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CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 
 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có những chuyển biến to 

lớn. Trước xu thế hội nhập toàn cầu hóa đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng phát 

triển, đặc biệt là cơ sở hạ tầng về giao thông vận tải để đảm bảo lưu thông trong 

việc vận chuyển hàng hóa cũng như di chuyển của con người. Vì vậy mà vấn 

đề phát triển hạ tầng giao thông rất được chú trọng. 

Tuy nhiên đây là một lĩnh vực rất phức tạp trong đời sống kinh tế - xã 

hội cần được quản lý một cách chặt chẽ dưới nhiều góc độ khác nhau nhằm 

đảm bảo chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ nhất định.  

Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp phải xác định 

đúng hướng đầu tư bao gồm ngành nghề sản xuất kinh doanh, quy mô và tốc độ 

đầu tư, chiến lược về mặt hàng, chất lượng, chi phí, giá bán, thị trường và rất 

nhiều vấn đề khác. Dù kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào thì doanh thu và 

chi phí luôn được cân, đong, đo, đếm và mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp 

vẫn là lợi nhuận. Vì vậy mà công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh luôn được các nhà lãnh đạo quan tâm và dần hoàn thiện cho 

doanh nghiệp mình. 

Đặc biệt là đối với Ban quản lý dự án thì câu hỏi đặt ra là làm sao để huy 

động và sử dụng có hiệu quả cao nhất nguồn vốn đầu tư, đảm bảo chất lượng 

và thời hạn xây dựng với chi phí hợp lý và phù hợp với các quy định của Nhà 

nước? Chính từ những đòi hỏi đó các Ban quản lý dự án thực hiện vai trò Tổng 

thầu muốn tồn tại và phát triển phải tổ chức tốt tất cả các công việc: từ nghiên 

cứu đánh giá dự án, lập dự thầu, xây dựng phương án cho từng lần giải ngân rót 

vốn đều phải có sự tính toán hết sức kỹ lưỡng, để đảm bảo tăng doanh thu và 
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giảm chi phí từ đó có kết quả hoạt động kinh doanh là tốt nhất. 

Đứng trước thực tiễn đó, các biện pháp quản lý nói chung, kế toán doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh nói riêng cần phải thường xuyên theo dõi để 

xác định cho phù hợp với từng giai đoạn thi công. Và trong thực tế ta thấy rằng 

để làm được điều đó Ban quản lý dự án không chỉ phải quan tâm đến kế toán 

tài chính mà còn phải quan tâm đến kế toán quản trị. 

Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở các 

Ban quản lý dự án thực hiện vai trò Tổng thầu nói chung và Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc nói riêng đã được tổ chức 

hoàn thiện dần, tuy nhiên kế toán doanh thu chưa được ghi nhận kịp thời, cũng 

như kế toán chi phí chưa có tiêu thức phân bổ một cách hợp lý. Bởi vậy, cải 

tiến và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung, kế toán doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh nói riêng trong các Ban quản lý dự án luôn được đặt 

ra với mục đích nhằm tổ chức khoa học, hợp lý hơn nữa công tác kế toán này, 

làm cơ sở cho các thông tin kế toán cung cấp đảm bảo tính đúng đắn và đáng 

tin cậy. 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, cũng như thực tiễn tại 

đơn vị công tác còn một số vấn đề bất cập trong việc xác định chi phí cũng như 

xác định doanh thu của đơn vị tôi đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở 

rộng đường Láng - Hòa Lạc ”cho Luận văn Thạc sỹ của mình. 

1.2. Tống quan nghiên cứu 

Chủ đề về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

được rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu đứng dưới những góc độ khác nhau, 

trong hoàn cảnh khác nhau tại các đơn vị, doanh nghiệp cụ thể bao gồm: 

Đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh 

doanh xăng dầu tại các công ty xăng dầu Miền Bắc thuộc Tổng công ty xăng 
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dầu Việt Nam - Petrolimex” của tác giả Nguyễn Quang Nghị năm 2010, tác giả 

đã hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh thương mại theo quy định của chế độ kế toán hiện 

hành. Đề tài đã chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế của việc vận dụng lý 

luận vào hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở 

một số công ty xăng dầu thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam - Petrolimex. 

Từ đó tìm ra các nguyên nhân của những tồn tại và đề xuất được một số giải 

pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại các công ty xăng dầu Miền Bắc thuộc Tổng công ty xăng dầu 

Việt Nam - Petrolimex. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của để tài những đề xuất, 

kiến nghị tác giả đưa ra chỉ dưới góc độ kế toán tài chính mà chưa đề cập đến 

kế toán quản trị.  

Đề tài nghiên cứu của Vũ Quốc Dương năm 2015, “ Kế toán doanh thu, 

chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh”. Luận 

văn thạc sĩ đã chỉ ra những tồn tại của mảng kế toán này trong thực tế tại Công 

ty như chưa tiến hành mã hóa cụ thể các tài khoản doanh thu, chưa xác định 

được kết quả kinh doanh cho từng mặt hàng, từng siêu thị, chính sách kinh 

doanh còn chưa phù hợp liên quan đến hạch toán doanh thu, chi phí. cũng chỉ 

ra được nhiều bất cập liên quan đến phân loại chi phí cho từng đối tượng và đề 

ra các giải pháp hoàn thiện phần kế toán chi phí. 

Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Thanh Thủy năm 2015 “Hoàn thiện kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP kỹ thuật 

và xây dựng Minh Cường. Trong luận văn thạc sỹ này, nhìn chung các tác giả 

đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh trong các khía cạnh: đặc điểm, nhiệm vụ, vai trò, 

nguyên tắc, nội dung kế toán từ đó đề xuất những phương hướng và giải pháp 

nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 
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Tuy nhiên luận văn còn mang tính chung chung chưa làm rõ nổi bật được tính 

khác biệt của doanh nghiệp xây dựng, cũng như chưa xem xét đến báo cáo 

quản trị của doanh nghiệp. 

Nhìn chung những đề tài nói trên đã nêu lên những đặc điểm của doanh 

thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh cũng như ý nghĩa đối với hoạt động 

của doanh nghiệp. Tuy nhiên các đề tài này chưa nghiên cứu một cách toàn 

diện, đồng bộ về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên 

cả hai phương diện: Kế toán tài chính và kế toán quản trị, và đặc biệt là với các 

đơn vị là Ban quản lý dự án. Với đề tài nghiên cứu: “Kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

mở rộng đường Láng - Hòa Lạc” lần đầu tiên được thực hiện, với mục tiêu là 

qua quá trình nghiên cứu đặc điểm kinh doanh, tình hình quản lý tại Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc để làm rõ lý luận cơ 

bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trên cả góc độ 

kế toán tài chính và kế toán quản trị qua đó đánh giá những ưu điểm, đưa ra 

những vấn đề tồn tại và nguyên nhân của các vấn đề đó.  

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 

Phạm vi nghiên cứu về không gian: Nghiên cứu điển hình tại Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. 

Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Năm 2017 

Phạm vi nghiên cứu về nội dung: Nghiên cứu về kế toán doanh thu và 

chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. 
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Vận dụng những lý thuyết để nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. 

Trên cơ sở khái quát lý luận và nghiên cứu thực trạng về kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại BQL, luận văn đưa ra các đánh 

giá, nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện luận văn, đã áp dụng phương pháp luận của 

chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và áp dụng các phương pháp 

cụ thể:  

Phương pháp điều tra, thu thập thông tin. 

Trong phương pháp này, qua thời gian tìm hiểu thực tế cũng như trao đổi 

trực tiếp với những cán bộ nhân viên tại Ban quản lý, tiến hành thu thập cả dữ 

liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp để phục vụ công trình nghiên cứu này. Cụ thể: 

Dữ liệu sơ cấp: Trực tiếp điều tra, quan sát, thu thập thông tin từ các 

nhân viên kế toán và Giám đốc để hiểu rõ bản chất công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị.  

Dữ liệu thứ cấp: Tác giả thu thập các nghiên cứu có liên quan đến chủ đề 

này để viết phần cơ sở lý luận và tổng quan các công trình nghiên cứu có liên 

quan; sau đó là thu thập BCTC, sổ sách, chứng từ kế toán có liên quan đến 

phần hành kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Ban 

quản lý. 

Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: 

Sau quá trình điều tra, thu thập thông tin cả sơ cấp và thứ cấp, tác giả 

tiến hành phân tích, tổng hợp, thống kê và đánh giá về vấn đề nghiên cứu. 
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Cũng trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng các bảng biểu, sơ đồ, trình tự hạch 

toán nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu. 

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Về mặt lý luận: Luận văn góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kế toán 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các Ban quản lý dự án thực hiện 

vai trò Tổng thầu. 

 Về mặt thực tiễn: Qua khảo sát thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và 

kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường 

Láng - Hòa Lạc, đề tài đã đưa ra phân tích ưu điểm, hạn chế của công tác kế 

toán tại Ban quản lý. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán 

doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

mở rộng đường Láng - Hòa Lạc nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Ban quản lý thực hiện với vai trò Tổng thầu. 

1.6. Kết cấu của đề tài 

Nội dung chính của luận văn được trình bày theo 4 chương: 

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu. 

Chương 2: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp. 

Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. 

Chương 4: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. 
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CHƯƠNG 2 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG  

DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 
2.1. Những vấn đề về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

trong doanh nghiệp xây lắp.  

2.1.1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng tới kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Như ta đã biết hoạt động sản xuất xây lắp là hoạt động xây dựng mới, 

mở rộng, khôi phục, cải tạo lại hay hiện đại hóa các công trình hiện có thuộc 

mọi lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân như công trình giao thông thủy lợi, các 

khu công nghiệp, các công trình quốc phòng, công trình dân dụng khác. Đây là 

ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho 

nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề để thực 

hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

 Các đặc điểm của hoạt động xây lắp sẽ ảnh hưởng tới công tác kế toán 

doanh thu chi phí, kết quả kinh doanh: 

Thứ nhất: Sản phẩm xây lắp là những công trình hoặc vật kiến trúc có 

quy mô lớn, kết cấu phức tạp. mang tính đơn chiếc. Mỗi sản phẩm được xây 

lắp theo thiết kế kỹ thuật và giá dự toán riêng. Do đó, đòi hỏi mỗi sản phẩm 

trước khi tiến hành sản xuất phải lập dự toán về thiết kế thi công và trong quá 

trình sản xuất sản phẩm xây lắp phải tiến hành so sánh với dự toán, lấy dự toán 

làm thước đo. 

Thứ hai: Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự toán hoặc giá 

thanh toán với đơn vị chủ thầu, giá này thường được xác định trước khi tiến 

hành sản xuất thông qua hợp đồng giao nhận thầu. Mặt khác sản phẩm xây lắp 
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không thuộc đối tượng lưu thông, nơi sản xuất đồng thời là nơi tiêu thụ sản 

phẩm. Vì vậy sản phẩm xây lắp là loại hàng hoá có tính chất đặc biệt. 

Thứ ba Thời gian sử dụng của sản phẩm xây lắp là lâu dài và giá trị của 

sản phẩm xây lắp rất lớn. Đặc điểm này đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp trong 

quá trình sản xuất phải kiểm tra chặt chẽ chất lượng công trình để đảm bảo cho 

công trình và tuổi thọ của công trình theo thiết kế. 

Thêm vào đó Ban quản lý dự án cũng có những đặc điểm riêng khác với 

công ty xây lắp. Ta có thể hiểu Ban quản lý nói chung là mô hình trong đó Chủ 

đầu tư thành lập ra đơn vị chuyên trách mà thành viên của Ban quản lý dự án 

là các cán bộ từ các phòng ban chức năng làm việc kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của 

Ban quản lý dự án là việc lên kế hoạch điều phối thời gian, nguồn lực và giám 

sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời 

hạn trong phạm vi nguồn ngân sách đã được duyệt và đạt các yêu cầu đã định 

về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ bằng những phương pháp và điều 

kiện tốt nhất cho phép. 

Để phát huy đầy đủ vai trò là công cụ quản lý kinh tế, công tác kế toán 

trong hoạt động xây lắp của Ban quản lý phải được tổ chức phù hợp với đặc 

điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm trong xây 

dựng cơ bản và thực hiện nghiêm túc các chế độ của kế toán do Nhà nước 

ban hành.  

2.1.2. Khái niệm, phân loại và nguyên tắc kế toán doanh thu 

2.1.2.1. Khái niệm doanh thu 

Hiện nay có rất nhiều tài liệu trong nước và quốc tế đưa ra các khái niệm 

về doanh thu. Doanh thu là một trong những yếu tố quan trọng để phân tích 

tình hình tài chính của doanh nghiệp. Khi được phản ánh theo lĩnh vực và khu 

vực kinh doanh, doanh thu giúp cho người tiếp nhận thông tin có thể hiểu được 

hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá được rủi ro, mức sinh lợi của doanh 
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nghiệp. Từ đó, người tiếp nhận thông tin có thêm cơ sở để thể nhận thức rõ 

ràng hơn, đưa ra các quyết định phù hợp và đúng đắn hơn.  

Doanh thu được trình bày trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp để 

cung cấp thông tin cho việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp trong việc tạo 

ra các nguồn tiền và các khoản tương đương tiền trong tương lai. 

Tại Việt Nam, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01 (VAS 01) 

“Chuẩn mực chung” định nghĩa: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế 

mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản 

xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở 

hữu [31. Tình hình kinh doanh VAS 01]. 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: “Doanh thu và thu nhập 

khác”, định nghĩa “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp 

thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu” (mục 

03.VAS 14) 

Theo Chuẩn mực kế toán quốc tế số 18 (IAS 18) định nghĩa: “ Doanh 

thu là dòng tiền đầu vào mà doanh nghiệp thu được trong quá trình hoạt động 

(dòng tiền dẫn đến sự gia tăng vốn chủ sở hữu hoặc ảnh hưởng đến sự đóng 

góp của vốn chủ sở hữu)”  

Như vậy, có rất nhiều quan niệm về doanh thu khác nhau cả ở tầm quốc 

tế và trong nước. Tuy nhiên những quan niệm đều có sự tương đồng với nhau 

về bản chất. Ở đây, bản chất doanh thu là các khoản thu và lợi ích kinh tế phát 

sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường, là cơ sở tạo ra kết quả 

kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. 

 Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 (VAS 15): Doanh thu của hợp 

đồng xây dựng được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ 

thu được. Việc xác định doanh thu của hợp đồng chịu tác động của nhiều yếu 
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tố không chắc chắn vì chúng tuỳ thuộc vào các sự kiện sẽ xảy ra trong tương 

lai. Việc ước tính thường phải được sửa đổi khi các sự kiện đó phát sinh và 

những yếu tố không chắc chắn được giải quyết. Vì vậy, doanh thu của hợp 

đồng có thể tăng hay giảm ở từng thời kỳ.  

Đối với hoạt động của Ban quản lý thì các đặc điểm của hoạt động xây 

lắp sẽ ảnh hưởng tới công tác kế toán.  

Thứ nhất: Chúng ta phải nhắc đến khái niệm hợp đồng xây dựng để từ 

đó hiểu hơn về khái niệm doanh thu.  

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 (VAS 15) “Hợp đồng xây 

dựng: Là hợp đồng bằng văn bản về việc xây dựng một tài sản hoặc tổ hợp các 

tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về mặt thiết kế, công nghệ, 

chức năng hoặc các mục đích sử dụng cơ bản của chúng” 

Hợp đồng xây dựng với giá cố định: Là hợp đồng xây dựng trong đó nhà 

thầu chấp thuận một mức giá cố định cho toàn bộ hợp đồng hoặc một đơn giá 

cố định trên một đơn vị sản phẩm hoàn thành. Trong một số trường hợp khi giá 

cả tăng lên, mức giá đó có thể thay đổi phụ thuộc vào các điều khoản ghi trong 

hợp đồng. 

Hợp đồng xây dựng với chi phí phụ thêm: Là hợp đồng xây dựng trong 

đó nhà thầu được hoàn lại các chi phí thực tế được phép thanh toán, cộng (+) 

thêm một khoản được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên những chi phí này 

hoặc được tính thêm một khoản phí cố định. 

Thứ hai: Doanh thu của hợp đồng xây dựng.  

Nếu hợp đồng xây dựng có thời hạn < 1 năm thì doanh thu ghi nhận 

của hoạt động xây lắp được áp dụng theo chuẩn mực kế toán doanh thu và 

thu nhập khác.  

Nếu hợp đồng xây dựng có thời hạn > 1 năm doanh thu ghi nhận của hợp 

đồng xây dựng tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Hợp đồng xây dựng. 
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Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm: 

(a) Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; và 

(b) Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng 

và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi 

doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy. 

 Thứ ba: Đặc điểm doanh thu hợp đồng xây dựng: 

(a) Nhà thầu và khách hàng có thể đồng ý với nhau về các thay đổi và 

các yêu cầu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so 

với hợp đồng được chấp thuận ban đầu; 

(b) Doanh thu đã được thỏa thuận trong hợp đồng với giá cố định có thể 

tăng vì lý do giá cả tăng lên; 

(c) Doanh thu theo hợp đồng có thể bị giảm do nhà thầu không thực hiện 

đúng tiến độ hoặc không đảm bảo chất lượng xây dựng theo thỏa thuận trong 

hợp đồng; 

(d) Khi hợp đồng với giá cố định quy định mức giá cố định cho một đơn 

vị sản phẩm hoàn thành thì doanh thu theo hợp đồng sẽ tăng hoặc giảm khi 

khối lượng sản phẩm tăng hoặc giảm. 

Thứ tư: Sự thay đổi theo yêu cầu của khách hàng về phạm vi công việc 

được thực hiện theo hợp đồng. Khi: 

(a) Có khả năng chắc chắn khách hàng sẽ chấp thuận các thay đổi và 

doanh thu phát sinh từ các thay đổi đó; và 

(b) Doanh thu có thể xác định được một cách tin cậy. 

Khoản tiền thưởng là các khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu họ thực 

hiện hợp đồng đạt hay vượt mức yêu cầu. Ví dụ, trong hợp đồng có dự kiến trả 

cho nhà thầu khoản tiền thưởng vì hoàn thành sớm hợp đồng. Khoản tiền 

thưởng được tính vào doanh thu của hợp đồng khi: 
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(a) Chắc chắn đạt hoặc vượt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã ghi trong 

hợp đồng; và 

(b) Khoản tiền thưởng có thể xác định được một cách đáng tin cậy. 

 Một khoản thanh toán khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hay 

một bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá hợp đồng. Ví 

dụ: Sự chậm trễ do khách hàng gây nên; sai sót trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc 

thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng. Việc 

xác định doanh thu tăng thêm từ các khoản thanh toán trên còn tuỳ thuộc vào 

rất nhiều yếu tố không chắc chắn và thường phụ thuộc vào kết quả của nhiều 

cuộc đàm phán. Do đó, các khoản thanh toán khác chỉ được tính vào doanh thu 

của hợp đồng khi: 

(a) Các thoả thuận đã đạt được kết quả là khách hàng sẽ chấp thuận bồi 

thường; 

(b) Khoản thanh toán khác được khách hàng chấp thuận và được xác 

định một cách đáng tin cậy.  

