................Năm đưa vào sử dụng..............

C ô n u  sLiấl (d iộn  t ích)  thict  k é .............................................................................................

Đình chi sử dụnu T S C l) nuàv ...................................... tháng...... n ă m ..........

[.ý dt) dinh c h i.......................................................................................................

Số hiệu
I chứng từ
i

A

Nguyên giá tài sản cổ định Giá trị hao mòn tài sản cố định

Ngày tháng 
năm

B

1 Giá trị hao
Diễn giải Nguyên giá Nám

mòn
Cộng dồn

c 1 2 3 74
1

. . .. i

1i

1
SỔ thữ 

tự
Tén, quy cách, dụng cụ, 

phụ tùng
Đơn vị tính SỐ lượng Gỉá trị

A B c
i

2

L. . . . . _ . . .

Ghi i>iàm l'SCD  chứng lừ số........................ngày.........tháng...... năm ...................

Lý  do íỉiảm .......................................................................................................................

(K ý , họ tên)



sổ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Loại tài sàn,

STT

Ghi tăng TSCĐ

Chứng từ

Sổ
hiệu

Ngày
tháng

Tên,
đặc

điểm,
ký

hiệu
TSCĐ

Cộng

Nước
sản
xuất

Tháng
năm
đưa
vào
sử

dụng

Sổ
hiệu

TSCĐ

Nguyên
giá

TSCĐ

Khẩu hao TSCĐ

Khấu hao

Tỷ lệ 
% 

khấu 
hao

Mức
khắu
hao

10

Khấu
hao
đà

tính
đén
ghi

giảm
TSCĐ

11

Ghi giảm TSCĐ

Chừng từ

Số Ngày
hiệu tháng

12 Ị  131

i

_____

Lý doỊ
giám
ĨS C Đ

14

N uuủi ghi sổ 

(KÝ. họ và Icn)

Kc loán IrLrơni’ 

(K ý , họ và tên)

4.3. KÉ TOÁN QUẢN TRỊ LAO ĐỘNG VÀ TIÈN CÓNG

4.3.1. Ý nghĩa hệ thống thông tin kế toán quản trị lao dộng và tiền công

Tronu các doanh nghiệp sán xuất kinh doanh của nền kinh lé ih ị trườim  hiện 

nay thì vai trò của nuưòi lao độnu có tính chối quvcl dịnh den các chi úcu 

doanh ihu, chi phí và lợi nhuận. Do vậv lình hình sừ dụnt> lao dộnu m ột cáclì 

họp lÝ trcn các phu'0'rií> diộn số lưọ'na. cơ cấu, chất lượnu sè ánh hiro’ng Irực licp  

dến kct quả, chi phí. đồnu ihờ i tạo ra sự hấp dẫn của ni^ưòi lao dộng dối vói 

doanli nuhiệp. Đc dảm bảo cho các nhà quản Irị sử dụnu tmuon lao độnu và 

chính sách Irả liền cônii phù họp, ké toán quán trị cằn xây dựnu hộ ihốnu chi 

licu  vc ní-uồn lao độn», tiền côim một cách hợp lý nhằm lố i thiêu hỏa chi phí. 

khuvcn khích thu hút niiưòi tài dc nânỵ cao các chỉ tiêu kết quá san xuâl kinh 

doanh của doanh nghiệp.
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4.3.2. N ộ i d u n ^  kê toán quàn í r ị  lao dộn^ và tiên  công