2.1.2.2. Phân loại doanh thu 

Dựa trên bản chất các lĩnh vực tạo ra doanh thu hay bản chất kinh tế của 

doanh thu, trong doanh nghiệp doanh thu bao gồm: 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng số tiền mà doanh 

nghiệp thu được hoặc sẽ thu được từ các hoạt động kinh tế phát sinh như: bán 

hàng, sản phẩm, cung cấp dịch vụ, … 

Doanh thu từ hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế 

doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong 

kỳ kế toán. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm: 

Cho các bên khác sử dụng tài sản của doanh nghiệp, 
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Tiền lãi từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, 

lãi cho thuê tài chính;  

Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; 

Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn và lợi nhuận được chia từ việc đầu tư 

ra ngoài doanh nghiệp (bao gồm cả phần lợi nhuận sau thuế sau khi để lại trích 

các Quỹ của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; lợi 

nhuận sau thuế được chia theo vốn nhà nước và lợi nhuận sau thuế trích lập 

Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập). 

Thu nhập khác là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động ngoài 

hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. 

Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản 

cố định, thu tiền bảo hiểm được bồi thường các khoản nợ phải trả nay mất chủ 

được ghi tăng thu nhập, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng và các 

khoản thu khác… 

2.1.2.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện được ghi nhận 

cụ thể đối với từng loại doanh thu tại CMKT Việt Nam VAS số 14 “Doanh thu 

và thu nhập khác” 

Điều kiện ghi nhận doanh thu cụ thể như sau: 

Đối với doanh thu bán hàng 

 Theo mục 10 CMKT Việt Nam VAS số 14, Doanh thu bán hàng được 

ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: 

(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; 

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người 

sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 
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(d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao 

dịch bán hàng; 

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ 

Theo CMKT Việt Nam VAS số 14, Doanh thu của giao dịch về cung 

cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một 

cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến 

nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã 

hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. 

 Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất 

cả bốn (4) điều kiện sau: 

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch 

vụ đó; 

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân 

đối kế toán; 

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn 

thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

Đối với doanh thu từ hoạt động tài chính 

Doanh thu được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (02) điều kiện sau: 

(a) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; 

(b) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Doanh thu của hợp đồng xây dựng chỉ được ghi nhận như sau: 

a. Trường hợp Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu thanh toán theo 

tiến độ kế hoạch  

Trong trường hợp này, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được 

ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu liên quan đến hợp đồng được ghi 
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nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào 

ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo 

tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu.  

b. Trường hợp Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu thanh toán theo 

giá trị khối lượng thực hiện 

Trong trường hợp này, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được 

xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu 

liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn 

thành được khách hàng xác nhận trong kỳ được phản ánh trên hóa đơn đã lập.  

2.1.2.4. Các nguyên tắc kế toán chi phối đến doanh thu  

Các nguyên tắc kế toán là tuyên bố chung như những chuẩn mực, mực 

thước và những hướng dẫn để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính để đạt 

được những mục tiêu đầy đủ, dễ hiểu, đáng tin cậy và có thể so sánh được. 

Trong đó, các nguyên tắc chi phối đến doanh thu như: 

Nguyên tắc cơ sở dồn tích.  

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan doanh thu, 

phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm 

thực tế thu hoặc thực tế chi tiền tương đương tiền. báo cáo tài chính lập trên cơ 

sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện 

tại và tương lai. Các khoản thu nhập phải thực hiện nguyên tắc hạch toán dồn 

tích gồm: Thu lãi tiền gửi, thu lãi cho vay đối với những khoản cho vay trong 

hạn (đủ tiêu chuẩn, lành mạnh), thu lãi đầu tư chứng khoán và các khoản thu 

khác nếu có đủ bằng chứng xác định thời điểm phát sinh khoản thu, đồng thời 

thời điểm phát sinh khoản thu và thời điểm thực tế thu là khác nhau. 

Nguyên tắc nhất quán.  

Nguyên tắc này được phát biểu như sau: các chính sách và phương pháp 

kế toán mà doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong 
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một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế 

toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong 

phần thuyết minh báo cáo tài chính.  

Nguyên tắc phù hợp 

Nguyên tắc này yêu cầu việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp 

với nhau. Khi ghi nhận một khoản thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí 

tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với 

doanh thu bao gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước 

hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. 

Nguyên tắc thận trọng 

Theo nguyên tắc thận trọng doanh thu và thu nhập được ghi nhận khi có 

bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế. 

2.1.3. Khái niệm, phân loại và nguyên tắc kế toán chi phí  

2.1.3.1. Nội dung chi phí hợp đồng xây dựng 

Theo CMKT Việt Nam số 01 “ Chuẩn mực chung”(VAS 01): Chi phí là 

tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức 

các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ 

dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối cho cổ 

đông hoặc chủ sở hữu.  

Theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 23 Chi phí là sự sụt giảm lợi ích 

kinh tế trong kỳ kế toán dưới hình thức giảm tài sản hay tăng nợ phải trả làm 

giảm vốn chủ sở hữu, nhưng không bao gồm các khoản phân phối vốn cho các 

người tham gia góp vốn. 

  Đặc điểm chi phí hoạt động xây lắp: 

(a) Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng; 

(b) Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể 

phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể;  
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Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân 

bổ cho từng hợp đồng cũng bao gồm chi phí đi vay nếu thỏa mãn các điều kiện 

chi phí đi vay được vốn hóa theo quy định trong Chuẩn mực "Chi phí đi vay".  

(c) Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của 

hợp đồng. 

Chi phí của hợp đồng bao gồm chi phí liên quan đến hợp đồng trong suốt 

giai đoạn kể từ khi ký hợp đồng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Các chi phí 

liên quan trực tiếp đến hợp đồng phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng 

cũng được coi là một phần chi phí của hợp đồng nếu chúng có thể xác định 

riêng rẽ, có thể ước tính một cách đáng tin cậy và có nhiều khả năng là hợp 

đồng sẽ được ký kết. Nếu chi phí phát sinh trong quá trình đàm phán hợp đồng 

đã được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi chúng phát sinh 

thì chúng không còn được coi là chi phí của hợp đồng xây dựng khi hợp đồng 

được ký kết vào thời kỳ tiếp sau. 

2.1.3.2. Phân loại chi phí 

• Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động  

Chi phí phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất, xét theo từng hoạt 

động có chức năng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh mà chúng 

phục vụ, được chia thành hai loại: Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.  

* Chi phí sản xuất  

Giai đoạn sản xuất là giai đoạn chế biến nguyên vật liệu thành thành 

phẩm bằng sức lao động của công nhân kết hợp với việc sử dụng máy móc thiết 

bị. Chi phí sản xuất bao gồm ba khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, 

chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.  

 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

Chi phí nhân công trực tiếp.  

Chi phí sản xuất chung 
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•  Các tiêu thức phân loại chi phí khác  

Căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với đối tượng chịu chi phí, chi phí 

chia thành: Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp  

Chi phí trực tiếp: là các khoản chi phí mà kế toán có thể tập hợp thẳng 

cho từng đối tượng chịu chi phí. Ví dụ: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp...  

Chi phí gián tiếp: là các khoản chi phí mà kế toán không thể tập hợp 

thẳng cho từng đối tượng chịu chi phí mà phải phân bổ cho từng đối tượng chịu 

chi phí theo tiêu thức phân bổ phù hợp. Độ chính xác của chi phí gián tiếp cần 

phân bổ còn phụ thuộc vào tiêu thức phân bổ. Tiêu thức phân bổ phải lựa chọn 

phù hợp và thường dựa vào những căn cứ khoa học như: Có tính đại diện cao 

cho chi phí gián tiếp cần phân bổ, thuận tiện cho việc tính toán, thống nhất cả 

kỳ hạch toán...  

2.1.3.3. Điều kiện ghi nhận chi phí 

Theo chuẩn mực số 01 thì điều kiện ghi nhận chi phí: 

Chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác được ghi nhận trong Báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi các khoản chi phí này làm giảm bớt lợi 

ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc tăng nợ 

phải trả và chi phí này phải xác định được một cách đáng tin cậy. 

Các chi phí được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 

Khi lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán có liên quan 

đến doanh thu và thu nhập khác được xác định một cách gián tiếp thì các chi 

phí liên quan được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên 

cơ sở phân bổ theo hệ thống hoặc theo tỷ lệ. 

Một khoản chi phí được ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh trong kỳ khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau. 
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Đối với ngành xây lắp, do đặc thù về hoạt động nên điều kiện ghi 

nhận chi phí sẽ được xem xét theo 2 trường hợp sau: 

a. Trường hợp Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu thanh toán theo 

tiến độ kế hoạch 

Trong trường hợp này, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được 

ước tính một cách đáng tin cậy, thì chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi 

nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào 

ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán theo 

tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu. 

b. Trường hợp HĐXD quy định nhà thầu thanh toán theo giá trị khối 

lượng thực hiện 

Trong trường hợp này, khi kết quả thực hiện HĐXD được xác định một 

cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì chi phí liên quan đến hợp 

đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách 

hàng xác nhận trong kỳ, được phản ánh trên hóa đơn đã lập. 

2.1.3.4. Các nguyên tắc kế toán chi phối đến chi phí 

* Nguyên tắc kế toán cơ sở dồn tích  

 - Các khoản chi phí được hạch toán vào các tài khoản chi phí thích hợp 

tại thời điểm khoản chi phí phát sinh mà không phụ thuộc vào thời điểm hạch 

toán, các khoản chi phí này đã được thanh toán hay chưa. 

 - Các khoản chi phí đã chi trước cho nhiều kỳ thì phải thực hiện phân bổ 

dần vào các kỳ kế toán tương ứng. 

 - Cơ sở để tính lãi phải thu, lãi phải trả dồn tích hoặc lãi phân bổ, chi phí 

phân bổ trong kỳ được cụ thể hoá cho từng loại nghiệp vụ thích hợp, đảm bảo 

nội dung kinh tế của nghiệp vụ, quán triệt nguyên tắc “cơ sở dồn tích” đồng 

thời với quán triệt các nguyên tắc thận trọng, phù hợp. 
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Các khoản chi phí phải thực hiện nguyên tắc hạch toán dồn tích gồm: 

Chi trả lãi tiền gửi, chi trả lãi đi vay, chi lãi tín phiếu, trái phiếu do NHNN phát 

hành, các khoản chi phí in, đúc tiền và các khoản chi khác nếu có đủ bằng 

chứng xác định thời điểm phát sinh khoản chi, đồng thời thời điểm phát sinh 

khoản chi và thời điểm thực tế chi là khác nhau. 

Các khoản chi phí ngoài các khoản trên và một số khoản chi được 

quy định cụ thể theo chế độ hiện hành được hạch toán vào tài khoản chi phí 

thích hợp trên cơ sở chứng từ hợp pháp, hợp lệ đã được chấp nhận thanh 

toán thực chi. 

Những nguyên tắc kế toán chi phối đến chi phí có thể kể đến đó là: 

* Nguyên tắc thận trọng 

Thận trọng là việc phải xem xét, cân nhắc, có những phán đoán cần thiết 

để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc 

thận trong yêu cầu việc ghi tăng vốn chủ sở hữu chỉ được thực hiện khi có 

bằng chứng chắc chắn, còn việc ghi giảm vốn chủ sở hữu phải được ghi nhận 

từ khi có chứng cứ về khả năng có thể xảy ra. 

Theo nguyên tắc thận trọng, kế toán chi phí cần: 

+  Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn; 

+  Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập 

+  Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí. 

+ Chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh 

chi phí. Tuân thủ nguyên tắc thận trọng sẽ giúp cho công ty bảo toàn nguồn 

vốn, hạn chế rủi ro và khả năng hoạt động liên tục. 

* Nguyên tắc phù hợp: “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù 

hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản 

chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng 
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với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước 

hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.” 

- Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm: 

+ Chi phí của kì tạo ra doanh thu, đó là các chi phí đã phát sinh thực tế 

trong kì và liên quan đến việc tạo ra doanh thu của kì đó. 

+ Chi phí của các kì trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến 

doanh thu của kì đó. 

Như vậy, chi phí được ghi nhận trong kì là toàn bộ các khoản chi phí liên 

quan đến việc tạo ra doanh thu và thu nhập của kì đó không phụ thuộc khoản 

chi phí đó được chi ra trong kì nào. Qua đó xác định và đánh giá đúng kết quả 

kinh doanh của từng thời kì kế toán giúp cho Giám đốc có những quyết định 

kinh doanh đúng đắn và có hiệu quả. 

2.1.4. Khái niệm, phân loại và nguyên tắc kế toán kết quả kinh doanh 

2.1.4.1. Khái niệm kết quả kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt 

động xây lắp, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh 

thu thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản 

đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan 

đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí 

sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán 

bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt 

động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác 

và các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 
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Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng 

loại hoạt động (hoạt động xây lắp, dịch vụ,...). Trong từng loại hoạt động có 

thể cần hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại 

dịch vụ. 

Đối với hợp đồng xây dựng với giá cố định, kết quả của hợp đồng được 

ước tính một cách đáng tin cậy khi đồng thời thỏa mãn bốn (4) điều kiện sau: 

(a) Tổng doanh thu của hợp đồng tính toán được một cách đáng tin cậy; 

(b) Doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế từ hợp đồng; 

(c) Chi phí để hoàn thành hợp đồng và phần công việc đã hoàn thành tại 

thời điểm lập báo cáo tài chính được tính toán một cách đáng tin cậy; 

(d) Các khoản chi phí liên quan đến hợp đồng có thể xác định được rõ 

ràng và tính toán được một cách đáng tin cậy để tổng chi phí thực tế của hợp 

đồng có thể so sánh được với tổng dự toán. 

Đối với hợp đồng xây dựng với chi phí phụ thêm, kết quả của hợp đồng 

được ước tính một cách tin cậy khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện sau: 

(a) Doanh nghiệp thu được lợi ích kinh tế từ hợp đồng; 

(b) Các khoản chi phí liên quan đến hợp đồng có thể xác định được rõ ràng 

và tính toán được một cách đáng tin cậy không kể có được hoàn trả hay không. 

2.1.4.2. Phân loại kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: kết quả kinh doanh 

thông thường và kết quả hoạt động khác. 

Trong đó kết quả kinh doanh thông thường gồm có kết quả hoạt động 

bán hàng và cung cấp dịch vụ; kết quả từ hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp. 
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Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt 

động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác 

và các khoản chi phí khác. 

2.1.4.3. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 

Đối với doanh nghiệp xây lắp chuẩn mực số 15 (VAS 15) chỉ ra cách 

xác định như sau: 

Doanh thu và chi phí được ghi nhận theo phần công việc đã hoàn thành 

của hợp đồng được gọi là phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành. Theo 

phương pháp này, doanh thu được xác định phù hợp với chi phí đã phát sinh 

của khối lượng công việc đã hoàn thành thể hiện trong báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh. 

Theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành, doanh thu và chi phí 

của hợp đồng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là 

doanh thu và chi phí của phần công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo. 

Một nhà thầu có thể phải bỏ ra những chi phí liên quan tới việc hình 

thành hợp đồng. Những chi phí này được ghi nhận là các khoản ứng trước nếu 

chúng có thể được hoàn trả. Những chi phí này thể hiện một lượng tiền mà 

khách hàng phải trả và được phân loại như là công trình xây dựng dở dang. 

Kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng chỉ có thể xác định được một cách 

đáng tin cậy khi doanh nghiệp có thể thu được lợi ích kinh tế từ hợp đồng. 

Trường hợp có sự nghi ngờ về khả năng không thu được một khoản nào đó đã 

được tính trong doanh thu của hợp đồng và đã được ghi trong báo cáo kết quả 

kinh doanh thì những khoản không có khả năng thu được đó phải được ghi 

nhận vào chi phí. 

Từ khái niệm và phân loại các loại kết quả kinh doanh, phương pháp xác 

định kết quả kinh doanh như sau: 
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Kết quả HĐKD    

của BQL 
= 

Kết quả của HĐKD 

thông thường 
+ Kết quả HĐKD khác 

Trong đó: Kết quả hoạt động kinh doanh thông thường là kết quả từ 

những hoạt động tạo ra doanh thu của BQL dự án là doanh thu từ hoạt đông 

cung cấp sản phẩm xây lắp 

Kết quả bán 

hàng và cung 

cấp dịch vụ 

= 

DT thuần hoạt 

động về cung cấp 

sản phẩm xây lắp 

- 

Chi phí 

hoạt động 

xây lắp 

- 

Chi phí quản 

lý doanh 

nghiệp 

 

Kết quả từ hoạt 

động tài chính 
= 

Doanh thu thuần từ 

hoạt động tài chính 
- 

Chi phí từ hoạt 

động tài chính 

Trong đó: Doanh thu ban đầu được ghi nhận trong hợp đồng trừ (-) đi 

Các khoản tăng giảm khi thực hiện hợp đồng  

Kết quả hoạt động khác được tính bằng chênh lệch giữa thu nhập khác 

và chi phí khác. 

Kết quả hoạt 

động khác 
= Thu nhập khác - Chi phí khác 

2.1.4.4. Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh  

Đối với kế toán xác định kết quả kinh doanh, nguyên tắc kế toán quan 

trong cần phải nhắc tới đó là nguyên tắc phù hợp: 

Nguyên tắc phù hợp (Matching principle), theo VAS số 1 - Chuẩn mực 

chung, thể hiện qua việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. 

Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí 

tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. 

Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và 

chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả (trong tương lai) nhưng liên quan 

đến doanh thu của kỳ đó. 
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Vì cơ sở của nguyên tắc dựa vào kỳ kế toán nên hạch toán chi phí phải 

căn cứ vào thời gian đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Điều này là hết sức cần 

thiết cho các doanh nghiệp vì có liên quan trực tiếp đến lợi ích của họ. 

Việc xác định các khoản chi phí hợp lý trong kỳ tương ứng với phần 

doanh thu sẽ giúp doanh nghiệp tính toán chính xác thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp (TNDN), làm căn cứ để tính thuế TNDN phải nộp cho 

nhà nước. 

Việc đánh giá nguyên tắc này còn dựa vào phương pháp kế toán mà 

doanh nghiệp áp dụng. Hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng một trong hai 

phương pháp kế toán làm nền tảng cho hệ thống kế toán: Kế toán dồn tích 

(Accrual basis) và Kế toán dựa trên dòng tiền (Cash basis). 

Chế độ kế toán Việt Nam quy định các doanh nghiệp phải hạch toán dựa 

trên phương pháp kế toán dồn tích nhằm đảm bảo tính phù hợp giữa doanh thu 

và chi phí. 

2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dưới góc 

độ kế toán tài chính 

Kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh nói riêng trong các Ban quản lý cần tuân thủ theo các nguyên tắc được 

quy định trong các Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành và công bố theo các 

Quyết định ban hành và công bố các chuẩn mực kế toán Việt Nam của Bộ 

trưởng Bộ Tài Chính. 

2.2.1. Kế toán doanh thu  

2.2.1.1. Kế toán doanh thu của hợp đồng xây dựng 

Doanh thu từ hoạt động xây lắp là phần giá trị khối lượng thanh toán 

được Chủ đầu tư chấp thuận. Đây là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh 

nghiệp chi trả các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động xây lắp và cũng là 
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nguồn tài chính quyết định hoạt động của Ban quản lý trong việc thuê các nhà 

thầu phụ.  

Khi đơn vị thực hiện việc có doanh thu một cách thường xuyên sẽ làm 

tăng tốc độ lưu chuyển vốn, vòng quay vốn tăng. Tạo điều kiện sử dụng vốn 

một cách hiệu quả, giảm trừ chi phí tiền ứng với chủ đầu tư. 

Là căn cứ quan trọng để xác định kết quả hoạt động trong kỳ, giúp Ban 

quản lý dễ dàng thực hiện quyết toán với chủ đầu tư. 

a. Chứng từ kế toán 

Hóa đơn bán hàng; 

Hóa đơn GTGT; 

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành. 

Phiếu thu, phiếu chi tiền mặt 

Giấy báo có ngân hàng, séc 

Hợp đồng kinh tế 

Chứng từ kế toán khác có liên quan 

b. Tài khoản kế toán sử dụng, phương pháp hạch toán 

Áp dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành. 

Để hạch toán, tính toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán 

sử dụng các tài khoản chủ yếu sau: 

Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

Ngoài ra, kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác liên quan như: Tài 

khoản 111, 112, 131…; Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện; Tài khoản 

33331 - Thuế GTGT. 
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* Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán 

theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng 

được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì kế toán 

phải lập hóa đơn trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác 

nhận, căn cứ vào hóa đơn, ghi: 

        Nợ các TK 111, 112, 131 

             Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

             Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu 

khi thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong 

hợp đồng, ghi:  

        Nợ các TK 111, 112, 131 

             Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp  

             Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.  

Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay bên khác để bù đắp cho 

các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng (Ví dụ: Sự chậm trễ do khách 

hàng gây nên; sai sót trong các chỉ tiêu kỹ thuật hoặc thiết kế và các tranh chấp 

về các thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng), ghi: 

         Nợ các TK 111, 112, 131  

                Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có)  

                Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc 

khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:  

        Nợ các TK 111, 112...     

                Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.  

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần để XĐKQ 

         Nợ 511- doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
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                Có 911 - Xác định kết quả kinh doanh  

* Trường hợp thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng  

Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, 

để kế toán doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng trong trường hợp thanh 

toán theo tiến độ kế hoạch 

Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, 

dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền 

phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà 

thầu tự xác nhận của hợp đồng xây dựng dở dang.  

Hạch toán Tài khoản 337 cần tôn trọng một số quy định sau: 

Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, 

chỉ áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được 

thanh toán theo tiến độ kế hoạch. Tài khoản này không áp dụng đối với trường 

hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối 

lượng thực hiện được khách hàng xác nhận.  

- Căn cứ để ghi vào bên Nợ TK 337 là chứng từ xác định doanh thu 

tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ (không phải hóa đơn) do 

nhà thầu tự lập, không phải chờ khách hàng xác nhận. 

- Căn cứ để ghi vào bên Có TK 337 là hóa đơn được lập trên cơ sở tiến 

độ thanh toán theo kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng. Số tiền ghi trên 

hóa đơn là căn cứ để ghi nhận số tiền nhà thầu phải thu của khách hàng, không 

là căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán.  

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 337 “Thanh toán theo tiến độ kế 

hoạch hợp đồng xây dựng”  

Bên Nợ: 

Phản ánh số tiền phải thu theo doanh thu đã ghi nhận tương ứng với 

phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng xây dựng dở dang.  
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Bên Có:  

Phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng 

xây dựng dở dang.  

Số dư bên Nợ: 

Phản ánh số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng 

lớn hơn số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây 

dựng dở dang.  

Số dư bên Có:  

Phản ánh số tiền chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng 

nhỏ hơn số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây 

dựng dở dang. 

  - Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán 

theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính 

một cách đáng tin cậy, thì kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu 

tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (không phải hoá đơn) do nhà thầu 

tự xác định, ghi: 

      Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 

              Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 - Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số 

tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:  

      Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng  

             Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch HDXD 

             Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

  - Khi nhận được tiền do khách hàng trả, hoặc nhận tiền khách hàng ứng 

trước, ghi:  

       Nợ các TK 111, 112... 

             Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
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Phương pháp hạch toán 

Khi doanh nghiệp hoạt động, phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan 

đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán hạch toán theo sơ đố sau: 

Sơ đồ 2.1: Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ (Phụ lục 01) 

2.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

a. Chứng từ kế toán 

Để phản ánh được doanh thu từ hoạt động tài chính, kế toán cần có 

những chứng từ kế toán chủ yếu như:  

Giấy báo lãi, giấy báo có của ngân hàng,… 

Thông báo nhận cổ tức, các giấy tờ liên quan đến việc nhận cổ tức 

Chừng từ kế toán khác có liên quan. 

b. Tài khoản kế toán sử dụng 

Kế toán sử dụng tài khoản 515: Doanh thu hoạt động tài chính để phản 

ảnh các khoản doanh thu từ hoạt động tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ 

tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh 

nghiệp, gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, trả góp, chiết khấu thanh 

toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;... 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài 

hạn; Lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư 

vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác; 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; 

- Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ; 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 
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Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính không có số dư cuối kỳ 

và không có tài khoản cấp 2. 

Phương pháp hạch toán 

Sơ đồ 2.2: Phương pháp hạch toán doanh thu 

từ hoạt động tài chính (Phụ lục 01) 

2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác 

a. Chứng từ kế toán 

Để phản ánh các khoản thu nhập khác, kế toán cần có các chứng từ sau: 

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng 

- Biên bản thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 

- Các chứng từ kế toán khác có liên quan đến thu nhập khác 

b. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để phản ánh các khoản thu nhập khác, kế toán sử dụng tài khoản 711 - 

Thu nhập khác: Tài khoản dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tài khoản không có số dư cuối kỳ. 

Phương pháp hạch toán 

Sơ đồ 2.3: Phương pháp hạch toán các khoản 

thu nhập khác (Phụ lục 01) 

 

2.2.2. Kế toán chi phí xây lắp  

Trong quá trình hoạt động của Ban quản lý cần  quản lý chặt chẽ và sử 

dụng hiệu quả các khoản chi phí . Muốn vậy, đơn vị phải xác định được các 

khoản chi phí chi ra để có thể phản ánh và ghi nhận trung thực nhất về các 

khoản chi phí của đơn vị. 

2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

Kế toán sử dụng tài khoản 154 - CPSXKDDD (Đối với phương pháp kê 
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khai thường xuyên. Tài khoản này tổng hợp toàn bộ chi phí sản xuất trong kì, 

bao gồm cả chi phí nhà thầu phụ thực hiện được trong kì. Việc tổng hợp chi phí 

sản xuất xây lắp thường được tiến hành vào cuối kì, hoặc khi có công trình, 

hạng mục công trình, giai đoạn công việc hoàn thành, bàn giao.  

Hay kế toán sử dụng tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán (Đối với phương 

pháp kiểm kê định kỳ) Nếu vào cuối kì kế toán mà công việc chưa hoàn thành 

hoặc doanh thu chưa được ghi nhận thì toàn bộ chi phí sản xuất liên quan đến 

HĐXD là sản phẩm dở dang của hợp đồng đó. Khi công việc hoàn thành thì 

toàn bộ chi phí sản xuất liên quan đến hợp đồng đó chính là giá thành sản phẩm 

xây lắp 

+ Trường hợp Ban quản lý là nhà thầu chính, khi nhận bàn giao khối 

lượng xây lắp hoàn thành từ nhà thầu phụ.  

 Nợ TK 1541 - xây lắp  

 Nợ TK 632 - giá trị nhà thầu phụ bán giao (nếu đã giao cho bên A)  

 Nợ TK 133 - thuế GTGT được khấu trừ  

       Có 111,112,331 - tổng số tiền phải trả nhà thầu phụ 

+ Tổng giá thành SP XL hoàn thành trong kỳ  

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (nếu đã bàn giao cho chủ đầu tư)  

  Nợ TK 155 - nếu chờ tiêu thụ 

       Có TK 1541 - giá thành SX SP XL hoàn thành. 

2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Đây là khoản chi phí phát sinh có liên quan đến chung đến hoạt động của 

toàn doanh nghiệp không thể tách riêng ra được cho bất cứ hoạt động nào chi 

phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các khoản chi phí sau: 

Chi phí nhân viên quản lý 

Chi phí vật liệu quản lý 

Chi phí đồ dùng văn phòng 
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Chi phí khấu hao tài sản cố định 

Thuế và lệ phí 

Chi phí dự phòng 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí bằng tiền khác 

a. Chứng từ kế toán 

Các chứng từ kế toán được sử dụng khi hạch toán chi phí quản lý doanh 

nghiệp tuỳ thuộc vào nội dung từng khoản mục chi phí phát sinh, gồm: 

- Bảng thanh toán tiền lương, Bảng thanh toán BHXH, Bảng phân bổ 

tiền lương - BHXH: để phản ánh chi phí về nhân viên quản lý. 

-   Bảng phân bổ vật liệu - công cụ dụng cụ, Phiếu xuất kho…: để phản 

ánh chi phí về vật liệu, công cụ xuất dùng cho quản lý. 

-  Bảng tính trích khấu hao TSCĐ: để phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ 

dùng cho quản lý. 

-  Thông báo thuế, Bảng kê nộp thuế, Biên lai thu thuế…: để phản ánh 

các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp. 

- Các hoá đơn dịch vụ, Phiếu chi, giấy báo Nợ…: để phản ánh các khoản 

chi phí về dịch vụ mua ngoài hay chi khác bằng tiền… 

Các chứng từ cần được kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và phân loại trước 

khi ghi sổ kế toán. 

b. Tài khoản kế toán sử dụng 

Kế toán sử dụng tài khoản 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp để tập 

hợp, xác định và kết chuyển chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả kinh doanh. Tài khoản không có số dư cuối kỳ và có 08 tài khoản 

cấp 2: 

TK 6421 - Chi phí nhân viên quản lý 

TK6422 - Chi phí vật liệu quản lý 
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TK6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng 

TK6424 - Chi phí khấu hao tài sản cố định 

TK6425 - Thuế, phí, lệ phí 

TK6426 - Chi phí dự phòng 

TK6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK6428 - Chi phí bằng tiền khác 

2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 

Chi phí bán hàng là khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động tiêu 

thụ hàng hoá. Nó bao gồm các khoản chi phí sau: 

Chi phí nhân viên bán hàng: là các khoản tiền lương, phụ cấp phải trả 

cho nhân viên...và các khoản BHXH,BHYT, KPCĐ trên lương theo quy định 

Chi phí vật liệu bao bì 

Chi phí dụng cụ đồ dùng 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 

Chi phí bảo hành sản phẩm hàng hoá 

Chi phí dịch vụ mua ngoài… 

a. Chứng từ kế toán 

Tất cả các khoản chi phí phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng đều 

phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ. Tuỳ thuộc vào nội dung của từng 

yếu tố chi phí phát sinh mà các chứng từ được lập và sử dụng có khác nhau. 

Cụ thể: 

- Đối với chi phí nhân viên bán hàng, căn cứ vào Bảng thanh toán lương  

- Chi phí khấu hao tài sản cố định, căn cứ vào Bảng tính trích khấu hao 

tài sản cố định  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, Hoá đơn 

đặc thù… 
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- Chi phí vật liệu, bao bì, căn cứ vào Phiếu xuất kho, Bảng phân bổ vật 

liệu, dụng cụ  

- Chi phí bằng tiền, căn cứ vào Phiếu chi, Giấy báo Nợ của ngân hàng… 

Các chứng từ kế toán bắt buộc phải lập kịp thời, đúng mẫu quy định và 

đầy đủ các yếu tố nhằm đảm bảo tính pháp lý khi ghi sổ kế toán. Việc luân 

chuyển chứng từ cần có kế hoạch cụ thể đảm bảo ghi chép kịp thời, đầy đủ. 

b. Tài khoản kế toán sử dụng 

Kế toán sử dụng tài khoản 641- Chi phí bán hàng để tập hợp, xác định và 

kết chuyển chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh 

doanh. Tài khoản không có số dư cuối kỳ và có 07 tài khoản cấp 2: 

TK 6411 - Chi phí nhân viên 

TK 6412 - Chi phí vật liệu 

TK 6413 - Chi phí dụng cụ đồ dùng 

TK 6414 - Chi phí khấu hao tài sản cố định 

TK 6415 - Chi phí bảo hành 

TK 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK 6418 - Chi phí bằng tiền khác 

2.2.2.4. Kế toán chi phí khác  

Chi phí khác những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của đơn vị. 

Có thể là: 

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh 

lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); 

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn 

liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác; 

- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; 

- Bị phạt thuế, truy nộp thuế; 
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- Các khoản chi phí khác. 

a. Chứng từ kế toán 

Các chứng từ kế toán sử dụng để làm căn cứ hạch toán chi phí khác như: 

Phiếu chi, Giấy báo nợ ngân hàng 

Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng 

Các chứng từ khác có liên quan. 

b. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để hạch toán chi phí khác trong doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 

811 - Chi phí khác: Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do 

các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các 

doanh nghiệp. Tài khoản không có số dư cuối kỳ và không có tài khoản cấp 2. 

Chi phí tài chính 

Chi phí khác 

Chi phí thuế 

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Công đoạn xác định kết quả kinh doanh được thực hiện cuối kỳ kinh 

doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hạch toán xác định kết quả kinh 

doanh cần tôn trọng những yêu cầu kế toán sau: 

Phải được hạch toán chi tiết theo từng loại hoạt động. 

Xác định KQKD phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu 

và chi phí, chi phí để xác định KQKD phải là chi phí tạo ra doanh thu dù phát 

sinh ở kỳ nào. 

Phải phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản kết chuyển bào tài khoản này 

là doanh thu thuần và thu nhập thuần. 

Tài khoản kế toán sử dụng 

Tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh dùng để xác định kết quả 

kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 
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Tài khoản 421- Lợi nhuận trước thuế chưa phân phối dùng để phản ánh 

kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế TNDN và tình hình phân chia lợi nhuận 

hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. 

Tài khoản 421 có 02 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: Phản 

ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ 

thuộc các năm trước. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng 

hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính 

sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay 

mới phát hiện. 

Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận 

sau thuế chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa 

phân phối năm trước”. 

- Tài khoản 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: Phản 

ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của năm nay. 

2.3. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dưới góc độ kế 

toán quản trị 

Theo Luật kế toán Việt Nam 2015: “Kế toán quản trị là việc thu thập, xử 

lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và 

quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.” 

Để đưa ra các quyết định có ý nghĩa cho sự phát triển của doanh nghiệp 

không chỉ trong hiện tại mà cả tương lai lâu dài, các nhà quản trị doanh 

nghiệp luôn cần các thông tin, số liệu một cách chi tiết cụ thể về doanh thu chi 

phí kết quả của từng loại hoạt động từng sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp 

đưa ra thị trường. Kế toán quản trị doanh thu chi phí xác định kết quả kinh 

doanh là người giúp cho chủ đơn vị đưa ra quyết định nên thu hẹp hay mở 
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rộng quy mô kinh doanh, quyết định đầu tư vào sản xuất cái gì ưu tiên cái gì 

hay thu hẹp cái gì. 

Trong nền kinh tế thi trường, mục tiêu chính của các chủ doanh nghiệp 

là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu của mình các nhà quản 

trị phải đưa ra rất nhiều quyết đinh. Quyết định kinh doanh là lựa chọn một 

phương án kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với phương án hoạt động của đơn 

vị từ nhiều phương án khác. 

Thông tin mà kế toán quản trị cần nắm bắt bao gồm cả thông tin tài 

chính và thông tin phi tài chính. Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là 

thông tin quản lý, không phải thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi tập hợp 

thông tin kế toán quản trị phải biết rõ mục đích của thông tin đó. 

Để quản lý một cách có hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các doanh 

nghiệp đều phải phân chia thành các phòng ban, phân xưởng… Điều này sẽ 

phát sinh vấn đề đo lường và kiểm soát kết quả từng bộ phận. Kế toán quản trị 

vận dụng hệ thống kế toán trách nhiệm để phân loại các bộ phận của doanh 

nghiệp thành các trung tâm trách nhiệm, trên có sở đó đánh giá kết quả của 

từng bộ phận dựa trên những trách nhiệm được giao. Đối với vấn đề nghiên 

cứu, có 3 loại trung tâm trách nhiệm đó là trung tâm doanh thu, trung tâm chi 

phí và trung tâm lợi nhuận. 

Kế toán quản trị doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ 

phục vụ cho công tác quản lý, ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp. 

2.3.1. Kế toán quản trị doanh thu 

2.3.1.1. Khái niệm, phân loại, điều kiện ghi nhận và xác định trung tâm doanh 

thu 

a. Khái niệm  

Doanh thu dưới góc độ kế toán quản trị  khác với  doanh thu dưới góc độ 

kế toán tài chính là việc xem xét doanh thu tính cho từng bộ phận từng sản 
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phẩm, từng loại hình hoạt động của doanh nghiệp và cuối cùng mới là của toàn 

công ty như ở kế toán tài chính.  

Nên trung tâm doanh thu là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý chỉ 

chịu trách nhiệm hoặc chỉ có quyền kiểm soát đối với doanh thu phát sinh, 

không có quyền hạn đối với chi phí sản phẩm. 

b. Phân loại doanh thu 

Phân loại doanh thu trong doanh nghiệp là nhằm mục đích phục vụ cho 

việc quản trị hoạt động xây lắp, do đó căn cứ vào mục đích, yêu cầu quản trị 

của doanh nghiệp trong từng thời kì, từng hoàn cảnh để từ đó lựa chọn tiêu 

thức phân loại phù hợp. 

Phân loại doanh thu theo điểm hòa vốn, bao gồm: 

- Doanh thu hòa vốn: là loại doanh thu mà tại đó chi phí cung cấp các 

hàng hóa dịch vụ cân bằng doanh thu của chính các hoạt động đó. 

- Doanh thu an toàn: là mức doanh thu lớn hơn mức hòa vốn hay nói 

cách khác là doanh thu doanh nghiệp có được sau khi bù đắp chi phí 

Phân loại doanh thu theo phương thức bán hàng: 

- Doanh thu bán buôn: là các khoản thu từ hoạt động bán buôn với các 

đơn vị trong và ngoài nước 

- Doanh thu bán lẻ: là các khoản thu từ hoạt động bán lẻ với các đơn vị 

trong và ngoài nước 

- Doanh thu bán đại lý: là các khoản thu được thông qua bên thứ ba là 

trung gian phân phối hàng hóa cho khách hàng, và bên giao đại lý phải trả chi 

phí hoa hồng cho bên thứ ba. 

Theo phương thức phân loại này doanh nghiệp xác định được mức lưu 

chuyển thành phẩm theo từng phương thức từ đó xác định được lượng dự trữ 

thành phẩm cần thiết. 

c. Xác định trung tâm doanh thu 
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Trung tâm doanh thu là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý chỉ 

chịu trách nhiệm hoặc chỉ có quyền kiểm soát đối với doanh thu ở trung tâm, 

không có quyền hạn đối với việc doanh thu từ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa 

hay đầu tư vốn. 

Việc xác định trung tâm doanh thu thuộc vào quá trình sản xuất và quy 

mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Các trung tâm doanh thu thường được 

phân loại là: 

+ Trung tâm doanh thu tiêu chuẩn:là trung tâm doanh thu là xây dựng 

một hệ thống tự toán tổng thể, tổng hợp cá dự toán về toàn bộ quá trình hoạt 

động của tổ chức trong một thời kỳ nhất định trong sản xuất một đơn vị sản 

phẩm đều được xây dựng định mực cụ thể.  

+ Trung tâm doanh thu dự toán: là trung tâm doanh thu mà yếu tố doanh 

thu được dự toán và đánh giá căn cứ trên nhiệm vụ được giao tính chung, 

không thể xác định cụ thể cho từng đơn vị sản phẩm hoặc cho từng công việc 

của trung tâm.  