Kc toán quan trị lao dộnu. tic iì cniiu cun i’ cấp các ihỏng tin vỏ sô lượnu lao 

dộnu. CO' cấu lao dộim . năim suất lao clộni:. thò i uian lao dộim . kel quả lao dộnu 

và liền cône lư c im  ửnu cho các ỉilià quan ir ị doanh nehiệp. '1'ừ nhừns thỏn^ tin 

n à y  ũiúp c h o  c á c  nhà quan IrỊ lò  c hứ c  CỊiiar; ì> lao đ ộ im ,  bố  trí h ọ p  lý lực lưọ'ng 

lao dộni^ của doanh nuhiệp \'ào [ừ\Mi kliâu côni^ việc cụ the, nhằm phái huy lố t 

nhất năna lực cua nuười lao dộnu. lạo dieu kiện tăng năng siiấl lao động, giảm 

chi phi tronu kinh doanh,

M u ố n  c ó  t h ò n u  l in ch ính  xác  VC sỏ Ilr'HU và CO' cấu  lao d ộ n ^  tronu doanh  

nghiệi'' cần phai plìảtì loại lao dộnụ cua loàn doanh niihiệp và cua íừní> bộ phận 

i h c o  cac l ieu  ihức .

4 3 .2 .1, Phân loại ¡ao dộiĩỊ' tronịỊ doanh lĩỊỊlĩiệp

'1’rong c á c  d o a n h  HLihiçp íhtiộc cac  lìiìỉì \Ị!‘C k inh d o a n h  khác  nhau thi v iệc  

phân loại lao dộim cũnii khònụ uiốnu nhau, luỷ thuộc vào VCU cầu quản lý lao 

dộng ivono d icu kiện cụ llic  cua lừne doanh Iiizhiçp. Nhìn churm. các doanh 

rmhiçp ýJÓ the phân loại lao clộnu nhu sau:

* ( V//7 c ử  v a o  í i ỉ ìh  c ì ìà í  côn<^ viự^' n;^ir('rị la o  đ ộ n ^  J a m  n h ậ n ,  ¡ao CỈỘỈIÍỈ 

Cỉỉíỉ ( loanh ni^i ỉ iệỊ) ch ia  ỉ hành  2 lo ạ i :  ỈẨỈO dộniỊ  I rực  í iêp  VY/ ¡ao c iộn^ ị Ị Ìán íiẻỊ).

■ l  au dộnu Irực licp  eồm n lu ìn i’ neu'ô'i trực liếp  tiến hành hoạt dÔHLi sán 

xuâí kinh doanh tạo ra san pilân’i hí ì\  Irụv licp íhực hiện các cônu việc dịch vụ 

nhat dịnh. như cỏne nhân trục licp san xưâí. hòc vác. khai thác...

l,ao dộim  uiáii liôp; ( jô n i nhừnu nmiVri chi dạo, phục vụ và quàn Iv kinh 

d o a n h  I ro i m d o a n l i  ĩml i iộp-  n l u r  n h à n  \ ¡en kc  t oán ,  h à n h  c l i í nh .  q u a n  lý. . .

* ( ' ò n  c ử  V(1() n ộ i  d u n Ị ị  v iừc  ìỉỉíỉ n<^ỉfò'i l a o  í ì ĩự c  h iệ n ,  tcỉo d ộ n i ị

c h i a  ( l ỉ c ỉ ih:  [ atì clỏni’ san Miàt kinỉì doanỉì chỉnh, lao đône san xuất kinh doanh 

phụ trọ’, lao dộn ii cua các hoại dọiìL’ klìác,

* ( 'ãn cử v()o nủiìi  ̂ lực V() ỉrinli clô chiỉvèi! ỉnôn. lao cỉộn^ dỉiỢC ¡)hân íhành: 
La> dộim  Ui} imhc cao: (jom  nluìnư. neiròi dà qua dào lạo chuyên mỏn và

cỏ nh iê j k in li ỉmhiệm trone cỏim viẹc thực tc, có khả nărm dảm nhận các cỏnu 

việc phirc tạp dòi lìíìi Irình dộ cao.