2.3.1.2. Xây dựng dự toán về doanh thu 

Dự toán là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi bởi các 

nhà quản lý trong việc hoạch định và kiểm soát. Dự toán cung cấp cho 

doanh nghiệp thông tin về toàn bộ kế hoạch kinh doanh của DN một cách có 

hệ thống và đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, việc lập 

dự toán còn có những tác dụng khác như sau: Xác định rõ các mục tiêu cụ 

thể để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện sau này; Lường trước những khó 

khăn tiềm ẩn để có phương án xử lý kịp thời và đúng đắn; Liên kết toàn bộ 

các hoạt động của DN bằng cách hợp nhất các kế hoạch và mục tiêu của các 

bộ phận khác nhau. 
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Nó là một kế hoạch chi tiết nêu ra những khoản thu chi của doanh 

nghiệp trong một thời kỳ nào đó. Nó phản ánh một kế hoạch cho tương lai, 

được biểu hiện dưới dạng số lượng và giá trị. 

Các dự toán khác nhau phục vụ những mục đích khác nhau. Dự toán về 

doanh thu là một hệ thống tự toán tổng thể, tổng hợp cá dự toán về toàn bộ quá 

trình hoạt động của tổ chức trong một thời kỳ nhất định. Dự toán doanh thu 

thường được lập cho thời kỳ một năm và phải trùng với năm tài chính, nhờ đó 

các số liệu dự toán có thể được so sánh với các kết quả thực tế. 

Quá trình lập dự toán được thể hiện như sau: 

 
Nhân viên kế toán quản trị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin của các 

kỳ trước. Các số liệu, thông tin trong quá khứ sẽ được kết hợp với thông tin 

hiện hành để lập dự toán. Khi các hoạt động được tiến hành, các số liệu thực tế 

được ghi nhận và sẽ được so sánh với số liệu dự toán. Các chênh lệch sẽ được 

nhân viên kế toán quản trị tính toán và ghi nhận. Các nỗ lực hiệu chỉnh sẽ được 

thực hiện nhằm hướng theo các mục tiêu của dự toán. Đồng thời, các chênh 

lệch này được sử dụng để xem lại và cập nhật hóa dự toán. 

Dự toán về doanh thu phản ánh một cách toàn diện kế hoạch của nhà 

quản lý cho tương lai và biện pháp hoàn thành các kế hoạch đó. Dự toán về 
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doanh thu gồm các dự toán riêng biệt về các hoạt động của doanh nghiệp 

nhưng có mối quan hệ qua lại lẫn nhau. 

Khi dự báo về khả năng tiêu thụ sản phẩm của thị trường, doanh nghiệp 

cần xem xét các yếu tố có ảnh hưởng chủ yếu như sau: 

− Chính sách giá của thị trường 

− Chính sách và chào giá của các đơn vị nhà thầu… 

Dự toán doanh thu được tính theo công thức: 

Dự toán doanh thu = Dự toán về khối lượng công trinh hoàn thành x Dự 

toán đơn giá 

Dự toán về khối lượng công việc hoàn thành phải xây dựng chi tiết cho 

từng hạng mục cụ thể 

Dự toán về đơn giá cũng được xây dựng chi tiết cho từng sản phẩm, chi 

tiết cho từng trường hợp như: tại điểm hòa vốn, vượt điểm hòa vốn, chưa đạt 

điểm hòa vốn.... 

Việc lập dự toán doanh thu phải được thực hiện linh hoạt, khoa học, từ 

đó là cơ sở để xác định rõ các mục tiêu để làm các căn cứ để đánh giá hiệu quả 

sau này, lường trước những khó khăn tiềm ẩn để có phương án xử lý kịp thời 

và đúng đắn, liên kết toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp bằng cách hợp 

nhất các kế hoạch và mục tiêu của các cán bộ khác nhau. Chính vì vậy, dự toán 

đảm bảo các kế hoạch và mục tiêu của các bộ phận phù hợp với mục tiêu chung 

của doanh nghiệp. 

2.3.1.3. Tổ chức thu thập thông tin về doanh thu 

a, Yêu cầu của thông tin kế toán quản trị  

Các thông tin kế toán cung cấp ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của 

nhà quản trị, do đó để đảm bảo chất lượng thông tin kế toán mang lại hiệu quả 

tốt nhất thì cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:  
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Tính trung thực của thông tin kế toán: Các thông tin về mối quan hệ giữa 

khối lượng, CP và lợi nhuận luôn là những thông tin đòi hỏi tính trung thực rất 

cao. Nó đảm bảo quyết định quản trị không bị chệch hướng, giúp nhà quản trị 

có thể định giá sản phẩm, xác định chiến lược tiêu thụ sản phẩm, xác định trình 

độ sử dụng năng lực SX...  

Tính phù hợp, hiệu quả, kịp thời của thông tin kế toán: Yêu cầu này đòi 

hỏi các thông tin mà kế toán quản trị thu thập và xử lý phải liên quan đến mục 

tiêu và kế hoạch mà DN đặt ra.  

Tính hợp pháp và ít tốn kém trong thu thập thông tin kế toán: Có nhiều 

nguồn thông tin khác nhau cả ở ngoài DN và trong nội bộ DN kế toán quản trị 

phải cân nhắc khi lựa chọn thông tin để tổ chức xử lý thành công thông tin hữu 

ích cho quản lý với chi phí bỏ ra là thấp nhất hoặc có thể chấp nhận được. Nếu 

không có thể dẫn đến tình trạng thu thập được thông tin cần thiết nhưng CP bỏ 

ra quá lớn.  

b, Tổ chức thu thập thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định  

Những thông tin mà kế toán quản trị cần tổ chức và thu nhận là thông tin 

quá khứ và thông tin tương lai. Những thông tin đó có thể có thông tin được thu 

thập lần đầu cho một mục đích cụ thể nào đó hoặc là những thông tin đã có từ 

trước đó được sử dụng cho mục đích khác (thông tin thứ cấp).  

2.3.1.4. Báo cáo quản trị về doanh thu 

Báo cáo dự toán doanh thu tiêu thụ: Doanh thu dự toán được xác định 

dựa trên số lượng sản phẩm bán ra dự toán và đơn giá bán dự toán. Giá bán dự 

toán dựa trên giá bán lịch sử và chính sách khác ảnh hưởng đến giá bán của 

Công ty như chính sách khuyến mãi, chính sách giảm chi phí - giảm giá bán. 

Khối lượng tiêu thụ được xem xét trên cơ sở số liệu của kỳ trước, các đơn đặt 

hàng chưa thực hiện, các chiến lược tiếp thị để mở rộng thị trường, mức tăng 
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trưởng của nền kinh tế, vấn đề công ăn việc làm, thu nhập bình quân đầu người, 

sức mua của người dân... 

2.3.2. Kế toán quản trị chi phí 

Quản trị chi phí là phân tích các thông tin cần thiết cho công việc quản 

trị của một doanh nghiệp. Các thông tin này bao gồm các thông tin tài chính 

(chi phí và doanh thu) lẫn các thông tin phi tài chính (năng suất, chất lượng và 

các yếu tố khác của doanh nghiệp) 

Vai trò của quản trị chi phí 

- Quản trị chi phí giúp doanh nghiệp tập trung năng lực của mình vào 

các điểm mạnh, tìm ra các cơ hội hoặc các vấn đề quan trọng trong sản xuất 

kinh doanh. 

 - Quản trị chi phí giúp doanh nghiệp có thể cải thiện chất lượng sản 

phẩm hay dịch vụ của mình mà không làm thay đổi chi phí. 

 - Quản trị chi phí giúp người ra quyết định nhận diện được các nguồn 

lực có chi phí thấp nhất trong việc sản xuất và cung ứng hàng hóa hoặc dịch vụ. 

Doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý để tổ 

chức tập hợp chi phí theo từng trung tâm phát sinh chi phí, như: các tổ, đội, bộ 

phận hoặc cho từng công việc, từng hạng mục, từng giai đoạn xây lắp hoặc cho 

cả quá trình xây lắp và xác định các loại chi phí theo nội dung. 

2.3.2.1. Khái niệm, phân loại, điều kiện ghi nhận và xác định trung tâm chi phí 

Trong kế toán quản trị, chi phí là những hao phí bỏ ra trong kỳ (tiêu tốn 

nguồn lực của doanh nghiệp), chúng được biểu hiện bằng tiền và khi chi những 

chi phí đó để đạt được mục tiêu của đơn vị. 

a, Khái niệm 

Chi phí được định nghĩa như là giá trị tiền tệ của các khoản hao phí bỏ ra 

nhằm thu được các loại tài sản, hàng hóa hoặc các dịch vụ. 
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Như vậy, nội dung của chi phí rất đa dạng. Trong kế toán quản trị, chi 

phí được phân loại và sử dụng theo nhiều cách khác nhau nhằm cung cấp 

những thông tin phù hợp với nhu cầu đa dạng trong các thời điểm khác nhau 

của quản lý nội bộ doanh nghiệp. 

b, Phân loại chi phí 

Phân loại chi phí trong doanh nghiệp là nhằm mục đích phục vụ cho việc 

quản trị hoạt động xây lắp, do đó căn cứ vào mục đích, yêu cầu quản trị của 

doanh nghiệp trong từng thời kì, từng hoàn cảnh để từ đó lựa chọn tiêu thức 

phân loại phù hợp.    

Xét theo cách ứng xử, chi phí của doanh nghiệp được chia thành 3 loại: 

Biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp.  

Biến phí (Chi phí khả biến/chi phí biến đổi): Chi phí biến đổi là những 

chi phí xét về mặt tổng số sẽ thay đổi tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động của 

doanh nghiệp trong phạm vi hoạt động. Mức độ hoạt động có thể là số lượng 

sản phẩm sản xuất, số lượng sản phẩm tiêu thụ, số giờ máy hoạt động, doanh 

thu bán hàng thực hiện....  

Chi phí biến đổi thường có các đặc điểm sau:  

- Biến phí đơn vị thường không thay đổi. Dựa vào đặc điểm này các nhà 

quản trị xây dựng định mức biến phí góp phần kiểm soát các khoản chi phí.  

- Xét về tổng số biến phí thay đổi tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động.  

- Trong trường hợp đơn vị không hoạt động thì biến phí không phát sinh.  

- Biến phí của doanh nghiệp gồm nhiều loại khác nhau, xét theo cách 

ứng xử của chi phí có thể chia biến phí thành 2 loại cơ bản: biến phí tỷ lệ và 

biến phí cấp bậc.  

+ Biến phí tỷ lệ là các biến phí hoàn toàn tỉ lệ thuận với mức độ 

hoạt động.  
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+ Biến phí cấp bậc là các biến phí chỉ thay đổi khi thay đổi quy mô của 

phạm vi hoạt động. Các chi phí này chỉ biến đổi khi các hoạt động đã có sự 

biến đổi đạt đến một mức độ cụ thể nào đó.  

Định phí: là những chi phí xét về mặt tổng số không thay đổi theo mức 

độ hoạt động trong phạm vi của quy mô hoạt động. Trong các doanh nghiệp 

các loại chi phí bất biến thường gặp là chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí tiền 

lương nhân viên quản lý, chi phí quảng cáo,....  

Định phí thường có đặc điểm sau:  

Trong giới hạn của quy mô hoạt động, xét về tổng chi phí thì định phí 

thường không thay đổi. Nếu xét định phí trên một đơn vị mức độ hoạt động thì 

thay đổi tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động. Doanh nghiệp có hoạt động hay 

không thì định phí vẫn tồn tại. Do vậy, các nhà quản trị muốn cho cho định phí 

đơn vị sản phẩm thấp cần khai thác tối đa công suất của các tài sản đã tạo ra 

các định phí đó.  

Định phí trong doanh nghiệp cũng đa dạng và phong phú. Xét ở khía 

cạnh quản lý chi phí, định phí được chia thành 2 loại: định phí bắt buộc và định 

phí không bắt buộc.  

Như vậy đối với loại chi phí này thì doanh nghiệp có hoạt động hay 

không thì luôn tồn tại định phí và ngược lại, khi doanh nghiệp tăng cường mức 

độ hoạt động thì định phí sẽ giảm dần.  

Chi phí hỗn hợp: Chi phí hỗn hợp là loại chi phí mà bao gồm cả các yếu 

tố của định phí và biến phí. Ở một mức độ hoạt động cụ thể nào đó, chi phí hỗn 

hợp mang đặc điểm của chi phí bất biến, và khi mức độ hoạt động tăng lên, chi 

phí hỗn hợp sẽ biến đổi như đặc điểm của chi phí khả biến. Hiểu theo một cách 

khác, phần bất biến trong chi phí hỗn hợp thường là bộ phận chi phí cơ bản để 

duy trì các hoạt động ở mức độ tối thiểu, còn phần khả biến là bộ phận chi phí 

sẽ phát sinh tỉ lệ với mức độ hoạt động tăng thêm. Trong các doanh nghiệp sản 



47

  

xuất, chi phí hỗn hợp cũng chiếm một tỉ lệ khá cao trong các loại chi phí, chẳng 

hạn như chi phí điện thoại, chi phí bảo trì máy móc thiết bị,...  

Trong thực tế các nhà quản trị muốn kiểm soát các khoản chi phí hỗn 

hợp cần phải xác định quy mô hoạt động của doanh nghiệp và sử dụng các 

phương pháp phân tích chi phí hỗn hợp thành 2 bộ phận biến phí và định phí.  

Việc phân tích này được thực hiện bằng một trong các phương pháp: 

phương pháp cực đại, cực tiểu; phương pháp đồ thị phân tán và phương pháp 

bình phương bé nhất và các phương pháp khác. 

Căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với mức độ kiểm soát của nhà 

quản trị, chi phí được chia thành: Chi phí kiểm soát được và chi phí không 

kiểm soát được.  

- Chi phí kiểm soát được: là các khoản chi phí phát sinh trong phạm vi 

quyền của các nhà quản trị đối với các khoản chi phí đó.  

- Chi phí không kiểm soát được: là các khoản chi phí phát sinh ngoài 

phạm vi kiểm soát của các cấp quản trị doanh nghiệp.  

Căn cứ vào mối quan hệ của chi phí với các quyết định kinh doanh, chi 

phí chia thành: Chi phí cơ hội, chi phí chênh lệch, chi phí chìm.  

- Chi phí cơ hội: là lợi ích tiềm tàng bị mất đi do chọn phương án (hoặc 

hành động) này thay vì chọn phương án (hoặc hành động) khác. Chi phí cơ hội 

không thể hiện trên bất cứ sổ sách kế toán nào nhưng lại là cơ sở rất cần thiết 

để lựa chọn phương án kinh doanh.  

- Chi phí chênh lệch là những chi phí có ở phương án này nhưng chỉ có 

một phần hoặc không có ở phương án khác. Đây là một khái niệm rộng về chi 

phí dùng để nhận thức, so sánh chi phí lựa chọn các phương án kinh doanh.  

Chi phí chìm: là loại chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu, bất kể 

đã lựa chọn phương án hoặc hành động nào. Chi phí chìm được xem như là 

khoản chi phí không thể tránh được cho dù người quản lý quyết định lựa chọn 
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thực hiện theo phương án nào. Vì vậy, chi phí chìm là loại chi phí không thích 

hợp cho việc xem xét, ra quyết định của người quản lý 

c, Xác định trung tâm chi phí 

Trung tâm chi phí là trung tâm trách nhiệm mà người quản lý chỉ chịu 

trách nhiệm hoặc chỉ có quyền kiểm soát đối với chi phí phát sinh ở trung tâm, 

không có quyền hạn đối với việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa hay đầu tư vốn. 

Việc xác định trung tâm chi phí thuộc vào quá trình sản xuất và quy mô 

hoạt động của từng doanh nghiệp. Các trung tâm chi phí thường được phân 

loại là: 

+ Trung tâm chi phí tiêu chuẩn (hay trung tâm chi phí chính): là trung 

tâm chi phí mà yếu tố chi phí và các định mức tiêu hao về các nguồn lực sử 

dụng để sản xuất một đơn vị sản phẩm đều được xây dựng định mực cụ thể. 

Ví dụ như: trung tâm mua hàng, trung tâm sản xuất (các phân xưởng, bộ phận 

sản xuất) 

+ Trung tâm chi phí dự toán (hay trung tâm chi phí phụ): là trung tâm chi 

phí mà yếu tố chi phí được dự toán và đánh giá căn cứ trên nhiệm vụ được giao 

tính chung, không thể xác định cụ thể cho từng đơn vị sản phẩm hoặc cho từng 

công việc của trung tâm. Ví dụ như: trung tâm hành chính, quản trị, trung tâm 

kế toán, tài chính,.. 

2.3.2.2. Xây dựng định mức và Công tác kiểm soát chi phí 

Việc xác định trung tâm chi phí nhằm mục đích xây dựng các chỉ tiêu 

đánh giá trách nhiệm tại các trung tâm trách nhiệm. 

Để có thể đánh giá những tiêu chí ấy không thể thiếu những chi phí 

định mức. 

Chi phí định mức là gì?  

Chi phí định mức là CP dự tính để sản xuất 1 sản phẩm hay thực hiện 1 

dịch vụ cho khách hàng. Như vậy thì chi phí định mức sẽ được xác định trước 
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khi sản xuất, để có thể ước tính được chi phí cho 1 đơn đặt hàng hay 1 quy mô 

sản xuất. 

Công dụng của chi phí định mức 

Là cơ sở để doanh nghiệp lập dự toán hoạt động vì muốn lập dự toán chi 

phí nguyên vật liệu phải có định mức nguyên vật liệu, chi phí nhân công phải 

có định mức số giờ công. 

Giúp cho các nhà quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp vì chi phí định mức là tiêu chuẩn, cơ sở để đánh giá. 

Góp phần thông tin kịp thời cho các nhà quản lý ra quyết định hàng ngày 

như định giá bán sản phẩm, chấp nhận hay từ chối một đơn đặt hàng, phân tích 

khả năng sinh lời. 

Gắn liền trách nhiệm của công nhân đối với việc sử dụng nguyên vật liệu 

sao cho tiết kiệm. 

 Nguyên tắc xây dựng định mức tiêu chuẩn: 

Quá trình xây dựng định mức tiêu chuẩn là một công việc có tính nghệ 

thuật hơn là khoa học. Nó kết hợp giữa suy nghĩ với tài năng chuyên môn của 

tất cả những người có trách nhiệm với giá và chất lượng sản phẩm. Trước hết 

phải xem xét một các nghiêm túc toàn bộ kết quả đã đạt được. Trên cơ sở đó 

kết hợp với những thay đổi về điều kiện kinh tế, về đặc điểm giữa cung và cầu, 

về kỹ thuật để điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp. 

 Phương pháp xác định chi phí định mức: 

 * Phương pháp kỹ thuật: Phương pháp này đòi hỏi sự kết hợp của các 

chuyên gia kỹ thuật để nghiên cứu thời gian thao tác công việc nhằm mục đích 

xác định lượng nguyên vật liệu và lao động hao phí cần thiết để sản xuất sản 

phẩm trong điều kiện về công nghệ, khả năng quản lý và nguồn nhân lực hiện 

có tại doanh nghiệp. 
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* Phương pháp phân tích số liệu lịch sử: Xem lại giá thành đạt được ở 

những kỳ trước như thế nào, tuy nhiên phải xem lại kỳ này có gì thay đổi và 

phải xem xét những chi phí phát sinh các kỳ trước đã phù hợp hay chưa, nếu 

không hợp lý, hợp lệ thì bỏ hay xây dựng lại. 

* Phương pháp điều chỉnh: Điều chỉnh chi phí định mức cho phù hợp với 

điều kiện hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. 

2.3.2.3. Tổ chức thu thập thông tin về chi phí 

Tổ chức thu nhận thông tin chi phí là công việc khởi đầu của qui trình kế 

toán quản trị chi phí, để thực hiện tốt thu nhận thông tin chi phí đòi hỏi: 

Tổ chức hệ thống tiêu thức nhận diện chi phí phù hợp 

Để thực hiện tốt thu nhận chi phí, vấn đề đầu tiên là kế toán quản trị chi 

phí phải xây dựng hệ thống tiêu thức nhận diện chi phí áp dụng trong đơn vị 

phù hợp với yêu cầu quản trị chi phí của doanh nghiệp, trong đó lưu ý các tiêu 

thức phân loại đặc thù của kế toán quản trị: theo cách ứng xử của chi phí với 

mức độ hoạt động, theo định mức, theo khả năng kiểm soát chi phí,… 

Do đặc thù của kế toán quản trị là cung cấp thông tin cho nhà quản trị 

để ra quyết định quản lý kịp thời, nên việc nhận diện và phân loại chi phí 

trong kế toán quản trị khác với kế toán tài chính. Trong kế toán quản trị 

thường phân loại chi phí theo mục đích sử dụng thông tin của nhà quản trị, 

tức là tách riêng các chi phí mà chúng sẽ biến động ở mức hoạt động khác 

nhau hoặc sắp xếp theo nhu cầu của một số nhà quản trị cá biệt có trách 

nhiệm về chi phí đó và khả năng có thể kiểm soát chúng,... 

Như vậy, với kế toán quản trị, việc lựa chọn cách thức phân loại chi 

phí khác nhau, sẽ cung cấp cho nhà quản trị góc nhìn khác nhau về bản chất 

của chi phí. Việc phân loại đa dạng này giúp nhà quản trị có thể kiểm soát và 

nhận diện một cách chính xác và đầy đủ về chi phí. 
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2.3.2.4. Báo cáo quản trị về chi phí 

Báo cáo kế toán quản trị là kết quả đầu ra của công tác kế toán quản 

trị chi phí, có tác dụng rất quan trọng đối với nhà quản trị các cấp trong nội 

bộ doanh nghiệp.  

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí bao gồm  

Báo cáo dự toán phục vụ cho chức năng lập kế hoạch: Báo cáo dự 

toán là rất cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp. Báo cáo Dự toán là một kế 

hoạch hành động, nó lượng hoá các mục đích của tổ chức theo các mục tiêu 

về tài chính và hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với chức năng hệ thống 

hoá việc lập kế hoạch, các thông tin trên báo cáo dự toán cũng đưa ra những 

tiêu chuẩn cho việc đánh giá kết quả hoạt động, hoàn thiện sự truyền tải 

thông tin và sự hợp tác trong nội bộ tổ chức. Các báo cáo dự toán còn hữu 

dụng với các nhà quản lý trong quá trình ra quyết định tài trợ và điều hành. 

Loại báo cáo này thường bao gồm: Báo cáo dự toán chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp, báo cáo dự toán chi phí nhân công trực tiếp, báo cáo dự toán chi 

phí sản xuất chung, báo cáo Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp,....  

Báo cáo chi phí sản xuất: Các báo cáo này được lập nhằm kiểm tra 

tình hình thực hiện chi phí, Dự toán chi phí, đánh giá kết quả thực hiện của 

từng đơn vị nội bộ trong doanh nghiệp. Báo cáo này có thể lập theo nhiều 

phương pháp khác nhau, cho nhiều đối tượng và phạm vi khác nhau, tuỳ 

theo yêu cầu quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp mà xây dựng loại báo cáo 

này cho phù hợp.  

Báo cáo giá thành sản xuất sản phẩm: Báo cáo giá thành sản xuất sản 

phẩm có thể được lập cho từng loại sản phẩm, công việc, dịch vụ hay cho 

từng bộ phận trong phân xưởng, cho từng phân xưởng sản xuất hoặc toàn bộ 
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doanh nghiệp. Tuỳ theo mục tiêu phân tích khác nhau, việc phân tích giá 

thành có thể được thiết kế theo các mẫu biểu khác nhau.  

Báo cáo bộ phận: Báo cáo bộ phận là báo cáo kết quả kinh doanh 

được lập chi tiết cho các bộ phận. Báo cáo bộ phận được sử dụng trong nội 

bộ doanh nghiệp cung cấp thông tin giúp các nhà quản trị trong các quyết 

định ngắn hạn hoặc dài hạn trong điều hành doanh nghiệp.  

2.3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

2.3.3.1. Khái niệm, phân loại, xác định trung tâm lợi nhuận 

Là loại trung tâm trách nhiệm mà nhà quản lý phải chịu trách nhiệm 

với kết quả sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận cuối cùng mà nó tạo ra. Trung 

tâm lợi nhuận có đặc điểm là cả đầu vào và đầu ra đều có thể lượng hóa 

được bằng đơn vị tiền tệ. Mục tiêu của Giám đốc trung tâm lợi nhuận là tối 

đa hóa thu nhập thuần của trung tâm. Trung tâm lợi nhuận là một bộ phận 

độc lập của doanh nghiệp, Giám đốc trung tâm lợi nhuận có quyền mua các 

yếu tố đầu vào tại mức giá hợp lý nhất và bán sản phẩm tại mức giá tối đa 

hóa doanh thu. 

+ Nhà quản lý dựa vào hệ thống kế toán quản trị để đo lường hoạt 

động của trung tâm lợi nhuận. Hiệu quả của trung tâm được đánh giá dựa 

vào mức chênh lệch giữa lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận dự toán. Đo 

lường lợi nhuận đơn giản nhưng xác định giá chuyển giao và phân bổ chi phí 

chung giữa các trung tâm là vấn đề tranh cãi của các nhà quản lý. 

+ Trung tâm lợi nhuận thường gắn với bậc quản lý cấp trung đó là 

Giám đốc điều hành trong các Công ty, các đơn vị kinh doanh trong tổng 

công ty như các công ty phụ thuộc, các chi nhánh. Nếu nhà quản lý không 

có quyền quyết định mức độ đầu tư tại trung tâm của họ thì tiêu chí lợi 

nhuận được xem là tiêu chí thích hợp đển đánh giá kết quả thực hiện của 

trung tâm này. 
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2.3.3.2. Công tác kiểm soát kết quả kinh doanh  

Trung tâm lợi nhuận là một đơn vị trực thuộc Công ty và chịu trách 

nhiệm cả về doanh số và chi phí. Thông thường, một đơn vị thuộc công ty 

được xem là Trung tâm Lợi nhuận khi nó kiểm soát doanh thu, chi phí và lợi 

nhuận cuối cùng mà nó tạo ra. 

2.3.3.3. Tổ chức thu thập thông tin về kết quả kinh doanh 

Việc thu thập thông tin phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối 

lượng - lợi nhuận có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho 

nhà quản trị doanh nghiệp ra quyết định:  

Xác định số lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ, doanh thu tương ứng, 

thời gian tương ứng để đạt được mức hòa vốn. Điềm hòa vốn là điểm tại đó 

lợi nhuận bằng không, hay tại đó tổng doanh thu bằng tổng chi phí. Doanh 

nghiệp sẽ có lãi khi hoạt động vượt điểm hòa vốn và sẽ lỗ nếu hoạt động 

dưới điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn không phải là mục tiêu hoạt động của 

doanh nghiệp, nhưng phân tích điểm hòa vốn, xác định doan thu, sản lượng 

và thời gian để hỏa vốn có ý nghĩa quan trọng với doanh nghiệp. Bởi căn cứ 

vào điểm hòa vốn, doanh nghiệp biết sẽ tránh lỗ và cung cấp các thông tin 

hữu ích trong việc ứng xử chi phí tại các mức tiêu thụ khác nhau nhằm khai 

thác tối đa các yếu tố sản xuất doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị 

doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh cũng như đưa ra các quyết định 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn.  

Mục tiêu lợi nhuận luôn được các nhà quản trị trong doanh nghiệp 

quan tâm hàng đầu, phân tích mối quan hệ (C-V-P) còn là cơ sở để doanh 

nghiệp xác định lợi nhuận kế hoạch hay lợi nhuận mong muốn. Hay nói cách 

khác các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải xác định mức tiêu thụ sản phầm 

với số lượng như thế nào, cơ cấu sản phẩm ra sao để đạt được lợi nhuận như 

mong muốn.  
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Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng và lợi nhuận C-V-P là căn 

cứ để nhà quản trị xác định giá bán phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị 

trường và thu nhập tối đa. Ngoài ra, phân tích mối quan hệ C-V-P còn là căn 

cứ giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định ngắn hạn như có nên thay đổi giá 

bán, thay đổi biến phí, định phí hay thay đổi cơ cấu tiêu thụ sản phẩm, cơ 

cấu chi phí... Việc thay đổi các yếu tố trên có ảnh hưởng đến lợi nhuận của 

doanh nghiệp ra sao 

2.3.3.4. Báo cáo quản trị về kết quả kinh doanh 

Báo cáo dự toán kết quả hoạt động kinh doanh của DN: Căn cứ vào dự 

toán doanh thu tiêu thụ và các dự toán chi phí để phản ánh các yếu tố trong 

báo cáo dự toán kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo dự toán kết quả hoạt 

động kinh doanh có thể được lập bằng 2 phương pháp: Phương pháp toàn bộ 

và phương pháp số dư đảm phí. Sử dụng phương pháp số dư đảm phí giúp 

phân tích được mối quan hệ giữa sản lượng - chi phí - lợi nhuận và giúp nhà 

quản lý đưa ra có quyết định kịp thời và đúng đắn hơn. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương 2, Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận chung về 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp xây lắp từ 

đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh tại Ban quản lý dự án  

Với những vấn đề lý luận trên sẽ là cơ sở, nền tảng quan trọng để đối 

chiếu, đánh giá những quy định pháp lý về kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh trong hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt 

Nam hiện nay. Qua đó đánh giá thực tế kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng 

đường Láng - Hòa Lạc. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÁNG - HÒA LẠC 

 

3.1. Đặc điểm chung của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng 

đường Láng - Hòa Lạc 

3.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và chức năng nhiệm vụ Ban quản lý 

dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc 

1- Đặc điểm, tình hình: 

Quá trình thành lập, địa điểm trụ sở chính: 

Căn cứ vào Quyết định số 2013/QĐ-BGTVT ngày 11/7/2003 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc giao Tổng công ty Vinaconex là Tổng thầu thực 

hiện Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa 

lạc,Tổng công ty CP Vinaconex đã ra Quyết định số 1762QĐ/VC-TCLĐ ngày 

02/12/2003 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex về việc thành lập 

Ban quản lý Dự án ĐTXDMR đường Láng - Hòa Lạc trên cơ sở tách một bộ 

phận của Ban quản lý Dự án ĐTXDCCT trọng điểm Hòa Lạc. 

Lúc đầu khi mới thành lập, Ban quản lý có trụ sở chính tại Văn phòng 

khu đô thị mới Trung Hòa Nhân chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến nay, Ban 

quản lý có trụ sở chính tại tại Tầng 1, tòa nhà làm việc Vinaconex, KĐT An 

Khánh, Splendora, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. 

2- Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Để thực hiện dự án, Chủ đầu tư của dự án là Bộ giao thông vận tải đã 

ủy quyền cho Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện Chủ đầu tư trong 

công tác xây lắp tại dự án. Ngày 11.3.2008  Ban quản lý dự án Thăng Long đã 

ký hợp đồng tổng thầu 459/HĐ-XD với Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu 
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và xây dựng Việt Nam trong đó Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây 

dựng Việt Nam là Tổng thầu xây lắp. Ban quản lý được Tổng công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam ủy quyền làm đại diện Tổng thầu, thay 

mặt Tổng công ty tổ chức, quản lý và thực hiện đầu tư, giám sát và điều hành 

thi công Dự án ĐTXDMR đường Láng - Hòa Lạc, chịu trách nhiệm trước Ban 

quản lý dự án Thăng Long từ giai đoạn khởi công đến giai đoạn hoàn thành, 

bàn giao đưa Dự án vào sử dụng. 

3-Cơ cấu tổ chức bộ máy của BQL 

Hiện tại Ban quản lý có 3 phòng chức năng: 

+ Phòng Tài chính - Tổng hợp 

+ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 

+ Phòng Giải phóng mặt bằng 

Cơ cấu nhân sự: Tổng số CBCNV đến thời điểm báo cáo là 18 người. 

+ Giám đốc: 01 

+ Phó Giám đốc: 02 

+ Trưởng phòng chức năng: 01 

+ Phó phòng chức năng: 02 

+ Nhân viên: 12 

Trong đó:  CBCNV chính thức: 18 

  CBCNV hợp đồng thời vụ: 0 

Trình độ CBCNV: 

+ Trên đại học: 01 

+ Đại học: 16 

+ Lao động phổ thông: 01 

- Cơ sở vật chất: được trang bị và phê duyệt trên cơ sở chi phí Tổng 

thầu xây lắp. 
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Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

mở rộng đường Láng - Hòa Lạc được thể hiện qua sơ đồ như sau: 

 

 

 
 

 

 

Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của BQL dự án 

đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Tổng hợp) 

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong BQL: 

Giám đốc Ban quản lý dự án là người đại diện của Ban quản lý chịu 

tránh nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây 

dựng Việt Nam; quản lý điều hành hoạt động hàng ngày của BQL. Thực hiện 

các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, tổ 

chức thực hiện kế hoạch mà Tổng công ty giao. 

Phòng tài chính - tổng hợp: 

a. Về công tác tổ chức - hành chính 

Là bộ phận giúp việc Giám đốc BQL thực hiện các chức năng quản lý 

công tác tổ chức, công nghệ thông tin, công tác hành chính,quản lý sử dụng 

tài sản, lao động tiền lương, thực hiện tổng hợp tình hình công việc chung, dự 

kiến lịch công tác. Cụ thể: 

       BP 
 KẾ TOÁN
  
 

         BP  
HÀNH CHÍNH 
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Công tác tổ chức và công tác cán bộ. 

Công tác đào tạo. 

Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật. 

Công tác hành chính văn phòng.  

Công tác lao động và tiền lương.  

b. Về công tác tài chính - kế toán 

Là bộ phận tham mưu giúp Giám đốc Ban tổ chức bộ máy Tài chính - 

Kế toán - Tín dụng trong Ban;  

Chuẩn bị tạo lập các nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, vay ngân 

hàng và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước phục vụ đầu tư dự án và các 

hoạt động của Ban. 

Tổ chức thực hiện công tác tài chính của Dự án khi thành lập BQL đến 

khi quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành được các cấp có thẩm quyền phê 

duyệt 

Tổ chức công tác hạch toán kế toán, thực hiện kiểm tra kiểm soát đối 

với mọi hoạt động Tài chính- Kế toán của BQL.  

Lập các báo cáo tài chính- kế toán phục vụ cho công tác quản lý của 

Nhà nước và điều hành sản xuất của BQL 

Phòng kế hoạch- kỹ thuật: là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám 

đốc trong các lĩnh vực công tác quản lý chất lượng các nguồn nguyên liệu đầu 

vào cũng như lập hồ sơ trình phê duyệt vật liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm 

đầu ra. Thực hiện giám sát các nhà thầu thi công thực hiện đúng yêu cầu chỉ 

dẫn. thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. 

Phòng giải phóng mặt bằng: là bộ phận tham mưu giúp Giám đốc 

trong việc xin giao đất tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 

các cá nhân gia đình, tổ chức bị thu hồi đất để thực hiện dự án. 
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3.1.3. Đặc điểm hoạt động tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng 

đường Láng - Hòa Lạc 

Hiện tại, Ban quản lý là đơn vị hạch toán độc lập với Tổng công ty; các 

sản phẩm chính là các sản phẩm xây lắp và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên 

doanh thu của hoạt động xây lắp chiếm tỷ trọng lớn nên bài luận văn chỉ 

nghiên cứu về hoạt động xây lắp của Ban quản lý. 

Trong quá trình hoạt động xây lắp, Ban quản lý còn phải chịu sự quản 

lý, giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư cũng như các Bộ, Ban, Ngành, UBND 

thành phố. Xuất phát từ đặc điểm này, các tổ chức cá nhân khi tiến hành sản 

xuất kinh doanh dược phải luôn đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; Ban QLDA 

Thăng Long; Lãnh đạo Tổng công ty Vinaconex, Ban QLDA ĐTXD mở rộng 

đường Láng - Hòa Lạc, được quyết định thành lập và phải thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được 

phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.  

Ban quản lý dự án chuyên ngành có Giám đốc, các Phó Giám đốc và bộ 

máy quản lý điều hành độc lập.  

- Hình thức chìa khóa trao tay: hình thức này được áp dụng khi Ban 

quản lý được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu 

toàn bộ dự án từ khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị xây lắp cho đến khi 

bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng. Ban quản lý phải tổ chức ký 

kết và thực hiện hợp đồng đã ký với nhà thầu; thực hiện giải phóng mặt bằng 

để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho nhà thầu; đảm bảo vốn thanh toán theo 

kế hoạch và hợp đồng kinh tế. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước Ban quản lý 

về tiến độ, chất lượng, giá cả và các yêu cầu khác của dự án theo đúng hợp 

đồng đã ký theo đúng hợp đồng cho đến khi bàn giao dự án cho Chủ đầu tư 

khai thác, vận hành dự án. Nhà thầu có thể giao thầu lại cho các nhà thầu phụ 
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và phải thực hiện đúng cam kết hợp đồng do tổng thầu đã ký với chủ đầu tư. 

Các nhà thầu của đơn vị có thể kể đến các đơn vị trong Tổng công ty như là: 

Công ty CP Vimeco, Công ty CP xây dựng số 9, số 12, số 11; hay các đơn vị 

ngoài Tổng công ty như Công ty CP Hà Thành, Công ty CP Bình An và các 

đơn vị trong Bộ giao thông như Tổng công ty công trình giao thông 1,2 và 8. 

Nên ta có thể thấy Ban quản lý là đầu mối: 

Trong công tác liên hệ với các cơ quan chức năng trong việc phê duyệt 

và tiếp nhận hồ sơ pháp lý của dự án. 

Quan hệ với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế trong công tác phê duyệt hạn 

mức cũng như hồ sơ pháp lý. Lập biện pháp thi công các hạng muc, quản lý 

tiến độ thi công chi tiết của nhà thầu, giám sát chất lượng công trình thi công, 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: 

Phối hợp với UBND Quận Nam Từ Liêm chi trả kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ tạm cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất ở để đảm bảo an sinh xã hội, 

thực hiện để đảm bảo không có trường hợp tái lấn chiếm mặt bằng. 

Phối hợp với các đơn vị, UBND các quận huyện hoàn thiện hồ sơ quyết 

toán GPMB, sau đó trình bộ GTVT để quyết toán giá trị GPMB.  

Thực hiện bàn giao toàn bộ phần công trình xây lắp và ký xác nhận hết 

trách nhiệm bảo hành công trình với các công trình hoàn thành. 

    Tổng hợp trình Bộ GTVT phê duyệt giá trị quyết toán. 