- Lao dộnu cỏ tav nuhe Irunu bìnli: (ìỏm  những nuưòi dà qua dào lạo 

chuyên môn. nhưnu ihò i uian CÔHLỈ lác lliưc le chưa nhiồu hoặc nhCrnũ nmàri 

chưa d iợc  đào tạo qua Irưònu lóp cỉiuNcn mòn nhu'HíZ cỏ thời ^ian làm việc 

thực le uo’n ii doi lâu dưoc Irưoni’ ihành do học hói lừ thực le.
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* Troìi^ (hực tẻ, cck’ doanh nghiệp có íhê phân chia thành: N liân viên kỹ 

thuật, nhân viẽn quản lý kinh íé, nhân viên quản lý hành chính.

-  Chuyên viên chính: Là những người có trình độ từ đại học trớ Icn có lĩin h  

dộ chuyên môn cao, có khả năng giải quyếl các công viộc mang tính lỏng họp. 

phức tạp.

-  Chuyên viên; Cũng là nhữniĩ người lao độnu đã tốt nghiệp đại học. Irên đại 

học, có thời uian công tác lưoìig đối lâu. trình độ chuyên môn tưo’ng đối cao.

~ Cán str: Gồm những người mới tốt nghiệp đại học, có thòi gian cỏrm lác 

thực tế chưa nhiều.

-  Nhân viẽn: Là nhŨTig nuưò‘i lao động uián tiếp vó i trình độ chuvcn môn 

thấp, có thố dă qua đào tạo các Irường lớp chuyên môn, nghiộp vụ, hoặc chưa 

qua đào tạo.

Ngoài ra còn các tiêu thức về độ tuổi, giới lính, vùnii miền cùnu đirợc áp 

dụrm để phân loại lao động.

Phân loại lao động Irong doanh nghiệp có ý imhĩa lớn tro im  viộc năm băl 

ih ô n u  t in  về CO' cấu  lao  đ ộ n g  th e o  các th à n h  phần , về  tr ìn h  đ ộ  n iih ề  n u h iệ p . về  

sự bố trí lao độna trong doanh nghiệp lừ  đó thực hiộn quy hoạch lao dộng, lập 

ké hoạch lao dộng. M ặí khác, ihỏng qua phân loại lao động trong toàn doanh 

nghiệp và từng bộ phận giúp cho việc lập dự loán chi phí nhân công trong chi 

phí kinh doanh, kế hoạch quỹ lu'ơng và thuận lợi cho việc k ie in tra lình hinh 

thực hiộn các kế hoạch và dự toán này.

Cơ cấu lao động tronu doanh nghiệp ảnh hưởnii trực tiếp dcn việc thực hiộn 

ké hoạch sán xuất k inh doanh, vì vậy trên cơ sở phân loại lao dộng cần phái 

hạch toán dtrợc tinh hình hiộn có vả sự biến động về số lượng lao động theo 

lừ iìu loại lao dộnu tronu doanh lìuhiẹp. Các so liệu của sô lao độim  là cơ sở dô 

lập Báo cáo kế loán quản trị về lao động ihco các liêu thức khác nhau phục vụ 

nhu cầu quán trị doanh nghiệp.

43.2,2. Kế toán quán trị chi tiết ỉ ao dộng và tiền câng

Đề cung cấp đầy đủ, k ịp  thời các thông lin  về tình hinh lao dộrìg và liền 

công, kế toán quản trị cần ihực hiện tốt các khâu công việc sau:

-  Theo dõi chi tiế t tình hinh biến động của từng loại lao động trcng các bộ 

phận thông qua các tiêu thức như số lượng, chuyên môn, trinh độ, la / nghề, dộ 

tuôi, giới tính...
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- l'h c o  dõi lình hình bien độne imà\ cóng, uiờ công, định mức đơn giá nhân 

cône cho các dối tưọnu Iro im  doanli niỉhiẹp.

-  Xâ> dựng dịnh mức chi phí nhàn cỏnLĩ cho từng sản phấm, từng giai đoạn 

côriR việc dc có cơ sỏ’ kiêm soát chi plìí cua mọi hoạt độnụ.

-  'r in h  toán dầy đu chi phí nhân cỏnu cho các đối lượng, vận dụng các tiêu 

thức phân bô khoa học chi phí nhân cônu nhằm phản ánh chính xác đối tượng 

tính giá.

-  Xây dựng hệ ihốn^ báo cáo kc loán quản trị về lao động, tiền công m ộl cách 

khoa học cLiníỉ cấp thông tin cho các nhà quan trị để đưa ra các quyết định tuyển 

dụrm, sa thải, đào íạo. bồi dưònu và chế dộ sử dụng các tài năng phù hợp nhằm 

nânu cao năng SLicÌl lao độriR. đồne Ihòi lạo ra môi trưò’nu làm việc văn minh.

TÓM TÁT NỘI DUNG CHƯƠNG

Ke toán quản Irị các VCL1 tố sán xuất nhằm khai thác tối đa tình hinh sử dụniỉ các

yếu lố  ưoníi hoại dộnH kinh doanh dể ihoa màn nhu cầu của thị trường. Ke toán

quản trị hànii tồn kho với mục dich cLiĩm cấp cho nhà quản trị sử dụng hàng tồn 

kho họp lý nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư níiắn hạn. Ke toán quàn trị lài sản 

cố dịnh nhằm sử dụnu tài sán mộl cách hữu hiẹu eóp phần nâng cao hiệu quả vốn 

đầu tư dài hạn. Kc toán quân Irị lao dộim. lien lương nhằm cung cấp cho nhà quản 

t r ị  sử d ung  số lư ọ ìiu  lao  dộnu . CO' cấu lao d ộne  hợp lý  nhằm  phá i h u y  sự cố n g  h iến  

của người lao độrm đoi với doanh imhiẹp \ à üiain chi phí ihấp nhắl.

BÀI TẬP

B à i tập  4.1: NhCrng câu sau đúĩm hav sai ?

1. Kc toán chi l ic l hàng lồn kho và kế toán quản Irị hàng tồn có sự giao 

Ihoa nhau.

2. Ke toán chi liế t hàrm tồn kho là m ội bộ phận của kế toán tài chính.

3. Ke loán chi tiế t hàng lồn kho là một bộ phận của ké toán quản trị.

4. T luróc do cư ban IroHíí kế toán hànu lc)n kho của ké toán tài chính là 

thước co uiá trị.
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5. 'rhước do cơ bản Ironu kế toán hàrm tồn kho cíia ké toán quan trị là 

lhưó'c đo hiện vậl.

6. Báo cáo ké toán quàn trị hànu tồn kho và báo cáo kế loán tài chính hàim 

lồn kho là uiốna nhau.

7. Kc toán chi lie t là i sản cố định và kế loán quán trị lài sán cố định là 

khác nhau.

8. Kc toán quán trị tài sản cố định cũng theo dõi các chi lieu phan ánh hiệu 

quả sử dụnti tài sản cố định.

9. Tài sán cố dịnh ihirờng tạo ra chi phí cố định.

10. Khấu hao tài sản cố định theo phưoim pháp bình quân là chi phí cố định. 

Bài tập  4.2: Nhữnu câu sau đúnu hay sai ?

1. Khấu hao lài sản cố dịnh iheo phưo-niỊ pháp sàn lưọ‘im  san phấm là chi 

phí cố định.

2. Vốn cố định thưò’niỉ dc đầu tư lài sản cố định.

3. Kế toán chi liế l lao động, tiền công cũníỉ là kế toán quàn Irị.

4. Ke loán quản Irị phải xây dựniì định mức chi phí nhân côim  cho m ộl 

sản phẳm, một t>iừ công.

5. Kế toán quản trị phải theo dõi đầy đủ. k ịp  ihờ i, chính xác về số lượn” , 

chất lượng, cơ cấu, Irình độ, giới lính, chuyên môn cúa loàn bộ lao dộng trong 

doanh nghiệp.