    Thực hiện công tác quyết toán với thầu phụ. 

Sau khi được Bộ GTVT phê duyệt quyết toán xây lắp, Ban QLDA đôn 

đốc các nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ quyết toán B-B’  

     Ban QLDA tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng với các nhà 

thầu phụ khi hoàn thành trách nhiệm hợp đồng. 
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3.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc 

3.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 
 

Tổ chức bộ máy kế toán của BQL được thực hiện qua sơ đồ dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.2: Tổ chức bộ máy kế toán của BQL dự án đầu tư xây dựng 

mở rộng đường Láng - Hòa Lạc  

(Nguồn: Phòng Tài chính- Tổng hợp) 

Trong đó: 

Kế toán trưởng: Là người giúp việc cho Giám đốc trong lĩnh vực 

chuyên môn kế toán, tài chính cho giám đốc điều hành. Với chức năng là tổ 

chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối lượng công việc của công 

tác kế toán nhằm thực hiện hai chức năng cơ bản của kế toán là: thông tin và 

kiểm tra hoạt động kinh tế. 

Kế toán tổng hợp: Là người giúp kế toán trưởng trong công tác quản lý 

và điều hành Phòng kế toán hoàn thành nhiệm vụ. Kiểm tra, đôn đốc nhân viên 

trong phòng hoàn thành nhiệm vụ của từng người. Luôn kiểm tra sổ chi tiết với 

Kế toán trưởng 

Kế toán kho Kế toán công nợ Kế toán tiền lương Kế toán thanh toán 

Kế toán tổng hợp 
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cân đối sổ tổng hợp đảm bảo tính phù hợp và tính chính xác. Lập BCTC của 

BQL theo định kỳ và các công việc khác theo ủy quyền của kế toán trưởng. 

Kế toán tiền lương: Tính lương và các khoản trích theo lương theo 

quy định của BQL dựa trên bảng chấm công, hợp đồng lao động. 

Kế toán công nợ: Theo dõi các khoản ứng trước cho các nhà thầu, phải 

trả cho các khoản tạm ứng của chủ đầu tư, đưa ra những kế hoạch thanh toán 

theo từng nhà cung cấp, thu hồi công nợ. 

Kế toán kho: Theo dõi tình hình biến động nhập xuất của hàng hóa, 

kiểm kê và quản lý tài sản trong kho. 

Kế toán thanh toán: Theo dõi, kiểm soát các hoạt động tăng giảm tiền 

và kiểm soát tiền tồn tại quỹ tiền mặt và ngân hàng. Lập báo cáo thu chi gửi 

Giám đốc BQL. 

3.1.4.2. Hình thức kế toán 

Hình thức sổ kế toán áp dụng: Là hình thức kế toán trên máy vi tính, 

phầm mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của hình thức nhật ký chung 

Hiện nay, Tổng công ty đã triển khai, áp dụng công nghệ tin học trong 

công tác quản trị cũng được đồng bộ hóa những công nghệ thông tin đó để 

giảm thiểu và mang lại hiệu quả cao trong công việc. 

Trong công tác kế toán, BQL đang sử dụng phần mềm kế toán E - ANA 7.0. 

Quá trình xử lý số liệu trong E - ANA 7.0: 

 (1) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm 

căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó 

căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài 

khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời 

với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, 

thẻ kế toán chi tiết liên quan. 
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Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ 

vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ 

Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ 

khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu 

để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp 

do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

(2) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng 

cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên 

Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) 

được dùng để lập các Báo cáo tài chính. 

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên 

Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số 

phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ 

Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc 

biệt) cùng kỳ. 
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Sơ đồ 3.3: Quy trình xử lý dữ liệu trong phần mềm 

(Nguồn: Phòng Tài chính- Tổng hợp) 

3.1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại BQL 

Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện cùng hệ thống với Tổng công ty Cổ 

phần Vinaconex và các Ban quản lý khác, Ban quản lý xây dựng và mở rộng 

đường Láng - Hòa Lạc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo 

Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 22/12/2014 thực hiện từ 

ngày 01/01/2015) và các chính sách, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung 

về chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp. 

Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc và kết thúc vào ngày 

31/12 hàng năm. 

Đơn vị tiền tệ trong ghi chép: Đồng Việt Nam (đ). 

Phương pháp kế toán hàng tồn kho  

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ 

sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí liên quan trực 

tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho tại địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Giá xuất kho hàng tồn kho được xác định theo phương pháp giá thực tế 

đích danh. 
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Phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 

Tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi 

phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. 

Các chi phí sau khi ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá 

TSCĐ nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lại 

do sử dụng tài sản đó. 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường 

thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo 

Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính và Thông tư số 

147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và 

trích khấu khao TSCĐ cụ thể như sau 

 

LOẠI TÀI SẢN THỜI GIAN KHẤU HAO 

Nhà cửa, vật kiến trúc 05-10 năm 

Máy móc, thiết bị  02-10 năm 

Phương tải vận chuyển, truyền dẫn 05-10 năm 

Thiết bị dụng cụ quản lý 03-05 năm 

Tài sản cố định khác 05 năm 

Kỳ xác định kết quả kinh doanh: 01 năm/ 1 lần 

Ghi nhận doanh thu: Doanh thu được ghi nhận khi bàn giao toàn bộ 

phần công trình xây lắp và ký xác nhận hết trách nhiệm bảo hành công trình. 
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3.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - 

Hòa Lạc dưới góc độ kế toán tài chính 

3.2.1. Thực trạng kế toán doanh thu tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

mở rộng đường Láng - Hòa Lạc 

3.2.1.1. Kế toán doanh thu hoạt động xây lắp 

BQL dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc với chức 

năng, nhiệm vụ chính là thay mặt Tổng công ty Vinaconex (Tổng thầu) tổ 

chức, quản lý và thực hiện đầu tư, giám sát và điều hành thi công Dự án 

đường Láng - Hòa Lạc từ giai đoạn khởi công đến giai đoạn hoàn thành, bàn 

giao đưa vào sử dụng. 

Doanh thu hoạt động xây dựng: 

- Doanh thu chính của BQL được xác định căn cứ hồ sơ nghiệm thu 

khối lượng hoàn thành được Chủ đầu tư chấp thuận trong kỳ. 

- Doanh thu từ hoạt động tài chính là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh 

nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính của Ban quản lý là từ lãi tiền gửi ngân hàng. 

- Thu nhập khác là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động 

ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của BQL. Đó là những 

khoản thu từ hoạt động sửa chữa khác như: Doanh thu sửa chữa sau bảo hành 

xây lắp như doanh thu bù lún vượt lún dư, doanh thu bù lún…hay thí nghiệm 

kiểm tra chất lượng, từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu tiền bảo hiểm 

được bồi thường các khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập, thu 

tiền phạt các nhà thầu phụ do vi phạm hợp đồng và các khoản thu khác… 

Hiện nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - 

Hòa Lạc hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp thi công. 
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Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Hồ sơ khối lượng hoàn thành là cơ sở đề Ban quản lý ghi nhận doanh thu. 

Sau khi khối lượng thực hiện hoàn thành, Ban quản lý tập hợp hồ sơ và trình 

Chủ đầu tư phê duyệt chấp thuận. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện thanh 

toán vốn đầu tư dự án theo qui định tại Thông tư số 64/TT-BTC ngày 15 tháng 

08 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư hoặc các văn 

bản sửa đổi, bổ sung thay thế và thông tu 241/2009/TT-BTC ngày 29/12/2009. 

Đối với công tác vốn và doanh thu: 

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; Ban QLDA 

Thăng Long; Lãnh đạo Tổng công ty Vinaconex, tập thể lãnh đạo Ban QLDA 

ĐTXD mở rộng đường Láng - Hòa Lạc, đã tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn 

thiện hồ sơ thanh toán các hạng mục đã thi công xong để giảm trừ tiền ứng 

với Chủ đầu tư (Ban QLDA Thăng Long), theo các nội dung sau:  

- Tổng mức đầu tư dự án (TMĐT):  

+ TMĐT ban đầu theo Quyết định số 2003/QĐ-BGTVT ngày 

11/7/2003 của Bộ GTVT: 3.733,207 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ 

kinh phí thu được qua dự án đổi đất lấy hạ tầng do Vinaconex thực hiện. 

+ TMĐT hiệu chỉnh theo Quyết định số 3072/QĐ-BGTVT ngày 

11/10/2007 của Bộ GTVT là 7.527,251 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn như sau:  

Nguồn vốn ngân sách Trung ương 1.840,163 tỷ đồng (đã được bố trí và 

giải ngân hết năm 2010). 

Nguốn vốn ngân sách TP Hà Nội: huy động theo hình thức đấu giá quyền 

sử dụng đất: 5.687,088 tỷ đồng. Đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã huy động 

được 5.687.088 tỷ đồng. Như vậy nguồn vốn đã huy động đủ cho dự án. 

- Tổng hợp giá trị thực hiện đến hết tháng 12/2017 như sau: 

+ Giá trị khối lượng đã thi công hoàn thành        : 5.714,806 tỷ đồng (1) 
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+ Giá trị khối lượng đã được Ban A nghiệm thu QT: 5.714,806 tỷ đồng (2) 

+ Giá trị thanh toán đã được Kho bạc giải ngân        : 5.654,691 tỷ đồng (3) 

Trong đó: 

+ Giá trị đã có hồ sơ quyết toán đang chờ thanh toán (2) - (3) là 60,115 

tỷ đồng (4)  

a, Chứng từ kế toán sử dụng: 

Hóa đơn giá trị gia tăng; Hồ sơ khối lượng hoàn thành (Giấy đề nghị 

thanh toán, bảng giá trị đề nghị thanh toán, bảng xác định khối lượng hoàn 

thành theo hợp đồng….) (Phụ lục 2, biểu mẫu 2.1) 

b, Tài khoản sử dụng: 

Để ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ, BQL sử 

dụng TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.  

Nội dung, kết cấu của TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ như sau: 

Bên Nợ: Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 911 "Xác định KQKD". 

Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư và 

cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ và có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán các thành phẩm xây lắp 

- Tài khoản 5112 - Doanh thu khác 

Các tài khoản doanh thu được quản lý theo số hiệu của các nhà thầu 

tương ứng ví dụ K0297 (Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thành), K0361 

(Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 703), K0419 (Công ty TNHH sản xuất 

và xây dựng Thi Sơn)…  

Phương thức thanh toán: Trả tiền mặt hoặc thanh toán qua tài khoản. 
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Đối với hoạt động xây lắp, khi hồ sơ khối lượng hoàn thành được Chủ 

đầu tư chấp thuận, kho bạc nhà nước giải ngân, Ban quản lý ghi nhận: Số liệu 

đến ngày 31/12/2017 

Nợ 112: 366,818,069,978 (đồng) 

Có 131: 366,818,069,978 (đồng) 

 

Đối với hoạt động giải phóng mặt bằng 

Khi nhận tiền từ ngân sách chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, căn cứ 

vào tình hình sử dụng dự toán chi đầu tư XDCB để ghi vào các TK có liên 

quan: ghi tăng tiền mặt trong quỹ cùng lúc với việc ghi tăng nguồn vốn đầu tư 

XDCB. Số liệu đến ngày 31/12/2017  

Nợ 112:26.469.248.100 (đồng) 

Có 441: 26.469.248.100 (đồng) 
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+ Khi hoàn trả vốn đầu tư XDCB cho ngân sách nhà nước, cho đơn vị cấp 

trên về số vốn không chi hết, kế toán sẽ ghi giảm nguồn vốn và giảm tài sản: 

Nợ TK 441: Nguồn vốn đầu tư 

Có TK 112: Tiền mặt  

Kế toán quá trình đầu tư XDCB và quyết toán vốn đầu tư XDCB.  

Quy trình thủ tục thanh, quyết toán hoạt động xây lắp của BQL thể hiện 

qua lưu đồ sau: 

Sau khi Hơp đồng xây lắp của dự án được ký kết giữa BQL và các đơn 

vị thầu phụ. Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật chuyển Hợp đồng cho phòng Tài 

chính - Tổng hợp để thực hiện trả tiền tạm ứng cho nhà thầu. Phòng TC-TH 

thông báo kết quả thực hiện cho phòng Kế hoạch- Kỹ thuật 

Quá trình thanh, quyết toán: 

- Tiếp nhận hồ sơ nghiệm thu 

- Thời gian lập phiếu giá thanh toán tối đa 5 ngày sau khi nhận được hồ 

sơ nghiệm thu đủ điều kiện thanh toán và đề nghị thanh toán của nhà thầu. 

- Trường hợp hồ sơ nghiệm thu thiếu, chưa phù hợp báo cáo Lãnh đạo 

Ban đề nghị phòng thực nhiên nghiệm thu bổ sung, hiệu chỉnh. 

-Lập thanh toán Hợp đồng 

Căn cứ hồ sơ nghiệm thu thanh toán phần khối lượng thực hiện 

Căn cứ các điều khoản, tiên lượng của Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng 

(nếu có) 

Căn cứ hồ sơ thanh toán vật tư A cấp (với gói thầu xây lắp) 

Căn cứ các qui định về định mức, chế độ chính sách theo qui định của 

nhà nước, địa phương, nghành. 

Căn cứ bản đánh giá chất lượng, tiến độ, thực hiện các Hợp đồng, trách 

nhiệm của các bên nếu không đạt chất lượng và tiến độ 
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Phòng KH-KT phối hợp nhà thầu lập hồ sơ thanh toán các hợp đồng. Hồ 

sơ được cán bộ phụ trách thanh toán phối hợp nhà thầu lập, lãnh đạo phòng 

KH-KT kiểm tra ký và trình Phó Giám đốc phụ trách hoặc Giám đốc ký. 

Thời gian lập thanh toán tối đa 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ 

nghiệm thu đủ điều kiện thanh toán. 

Với các Hợp đồng điều chỉnh giá khi nghiệm thu phải có bảng tổng hợp 

thời gian thi công từng hạng mục có điều chỉnh giá. Phòng thực hiện nghiệm 

thu và nhà thầu ký xác nhận vào bảng tổng hợp.  

Sau đó phòng kế hoạch - kỹ thuật tập hợp theo gói hồ sơ trình Chủ đầu 

tư phê duyệt hồ sơ gồm: 

a) Hợp đồng dự án, các phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có) và các văn 

bản pháp lý kèm theo hợp đồng dự án; 

b) Hợp đồng giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án với nhà thầu hoặc 

nhà cung cấp và các tài liệu kèm theo hợp đồng như: Phụ lục hợp đồng, Điều 

kiện riêng, Điều kiện chung liên quan đến việc thanh toán; văn bản giao 

nhiệm vụ hoặc hợp đồng nội bộ đối với trường hợp nhà đầu tư tự thực hiện; 

Dự toán, quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng 

công việc, hạng mục công trình.. 

 - Hồ sơ thanh toán để được thanh toán 

     Hồ sơ pháp lý gửi một lần tới đơn vị liên quan trong quy trình thanh toán. 

Ban quản lý có trách nhiệm gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản 

trước hoặc cùng thời Điểm đề nghị thanh toán vốn Nhà nước thực hiện dự án 

lần đầu hồ sơ pháp lý của dự án làm cơ sở để kiểm soát thanh toán, bao gồm: 

Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư khối lượng hoàn thành của cơ quan 

được giao quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án 

+ Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế 

toán của Bộ Tài chính. 
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- Đối với các công việc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tự thực hiện 

không thông qua hợp đồng xây dựng: 

+ Biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng công việc hoàn thành; 

+ Dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng công việc; 

+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư khối lượng hoàn thành của cơ quan 

được giao quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước thực hiện dự án PPP  

+ Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán 

của Bộ Tài chính. 

3.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

Tại BQL, doanh thu từ hoạt động tài chính là tiền lãi gửi tại Ngân hàng. 

Trong thời gian nghiên cứu, tháng 12/2017 Doanh thu hoạt động tài chính của 

Ban quản lý là 497,453,465.00 đồng các khoản tiền được rót vốn, Ban quản lý để 

tại tài khoản thanh toán ở ngân hàng. 

Chứng từ sử dụng: Giấy báo có của Ngân hàng, Sổ phụ ngân hàng 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản số 515- Doanh thu từ hoạt động tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, 

lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng 

Nội dung, kết cấu của tài khoản Doanh thu từ hoạt động tài chính như sau: 

Bên Nợ: 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

Bên Có: 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. 

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính không có tài khoản cấp 2 
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Quy trình lưu chuyển chứng từ ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính 

như sau: 

Khi thực hiện nhận thầu, Ban quản lý mở tài khoản ngân hàng với mục 

đích thực hiện các giao dịch với các nhà thầu và chủ đầu tư qua ngân hàng. Tại 

thời điểm này, cán bộ ngân hàng thực hiện theo dõi tài khoản, tất cả các giao 

dịch thu - chi qua tài khoản thông qua hệ thống của ngân hàng. 

Hàng tháng, tại ngân hàng cung cấp sổ phụ cho BQL cho kế toán tổng 

hợp của BQL 

Với sổ phụ ngân hàng, Giấy báo nợ, Giấy báo có do ngân hàng cung cấp, 

kế toán tổng hợp thu thập, sắp xếp chứng từ và tiến hành nhập liệu vào phần 

mềm kế toán. 

Sau quá trình xử lý của phần mềm kế toán, doanh thu từ hoạt động tài 

chính được ghi nhận trên sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 515- Doanh thu từ 

hoạt động tài chính. 

Kế toán lưu sổ phụ ngân hàng theo thời gian. 

3.2.1.3. Kế toán thu nhập khác 

Đối với BQL, các khoản thu nhập khác mang tính chất không thường 

xuyên, bao gồm: Thu thanh lý nhượng bán tài sản, thu bán vật liệu, phế liệu, 

nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác… Doanh thu khác 

trong kỳ của BQL là 4,730,000 đồng thu từ bán lại các phế liệu trong quá trình 

xây lắp. 

Chứng từ kế toán sử dụng: Hóa đơn GTGT liên quan đến nhượng bán, 

thanh lý tài sản, các biên bản thỏa thuận, hợp đồng kinh tế, các chứng từ khác có 

liên quan… 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 711 - Thu nhập khác 

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 - Thu nhập khác như sau: 

Bên Nợ: 
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- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ 

sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

Bên Có: 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ. 

Tài khoản 711 - Thu nhập khác không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 711 - Thu nhập khác không có tài khoản cấp 2. 

3.2.2. Kế toán chi phí tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng 

đường Láng - Hòa Lạc dưới góc độ kế toán tài chính 

3.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

Trong hoạt động xây lắp tại Ban quản lý, công tác ghi nhận chi phí rất 

được chú trọng. Tại Ban quản lý, chi phí được hiểu là những khoản chi phí phát 

sinh từ quá trình hoạt động xây lắp thông thường của đơn vị và các chi phí khác. 

Chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và kinh doanh bình thường 

bao gồm giá thành công tác xây lắp, tiền lương, chi phí quản lý doanh nghiệp, 

chi phí khấu hao… và được theo dõi theo từng tài khoản cấp 2 chi tiết từ 64201 

đến 64223.  

Phân loại chi phí 

Như đã trình bày trong những nội dung trên, BQL là đơn vị hạch toán độc 

lập, thực hiện hoạt động chính là hoạt động xây lắp nên chi phí tại BQL được tập 

trung phân loại thành: 

Chi phí giá vốn hàng bán: trị giá gốc của hạng mục công trình đã xây lắp 

và các khoản được tính vào giá vốn để xác định kết quả hoạt động trong kỳ.  