6. Kc toán chi tiế l lao động và kế toán quản trị lao dộng hoàn toàn khác nhau.

7. Ke toán quản Irị các yếu tố sàn xuất nham khai thác hél khả năng liềm  

tànu cùa íừng yếu to.

8. Kế toán quản trị các yếu tố sàn xuất và phân lích  các ycu lố sản xuất là 

hoàn loàn khác nhau.

9. Kc loán tổng hợp các yếu lố  sản xuất khai ihác tiềm  nănu sứ dụnii máy 

móc ih iết bị sàn xiiấ l.

10. Ke loán quán trị các yếu tố sản xuất và kế toán chi lié t các vếu lố sản 

xuất cỏ sự giao ihoa nhau.
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PHÂN TÍCH MỐI QUAN HÊ GIỮA CHI PHÍ, SẢN LƯỢNG 

VÀ LƠI NHUÂN

5.1. Ý NGHĨA PHÂN TÍCH MỐI QUAN HẸ GIỮA CHI PHÍ, SÀN LƯỢNG 
VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIẸP

Mục ticu  của các nhà quan Irị kinh doanh là lối đa hoá lọ’i nhuận cúa mọi hoạt 

dộniỉ. Do \'ộy iro im  kinh doanh các nhà quán trị ihuùng có các biện pháp sử dụng 

hữu hiệu tài sản đề dạt chi phí ihấp nhấl nhàm nân» cao hiộii quả kinh doanh. 

Troim  các hoạt độn« kinh doanh hànu niiàv. các nhà quản trị llurờrm phải đưa ra 

các quyél đ ịnh cho mọi hoại dộnu. Do \ộ \  phân lích m oi quan hệ RÌừa chi phí. 

sản lượim và lọ’i nhuận chính là cư sơ klioa học dố ra các q iiyế l dịnh như ;

-  DỊnh uiá bán do'n \ Ị  sản phcìm dê pliù họp vói thu nhập của khách hàng, ih ị 

triròng liêu thụ và to i da hỏa lạ i nhuặn cho doanh nehiệp.

-  'ỉầnu . ũ,iam chi phí khá biến đon vị san phàm để nâng cao chất lượng sản 

phảm. dịch vụ nhằm ihích nuhi víVi nhu cau khách hàn^.

- Dầu tư chi phí cố dịnh dẽ tăniỊ nhanlì vồ côn^ suất, chấl kĩợnn  sàn phẩm 

thoa màn nhu cau ih ị truửnu.

Xác định sản ỉưcrne san phấm lieu ihụ nhu' ihế nào dế đạt lọ i nhuận lo i đa 

và khai thác hết côn^ sLiâl cua máv móc. tliièl bị và các tài sản đà đầu lư nhăm  

uiám chi p lií bình qiuìn íhap nhất.

Xác dịnh CO' can sán phẩm san Miầí \ à  l Ịn i  thụ phù họp nhầm khai ihác 

khả năim liồm  làng của các ycu lố san xuất \à  nhu cầu của thị Irườnụ. 7’ừ việc 

phân lích trẽn liiúp  các nhà quan Irị ìYảnn cao hiộu quà sử dụng vòn trong doanh 

nuhiệp, nhàm phái huy n lìữnu m ặl líc li CỰ’C. từ dỏ sử dụng và huy dộng tô i đa 

các yếu lố cúa quá Ir iiih  san xuất nhằm dạt lọ’i nhuận cao nhấl. Thông qua đó 

dưa ra các biộn pháp khẳc phục nhừnii lồn lại nham nâng cao kết quả, liiộu quà 

cua quá Irình sản XLiấl. dạl dưọ'c mục liêu tối li'Li cua các nhà quản trị.

5.2. CÁC KHÁI NIỆM PHỤC vụ CHO PHÁN TÍCH MÓI QUAN HỆ GIỮA 
CHI PHÍ, SẢN LƯỢNG vẤ LỢI NHUẬN

Phân lích m ối quan hộ í>iừa chi phí. sản lưọnu và lợi nhuận hay còn gọi là
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