Chi phí quản lý doanh nghiệp: khoản chi phí phát sinh có liên quan đến 

chung đến hoạt động của Ban quản lý không thể tách riêng ra được cho bất cứ 

hoạt động nào. 

Chi phí tài chính: khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính. 

Điều kiện ghi nhận chi phí 
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Ban quản lý luôn áp dụng những điều kiện ghi nhận chi phí trong kỳ phát 

sinh như: 

1. Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại 

thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ 

phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 

2. Việc ghi nhận chi phí ngay cả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán nhưng 

có khả năng chắc chắn sẽ phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và 

bảo toàn vốn. Chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận 

đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, 

nguyên tắc phù hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, 

thì kế toán phải căn cứ vào bản chất và các Chuẩn mực kế toán để phản ánh 

giao dịch một cách trung thực, hợp lý. 

Các nguyên tắc kế toán chi phối đến chi phí 

Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại Ban quản lý, kế toán tại Ban quản lý 

luôn cẩn trọng trong việc vận dụng các nguyên tắc kết toán khi chi phối đến 

chi phí phát sinh. 

Trong quá trình tập hợp chi phí đầu tư XDCB, kế toán phải tôn trọng 

những quy định sau:  

1. Các chi phí xây lắp, thiết bị vẫn phải tính trực tiếp cho từng đối 

tượng tài sản.  

2. Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác thường chi chung nhưng 

khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành thì chủ đầu tư phải tính toán phân 

bổ các chi phí xây dựng này theo nguyên tắc:  

a. Chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng tài sản nào thì tính trực tiếp 

cho đối tượng tài sản đó.  
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b. Các chi phí chung có liên quan đến hiều đối tượng tài sản khác nhau 

thì phải phân bổ theo những tiêu thức thích hợp, có thể phân bổ theo tỷ lệ với 

vốn xây dựng hoặc tỷ lệ với vốn lắp đặt, vốn thiết bị. 

 3. Trường hợp công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng quyết 

toán dự án chưa được duyệt thì kế toán ghi tăng nguyên giá TSCĐ theo giá tạm 

tính, trên cơ sở chi phí thực tế đã bỏ ra để có được TSCĐ, làm căn cứ trích 

khấu hao, nhưng sau đó phải điều chỉnh theo giá quyết toán được phê duyệt. 

Tại BQL, kế toán ghi nhận giá vốn hoạt động xây lắp khi thực hiện 

công tác bàn giao cho khách hàng. 

Trong thời gian nghiên cứu, tháng 12/2017 Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc thực hiện xuất bán hàng hóa, ghi 

nhận giá thành hoạt động xây lắp. 

Chứng từ sử dụng: hợp đồng giao khoán, kèm theo bảng kê khối lượng 

xây lắp hoàn thành bàn giao được duyệt. 

Tài khoản sử dụng: Để hạch toán giá thành xây lắp Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc sử dụng tài khoản 632 - Giá 

vốn hàng bán. 

Nội dung cụ thể như sau: 

Bên Nợ: 

- Đối với hoạt động xây lắp, phản ánh: 

+ Trị giá vốn của sản phẩm đã xây lắp trong kỳ. 

Bên Có: 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã hoàn thành 

trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”; 

- Khoản giảm trừ, phạt vi phạm do không đạt tiêu chuẩn sau khi bàn giao 

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán không có số dư cuối kỳ. 
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Tuy nhiên, tại bước nhập liệu để phần mềm máy tính xử lý, kế toán 

tổng hợp thực hiện bước kết xuất ra sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, sổ cái tài 

khoản giá vốn hàng bán 632. (phụ lục 2: Sổ sách kế toán: Sổ cái tài khoản 632 

- Giá vốn hàng bán). Cuối quý IV/2017, căn cứ chi phí giá vốn đã tập hợp và 

xác định, kế toán hạch toán giá vốn tại bút toán kết chuyển, cụ thể như sau: 

Nợ TK 911:867.441.502 đồng  

Có TK 6328: 867.441.502 đồng 

3.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân 

viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ 

cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất 

nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công 

cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, 

thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, 

nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác 

(tiếp khách, hội nghị khách hàng...). Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 

của BQL là 4.296 triệu đồng. 

Chứng từ kế toán sử dụng 

Bảng tính lương và các khoản trích theo lương 

Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho 

Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT 

Bảng kê hóa đơn thanh toán dịch vụ mua ngoài 

Các chứng từ liên quan khác 

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp. Nội 

dung, kết cấu tài khoản 642 như sau: 

Bên Nợ: 

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ; 
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Bên Có: 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp; 

- Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định 

kết quả kinh doanh". 

Số dư: Tài khoản 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp không có số dư 

cuối kỳ. 

Quy trình lưu đồ luân chuyển chứng từ  

Khi chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh ở các bộ phận như: Phòng 

TCHC, các bộ phận khác thì tại các bộ phận này sẽ tập hợp các chứng từ kế 

toán phát sinh như hóa đơn GTGT, đề nghị … cho bộ phận kế toán tổng hợp.  

Sau khi tiếp nhận các chứng từ chi phi quản lý doanh nghiệp phát sinh 

kế toán tổng hợp tổng hợp và phân loại chứng từ để tiến hành thanh toán hoặc 

nhập liệu vào phần mềm kế toán. 

Phần mềm kế toán sẽ tự động lên sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, sổ cái 

tài khoản 642… Với các chứng từ kế toán phát sinh, kế toán tổng hợp tiến 

hành lưu theo thời gian. 
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Sổ sách kế toán: Sổ cái tài khoản Chi phí quản lý doanh nghiệp  

(Phụ lục 1 - Sơ đồ 2.5. Sổ cái tài khoản Chi phí quản lý doanh nghiệp) 

Phòng 
TC-HC 

BP Kho 
Các BP 

khác phát 
sinh chi phí 

Tập hợp chứng 
từ của các chi 

phí QLDN phát 

Phiếu XK 
Phiếu NK 
 

Bảng tính 
lương và …. 

 

Chứng từ 
khác 

 

Các chứng từ chi 
phí QLDN phát 
sinh  

Tổng hợp, phân 
loại chứng từ 

Nhập 
liệu 

Sổ sách kế toán
Các chứng từ chi 

phí phát sinh 

N 

CÁC BỘ PHẬN CÓ LIÊN QUAN KẾ TOÁN TỔNG HỢP 
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3.2.2.3. Kế toán chi phí khác 

Chi phí khác là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. 

Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng 

Hợp đồng kinh tế 

Các chứng từ khác có liên quan… 

Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng tài khoản 811 - Chi phí khác để 

hạch toán các khoản chi phí khác phát sinh. Kết cấu và nội dung phản ánh của 

tài khoản 811 - Chi phí khác như sau: 

Bên Nợ: - Các khoản chi phí khác phát sinh. 

Bên Có: - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh 

trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

Tài khoản 811 - Chi phí khác không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 811 - Chi phí khác không có tài khoản cấp 2. 

Trong thời gian nghiên cứu, tháng 12/2017 tại Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc không phát sinh khoản chi phí khác 

nào nên trong phần thực trạng này tôi xin phép không được trình bày sâu kế 

toán chi phí khác. 

3.2.2.4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

BQL không phát sinh chi phí thuế này vì sau khi có kết quả kinh doanh 

hàng năm được đại hội cổ đông của TCT thông qua, BQL chuyển lãi lỗ lên 

TCT bù trừ qua tài khoản công nợ. Chính vì vậy tác giả không đi vào phân 

tích chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
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3.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc dưới góc độ kế toán tài chính 

Những vấn đề về xác định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý 

Công đoạn xác định kết quả kinh doanh được thực hiện Ban quản lý 

xác định khi được phê duyệt thanh toán.  

Xác định KQKD phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh 

thu và chi phí, chi phí dùng để xác định KQKD phải là chi phí tạo ra doanh 

thu dù phát sinh ở kỳ nào. 

Phải phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản kết chuyển vào tài khoản 

này là doanh thu thuần và thu nhập thuần. 

Phân loại kết quả kinh doanh 

Với hình thức hoạt động của Ban quản lý, kết quả kinh doanh của Ban 

quản lý bao gồm: kết quả kinh doanh thông thường và kết quả hoạt động khác. 

Trong đó kết quả kinh doanh thông thường từ hoạt động xây lắp 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là Số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và giá thành công tác xây lắp và chi phí quản lý.  

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác 

và các khoản chi phí khác. 

  Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả kinh doanh tại BQL được tính như sau: 

Kết quả HĐKD 

của BQL 
= 

Kết quả của HĐKD 

thông thường 
+ 

Kết quả HĐKD 

khác 

Trong đó: Kết quả hoạt động kinh doanh thông thường là kết quả từ 

những hoạt động tạo ra doanh thu của BQL từ hoạt động hoạt động xây lắp. 

 Nội dung nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh 

Đối với kế toán xác định kết quả kinh doanh, tại Ban quản lý rất chú 

trọng vào nguyên tắc phù hợp: 
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Nguyên tắc phù hợp (Matching principle), theo VAS số 1 - Chuẩn mực 

chung, thể hiện qua việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. 

Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí 

tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. 

Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu 

và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả (trong tương lai) nhưng liên 

quan đến doanh thu của kỳ đó. 

Vì cơ sở của nguyên tắc dựa vào kỳ kế toán nên hạch toán chi phí phải 

căn cứ vào thời gian đem lại lợi ích cho doanh nghiệp. Điều này là hết sức cần 

thiết cho BQL vì có liên quan trực tiếp đến lợi ích của BQL. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Ban quản lý là chỉ tiêu phản ánh 

hiệu quả kinh doanh của Ban quản lý trong kỳ. 

Là đơn vị có chức năng hoạt động xây lắp là chủ yếu nên đến cuối kỳ 

tính kết quả chung cho toàn bộ hoạt động xây lắp. 

Kết quả hoạt động kinh doanh được xác định là số chênh lệch giữa tổng 

giá trị được quyết toán cộng với doanh thu của hoạt động tài chính và thu 

nhập khác với giá thành xây lắp, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh 

nghiệp và chi phí khác. Trong đó kết quả được xác định theo căn cứ vào hồ sơ 

thanh toán của các nhà thầu phụ được BQL chấp thuận, sau khi đề nghị Ban 

QLDA Thăng Long thanh toán cho BQL. Sau khi được chấp nhận thanh toán 

BQL đề nghị Ban QLDA Thăng Long chuyển tiền thanh toán trong đó 98% 

giá trị thực hiện hợp đồng sau thuế là khoản BQL sẽ thanh toán cho các nhà 

thầu phụ và chi phí tổng thầu 2% giá trị thực hiện hợp đồng sau thuế là nguồn 

thu để bù đắp chi phí BQL. 

Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng tài khoản 911 để hạch toán kết 

quả kinh doanh. Nội dung, kết cấu tài khoản như sau: 

 Bên Nợ: 
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 - Giá vốn của hạng mục công trình đã xây lắp 

 - Chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác; 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp; 

   Bên Có: 

 - Doanh thu hoạt đông sản xuất kinh doanh   

 - Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác; 

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh không có tài khoản cấp 2. 

Quy trình kế toán: 

Cuối tháng, kế toán kiểm tra tính chính xác số liệu trên các sổ Cái liên 

quan đến hoạt động bán hàng, hoạt động tài chính, hoạt động khác để xác 

định kết quả kinh doanh trong kỳ. Sau khi kiểm tra xong, kế toán tổng hợp 

thực hiện các bút toán kết chuyển tự động để kết chuyển doanh thu, chi phí 

sang tài khoản 911- xác định kết quả kinh doanh. Sau khi kết chuyển xong, 

phần mềm kế toán tự động cập nhật vào sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 

911 và các sổ sách kế toán khác có liên quan. 

Trong tháng 12/2017 kế toán tổng hợp số liệu kế toán như sau: 

Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Số tiền 

Doanh thu xây lắp 242.128.900.932 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 4.296.220.003 

Doanh thu từ hoạt động tài chính 497.453.465 

Chi phí tài chính - 

Thu nhập khác 4.730.000 

Chi phí khác - 
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Sổ sách kế toán: Sổ cái tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh 

doanh (Biểu mẫu: 3.6 - Sổ cái Tài khoản 911) 

3.3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - 

Hòa Lạc dưới góc độ kế toán quản trị 

3.3.1. Kế toán doanh thu, thu nhập khác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc dưới góc độ kế toán quản trị 

Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không 

phải thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi tập hợp thông tin kế toán quản trị 

phải biết rõ mục đích của thông tin đó. 

Để quản lý một cách có hiệu quả hoạt động BQL tập hợp theo các nhà 

thầu, theo các hạng mục công trình hoàn thành, trên có sở đó đánh giá kết quả 

của từng bộ phận dựa trên những trách nhiệm được giao. 

Xây dựng dự toán về doanh thu 

Quá trình lập dự toán được thực hiện vào đầu năm được thể hiện như sau: 

Hiện nay việc lập dự toán về doanh thu của BQL được phòng kế hoạch 

thực hiện còn chưa được cụ thể chủ yếu dựa trên phân tích tổng hợp.  

Dự toán doanh thu được tính theo công thức: 

Dự toán doanh thu = Dự toán về khối lượng công trinh hoàn thành x Dự 

toán đơn giá 

Dự toán về khối lượng công việc hoàn thành xây dựng chi tiết cho từng 

hạng mục cụ thể.  

Tổ chức thu thập thông tin về doanh thu 

Thông tin quá khứ (thông tin thực hiện) là thông tin về hiện tượng và sự 

kiện xảy ra, đã phát sinh.Thông tin quá khứ mà kế toán quản trị thu thập và cung 

cấp cho thấy tình hình hoạt động của DN trong thời kỳ đã qua. Điều đó giúp các 

nhà quản trị DN đánh giá được hiệu quả của việc thực hiện các quyết định, đánh 
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giá mức độ kiểm soát các hoạt động của DN của chính nhà quản trị, làm cơ sở 

tiền đề để hoạch định các chính sách trong thời kỳ tiếp theo.  

Phương pháp thu thập thông tin:  

Tổ chức hạch toán ban đầu: Đây là khâu đầu tiên khi thu thập thông tin 

quá khứ. Hạch toán ban đầu được thực hiện thông qua việc lập các chứng từ kế 

toán. Lập và ghi chép đầy đủ, chính xác các sự kiện kinh tế phát sinh sẽ giúp cho 

các khâu tiếp theo tiến hành thuận lợi, đảm bảo cung cấp thông tin được nhanh 

chóng, đáp ứng yêu cầu phù hợp, hữu ích và kịp thời.  

Lập báo cáo kế toán quản trị:  

Trên cơ sở toàn bộ thông tin đã tập hợp, kế toán quản trị thiết lập hệ thống 

báo cáo bao gồm: các báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ và báo cáo nhanh, 

báo cáo đột xuất...Hình thức kết cấu của báo cáo cần đa dạng, linh hoạt tuỳ thuộc 

vào tiêu chuẩn đánh giá thông tin trong mỗi báo cáo phục vụ cho từng tình 

huống cụ thể. Báo cáo cần được thiết kế dưới dạng so sánh được, phù hợp với 

những tình huống khác nhau.  

3.3.2. Kế toán chi phí tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng 

đường Láng - Hòa Lạc dưới góc độ kế toán quản trị 

BQL căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý để tổ chức tập 

hợp chi phí theo từng trung tâm phát sinh chi phí, như: các tổ, phòng, bộ phận 

hoặc cho từng công việc, từng hạng mục, từng giai đoạn xây lắp hoặc cho cả quá 

trình xây lắp và xác định các loại chi phí theo nội dung. 

 + Xác định trung tâm chi phí tiêu chuẩn (hay trung tâm chi phí chính): là 

trung tâm chi phí mà yếu tố chi phí và các định mức tiêu hao về các nguồn lực 

sử dụng để hoàn thiện một hạng mục đều được xây dựng định mức cụ thể.  

+ Xác định trung tâm chi phí dự toán (hay trung tâm chi phí phụ): là trung 

tâm chi phí mà yếu tố chi phí được dự toán và đánh giá căn cứ trên nhiệm vụ 
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được giao tính chung, không thể xác định cụ thể cho từng đơn vị sản phẩm hoặc 

cho từng công việc của trung tâm. 

Xây dựng định mức và Công tác kiểm soát chi phí 

Việc xác định trung tâm chi phí nhằm mục đích xây dựng các chỉ tiêu 

đánh giá trách nhiệm tại các trung tâm trách nhiệm dựa trên chi phí định mức. 

Tổ chức thu thập thông tin về chi phí 

Tổ chức thu nhận thông tin chi phí là công việc khởi đầu của qui trình kế 

toán quản trị chi phí, để thực hiện tốt thu nhận thông tin chi phí BQL dựa trên 

báo cáo kỳ trước, dự toán được phê duyệt và chi phí kỳ trước: 

3.3.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tại Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc dưới góc độ kế toán quản trị. 

Tổ chức thu thập thông tin về kết quả kinh doanh 

Báo cáo quản trị về kết quả kinh doanh 

Báo cáo dự toán kết quả hoạt động kinh doanh của BQL: Căn cứ vào dự 

toán doanh thu tiêu thụ và các dự toán chi phí để phản ánh các yếu tố trong báo 

cáo dự toán kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo dự toán kết quả hoạt động 

kinh doanh có thể được lập bằng 2 phương pháp: Phương pháp toàn bộ và 

phương pháp số dư đảm phí. Sử dụng phương pháp số dư đảm phí giúp phân 

tích được mối quan hệ giữa sản lượng - chi phí - lợi nhuận và giúp nhà quản lý 

đưa ra có quyết định kịp thời và đúng đắn hơn. 

Hiện nay các báo cáo quản trị chi phí ở Ban quản lý còn chưa được 

chú trọng.  

Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất của các công trình: Nội dung của báo 

cáo này cho nhà quản trị biết chi phí sản xuất của công trình, hạng mục công 

trình đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu. Báo cáo này do kế toán lập định kỳ 

hàng tháng và đột xuất khi có yêu cầu của Giám đốc  
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Báo cáo giá thành sản xuất sản phẩm: Báo cáo giá thành sản xuất sản 

phẩm có thể được lập cho từng loại sản phẩm, công việc, dịch vụ hay cho từng 

bộ phận trong phân xưởng, cho từng phân xưởng sản xuất hoặc toàn bộ doanh 

nghiệp. Tuỳ theo mục tiêu phân tích khác nhau, việc phân tích giá thành có thể 

được thiết kế theo các mẫu biểu khác nhau.  

Báo cáo bộ phận: Hiện nay tại Ban quản lý chưa lập báo cáo bộ phận - 

một trong những báo cáo cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh theo các 

trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp để báo cáo các hoạt động và đánh giá 

trách nhiệm của nhà quản lý các cấp. Báo cáo bộ phận thường lập theo cách ứng 

xử của chi phí và thường lập ở nhiều mức độ, nhiều phạm vi khác nhau phụ 

thuộc vào nhu cầu sử dụng thông tin và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 

cụ thể của từng cấp.  

3.4. Đánh giá thực trạng về Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại BQL dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - 

Hòa Lạc 

BQL dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc có bộ máy 

kế toán được tổ chức tập trung, phân chia thành các thành phần hành kế toán như 

kế toán thanh toán, kế toán kho,… Đặc biệt với quy mô của BQL là nhỏ nên 

hiện tại sự hiện hữu của kế toán quản trị là không đáng kể 

Qua quá trình hoạt động, BQL dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường 

Láng - Hòa Lạc đã không ngừng phát triển, cơ sở vật chất được nâng cao, cũng 

như trình độ quản lý nói chung và bộ phận kế toán nói riêng ngày càng hoàn 

thiện để đáp ứng nhu cầu quản lý. Công tác kế toán tại Ban quản lý, cụ thể là 

công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại BQL dự án 

đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc sau khi nghiên cứu có thể rút ra 

một số nhận xét như sau: 
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3.4.1. Ưu điểm 

Về tổ chức công tác kế toán 

BQL áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình tập trung, 

mô hình này giúp Ban quản lý có được sự chỉ đạo kịp thời trong công tác kế 

toán, bộ máy kế toán khá gọn nhẹ, thống nhất từ trên xuống dưới, phù hợp với 

quy mô hoạt động của BQL và đáp ứng được nhu cầu của công việc kế toán 

chủ yếu. 

Đội ngũ kế toán đảm bảo trình độ chuyên môn, kinh nghiệp làm việc tại 

BQL, thường xuyên cập nhập các văn bản luật mới được ban hành và áp dụng 

chúng vào thực tiễn BQL. Mỗi nhân viên trong Bộ phận kế toán được phân công 

bố trí công tác phù hợp với trình độ và khả năng. 

Bên cạnh đó, việc ứng dụng kế toán máy vào công tác hạch toán đã tiết 

kiệm đáng kể thời gian và công sức mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin 

kế toán kịp thời. 

Ngoài việc cập nhật và sử dụng phần mềm kế toán, BQL cũng có 01 máy 

chủ, phòng kế toán BQL đã tận dụng kết nối mạng LAN để sử dụng máy chủ để 

lưu giữ, cập nhật những báo cáo, bảng thống kê số liệu kế toán mang tính sử 

dụng chung, chia sẻ thông tin liên quan đến các nhân viên kế toán trong công tác 

kế toán của BQL cũng như việc khai thác số liệu của các phòng ban liên quan. 

Về tổ chức hệ thống chứng từ, ghi chép ban đầu và sổ kế toán sử dụng. 

BQL áp dụng hệ thống tài khoản theo quy định của Bộ Tài Chính, đồng 

thời cũng vận dụng linh hoạt, mở các tài khoản cấp 2 tùy theo yêu cầu, tính chất 

thông tin kế toán tại BQL, nhằm phục vụ việc theo dõi và cung cấp thông tin 

được chính xác và nhanh nhất. BQL áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung 

phù hợp với quy mô, loại hình, đặc điểm của Ban quản lý. 
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Kế toán tuân thủ theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành về 

việc kiểm tra và lập chứng từ kế toán. Việc lưu trữ chứng từ được quy định khá 

rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, tra cứu. 

Về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 

Việc hạch toán cơ bản là theo đúng nguyên tắc và chế độ kế toán hiện 

hành. Doanh thu và chi phí được hạch toán đầy đủ. BQL cũng đã xác định đúng 

nội dung chi phí, tổ chức phân loại, tập hợp chi phí theo đúng quy định của chế 

độ kế toán. Từ đó, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí, tăng cường công tác quản lý 

chi phí của BQL. 

Hệ thống tài khoản sử dụng tập hợp doanh thu, chi phí, phương pháp kế 

toán doanh thu, chi phí là tương đối phù hợp. Đối tượng tập hợp doanh thu, chi 

phí phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý. 

Ngoài ra, hệ thống báo cáo của BQL được lập đầy đủ theo các quy định 

hiện hành của nhà nước và theo hệ thống của Tổng công ty, đáp ứng được nhu 

cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng. 

3.4.2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại BQL vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau: 

Trong công tác kế toán tài chính: 

Một số trường hợp ở BQL chỉ ghi nhận doanh thu khi công trình của 

HĐXD hoàn thành, bàn giao. Trong trường hợp này, với những HĐXD được thực 

hiện kéo dài qua nhiều năm thì doanh thu của kì này nhưng lại được ghi nhận vào 

kì sau, do đó không phản ánh chính xác doanh thu HĐXD trong kì báo cáo.  

Việc xác định nội dung chi phí của HĐXD ở BQL còn chưa đầy đủ, có 

những khoản chi phí theo quy định được tính vào chi phí HĐXD nhưng kế toán 

lại không tính vào như: chi phí lãi vay đủ điều kiện vốn hóa.  
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Việc xác định chi phí của phần công việc hoàn thành trong kỳ ở BQL hiện 

nay là chủ quan theo mục đích lợi nhuận của nhà quản lý, chưa áp dụng một 

phương pháp cụ thể nào.  

Báo cáo tài chính hiện nay của BQL chưa trình bày các thông tin sau: 

phương pháp xác định doanh thu ghi nhận trong kì, phương pháp xác định phần 

công việc đã hoàn thành của hợp đồng, tổng doanh thu lũy kế của HĐXD được 

ghi nhận cho tới thời điểm báo cáo.  

Trong công tác kế toán quản trị: 

Hiện nay, tại BQL sự xuất hiện của kế toán quản trị chưa được thực hiện 

một cách đầy đủ mà chỉ thiên về kế toán tài chính. Trong khi hiện nay, việc khai 

thác được kế toán quản trị áp dụng vào quản lý sẽ giúp ích cho nhà quản trị rất 

nhiều trong hoạt động. Do sự hiện diện của kế toán quản trị chưa thực sự được 

coi trọng nên việc lập các dự toán doanh thu, định mức chi phí, dự toán chi phí 

được thực hiện chưa một cách cụ thể, khoa học mới chỉ dựa trên báo cáo được 

thực hiện bởi phòng kế toán tổng hợp chưa có sự tham gia của các bộ phận xây 

dựng, kỹ thuật nên còn nhiều hạn chế, cụ thể là định mức đưa ra chưa được sát 

với thực tế khi hoàn thành, gây nên việc hoàn thành bị chậm trễ vì thiếu vốn, hay 

phải trình lại cấp thêm vốn. 

Cùng với đó, việc tổ chức hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo 

tài chính đang được kết hợp với cùng một hệ thống của kế toán tài chính. Tuy 

nhiên chứng từ sử dụng còn nghèo nàn, chưa có các tài khoản chi tiết cụ thể theo 

từng gói, hạng muc cũng như từng nhà thầu. 

Việc tổ chức thu thập thông tin tương lai của BQL có nhiều hạn chế, đòi 

hỏi phải được hoàn thiện thêm để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin thích hợp 

cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra quyết định tối ưu. 

Hiện bộ phận kế toán của BQL mới chỉ cung cấp cho Ban giám đốc báo 

cáo nội bộ dưới dạng tổng quát với các chỉ tiêu chung về doanh thu, chi phí và 
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kết quả kinh doanh ở mức độ so sánh. BQL chưa xây dựng được bộ phận kế toán 

quản trị riêng để phân tích và lập báo cáo quản trị, cung cấp các thông tin cho 

nhà quản trị, đặc biệt là thông tin doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp điều hành có hiệu quả. 

3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Hệ thống kế toán tại BQL dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - 

Hòa Lạc còn những tồn tại nói trên do nhiều nguyên nhân bao gồm cả nguyên 

nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. 

Nguyên nhân khách quan 

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam xây dựng trên hệ thống chuẩn 
mực kế toán quốc tế nên còn nhiều quy định chưa phù hợp với kế toán Việt 
Nam, bên cạnh đó còn nhiều quy định cần có lại chưa có văn bản nào hướng dẫn 
thi hành. 

Hệ thống chứng từ kế toán nhiều quy định chưa thật sự chặt chẽ, vẫn có 
thể gian lận trong chế độ hóa đơn, chứng từ. 

Hệ thống kế toán Việt Nam chưa hoàn thiện và chưa mang tính ổn định, 
thường có những thay đổi, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thi hành 
các chính sách của nhà nước. 

Nguyên nhân chủ quan 
Công tác kế toán quản trị chưa được chú trọng ở BQL nên việc lập, phân 

tích các số liệu về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh để tham mưu 
cho Ban giám đốc trong việc ra quyết định còn thiếu hiệu quả. Việc lập dự toán 
doanh thu, chi phí còn rất sơ sài, chưa được phân theo bộ phận và chưa đánh giá 
được theo từng phân cấp quản lý. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội 
ngũ kế toán chưa được chú trọng để thực hiện những phần hành kế toán quản 
trị mà giúp ích cho BQL trong việc hoạch định và đưa ra quyết định kinh doanh 
hiệu quả. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp đã trình bày ở chương 

2, chương 3 của luận văn đã đi sâu phân tích thực trạng công tác hạch toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại BQL dự án đầu tư xây 

dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc 

Luận văn đã khái quát được đặc điểm tổ chức, quản lý bộ máy tài chính 

liên quan đến công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh. Luận văn cũng đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được 

trong quá trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

Qua đó cho thấy những thiếu sót, hạn chế trong công tác kế toán này. 

Luận văn đã xác định được những nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế 

nhằm làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 4 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỞ RỘNG ĐƯỜNG LÁNG - HÒA LẠC 

 

4.1. Định hướng phát triển, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện của Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc 

Trong thời đại phát triển như hiện nay, Việt Nam ngày càng gia nhập 

sâu và rộng vào nền kinh tế cũng như các hoạt động của thế giới. Để đáp ứng 

yêu cầu của sự hội nhập, Việt Nam đã và đang từng bước tích cực chủ động 

đổi với cơ chế quản lý, các công cụ quản lý kinh tế trong đó có công tác kế 

toán cũng được kiện toàn cho phù hợp với thông lệ của các nước trên thế giới 

và các chuẩn mực kế toán quốc tế nhằm thu hẹp những khác biệt về nội dung 

và phương pháp kế toán ở các nước. 

Hệ thống kế toán Việt Nam đang được hoàn thiện để phù hợp với cơ 

chế thị trường, thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế. Kế toán không chỉ 

dừng lại ở việc cung cấp thông tin có tính lịch sử mà đòi hỏi thông tin phải 

đầy đủ, kịp thời, chính xác nhằm thỏa mãn nhu cầu của các nhà quản trị trong 

việc ra quyết định điều hành sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. 

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc 

phải chủ động tự cải cách, đổi mới để tồn tại và phát triển được trong cơ chế 

thị trường. Xác định công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh là khâu cực kỳ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Muốn vậy, 

các nhà quản lý phải nắm bắt và sử dụng đồng thời nhiều công cụ quản lý 

khác nhau sao cho hợp lý nhất. 

 Vì vậy tìm được những phương pháp để quản lý và kiểm soát khâu này 

có ý nghĩa rất đặc biệt. Nhìn chung, tại Ban quản lý đang chỉ tập trung giải 
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quyết những nội dung của kế toán tài chính mà chưa chú trọng đến việc cung 

cấp thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc hạch toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh. 

Chính vì vậy yêu cầu hoàn thiện nhiều hơn nữa kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở 

rộng đường Láng - Hòa Lạc để đáp ứng kịp thời, đầy đủ chính xác yêu cầu 

của kế toán tài chính, đồng thời cung cấp thông tin cho nhà quản trị trong việc 

ra quyết định là việc làm hết sức cần thiết hiện nay. 

Kế toán là một công cụ quản lý kinh tế, tài chính, nó không chỉ đơn 

thuần là công việc ghi chép, tính toán về vốn và sự vận động của vốn trong 

quá trình kinh doanh của đơn vị mà còn là bộ phận chủ yếu trong hệ thống 

thông tin kinh tế xã hội, là công cụ thiết yếu để quản lý tài chính, giúp cho các 

nhà quản lý có thể phân tích, nắm bắt được các hoạt động kinh tế đưa ra các 

quyết định đúng đắn kịp thời, có hiệu quả. Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh là một công cụ không thể thiếu trong hệ thống công 

cụ quản lý kinh tế của một doanh nghiệp, đặc biệt là đối với hoạt động chính 

của BQL dự án. Nó là bộ phận cung cấp thông tin về kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả, giúp nhà quản lý đánh giá được các điểm mạnh trong 

hoạt động kinh doanh. Vì vậy, hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả không những là việc nâng cao hiệu quả công tác 

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả mà nó còn giúp hiệu quả của 

công tác kế toán nói chung của BQL được nâng cao. Để đảm bảo tính chính 

xác, tính khoa học, việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả cần phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
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4.1.1. Phải tuân thủ theo đúng chế độ tài chính và chế độ kế toán hiện hành 

Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chịu sự 

quản lý, điều hành, kiểm soát của Nhà nước bằng pháp luật, các biện pháp 

hành chính và các công cụ quản lý kinh tế. Vì vậy, các biện pháp nhằm hoàn 

thiện công tác tổ chức kế toán phải dựa trên chế độ quản lý tài chính và chế 

độ kế toán hiện hành. Việc tuân thủ chế độ kế toán hiện hành thể hiện từ việc 

tuân thủ các tài khoản sử dụng, chuẩn mực, phương pháp và trình tự kế toán 

đến việc sử dụng hệ thống sổ sách kế toán hay lập báo cáo. 

4.1.2. Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hệ thống quản lý của Ban 

quản lý 

Một doanh nghiệp thuộc một loại hình cụ thể, mang những đặc điểm 

hoạt động quản lý, tổ chức kinh tế riêng và có những yêu cầu quản lý riêng 

nên khi vận dụng chế độ kế toán phải đảm bảo sao cho phù hợp với chế độ kế 

toán hiện hành đồng thời cũng phải phù hợp với chính bản thân doanh nghiệp. 

Các quy định chính sách của Nhà nước là hướng dẫn chung cho tất cả các 

doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp phải biết vận dụng một cách phù hợp với 

đặc điểm cụ thể của đơn vị về các mặt như: tổ chức quản lý sản xuất, quản lý 

kinh doanh và đặc điểm của tổ chức bộ máy kế toán, cơ sở trình độ của đội 

ngũ kế toán viên hiện có,… Việc vận dụng phù hợp cũng cần phải đảm bảo sự 

thống nhất về phương pháp đánh giá, về việc sử dụng chứng từ, tài khoản 

cũng như hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo. 

4.1.3. Phải đáp ứng việc cung cấp thông tin kịp thời, tin cậy 

Công tác kế toán thực tế có nhiệm vụ cơ bản là cung cấp các thông tin 

kinh tế cho các nhà lãnh đạo để từ đó có thể ra các quyết định cho sự hoạt 

động và phát triển của DN. Chính vì vậy, thông tin cung cấp không những 

phải hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo luân chuyển số liệu giữa các phần hành 

của kế toán có sự liên kết, dễ dàng, tiện lợi cho việc kiểm tra mà còn đòi hỏi 
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phải có trình độ chính xác cao, có tính cập nhật, nhanh chóng, kịp thời phục 

vụ tốt cho muc đích quản lý công tác kế toán trong BQL. Đặc biệt là trong 

điều kiện hiện nay khi nền kinh tế với sự bùng nổ thông tin và sự cạnh tranh 

gay gắt thì yêu cầu này ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

4.1.4. Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu 

quả 

Việc cung cấp thông tin một các hữu ích nhất với thời gian và tiết kiệm 

chi phí nhất, giảm thiểu các phần việc phức tạp, rườm rà, không cần thiết gây 

ảnh hưởng đến công tác hạch toán. 

Nhìn chung, muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của mình thì kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả cần đánh giá đúng đắn tình hình thực tế 

của doanh nghiệp, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt chưa 

được tốt, đồng thời phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, kịp thời, từ đó có 

những đóng góp có ích cho doanh nghiệp, tạo điểu kiện cho doanh nghiệp 

phát triển mạnh mẽ hơn. 

4.2. Nội dung và giải pháp hoàn thiện Kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng 

đường Láng - Hòa Lạc 

Xuất phát từ cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh của doanh nghiệp và thực tiễn công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường 

Láng - Hòa Lạc như đã nói ở trên đó là: Hiện tại giá vốn được BQL xác định 

từ giá trị hóa đơn Nhà thầu phụ cấp tương đương 98% giá trị hồ sơ khối lượng 

hoàn thành. Sau khi được chấp nhận thanh toán, BQL sẽ đề nghị Ban QLDA 

Thăng Long chuyển tiền thanh toán bao gồm (98% giá trị thực hiện hợp đồng 

sau thuế) và chi phí tổng thầu (2% giá trị thực hiện hợp đồng sau thuế) vào tài 

khoản vào BQL. Điều này làm cho các nhà thầu phụ không được xuất hóa 
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đơn cho phần 2% chi phí tổng thầu. Do đó để có thể đáp ứng được yêu cầu 

phản ánh và tính toán một các trung thực, thống nhất và chính xác về doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại BQL phải hoàn thiện hơn nữa 

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh bằng cách ghi nhận 

giá vốn (hóa đơn do thầu phụ cấp) bằng 100% giá bán với Chủ đầu tư còn phí 

tổng thầu viết hóa đơn và ghi nhận doanh thu riêng cho BQL Từ đó nhà thầu 

có hóa đơn để hạch toán vào chi phí và BQL cũng ghi nhận doanh thu rõ ràng 

hơn. 

4.2.1. Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa 

Lạc dưới góc độ kế toán tài chính 

Hoàn thiện về thời điểm ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng  

Theo tác giả, đối với tất cả các HĐXD có thời gian thực hiện kéo dài 

trên 1 năm, BQL cần xác định điểm dừng kĩ thuật cho từng giai đoạn thi công, 

tiến hành thủ tục và thực hiện nghiệm thu phần công việc hoàn thành. Dựa 

trên Biên bản nghiệm thu giữa BQL và Chủ đầu tư, Hồ sơ thanh toán có xác 

nhận của Chủ đầu tư và Hóa đơn, kế toán phải ghi nhận doanh thu cho phần 

công việc hoàn thành.  

Đối với từng hạng mục nhỏ trong HĐXD có thời gian thực hiện trong 

vòng một kì kế toán năm như tại các gói hồ sơ số 10 thì không cần nghiệm 

thu để ghi nhận doanh thu cho từng phần mà thực hiện nghiệm thu khi công 

trình hoàn thành. Lúc này cũng dựa vào Biên bản nghiệm thu giữa BQL và 

Chủ đầu tư, Hồ sơ thanh toán có xác nhận của Chủ đầu tư và Hóa đơn, kế 

toán ghi nhận doanh thu của HĐXD, 

Hoàn thiện việc xác định phần công việc hoàn thành và giá trị doanh 

thu hợp đồng xây dựng ghi nhận trong kỳ. 
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Để xác định phần công việc hoàn thành một cách hợp lí và đúng đắn 

thì BQL nên sử dụng phương pháp tỉ lệ % giữa chi phí phát sinh của phần 

công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của 

HĐXD.  

Hoàn thiện việc xác định chi phí cho phần công việc hoàn thành 

trong kỳ (giá vốn hàng bán) của hợp đồng xây dựng.  

Đối với các HĐXD nghiệm thu từng phần khi có khối lượng xây lắp 

hoàn thành, để xác định đúng đắn chi phí cho phần công việc hoàn thành 

trong kỳ của HĐXD, BQL cần tính toán được chi phí thực tế của khối lượng 

xây lắp dở dang cuối kì theo Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo 

chi phí dự toán.  

Từ chi phí thực tế của khối lượng xây lắp dở dang cuối kì, ta xác 

định được chi phí cho phần công việc hoàn thành của HĐXD (giá vốn) theo 

công thức:  

 

 

Chi phí cho 

phần công 

việc 

hoàn thành 

trong kỳ của 

HĐXD 

= 

Chi phí thực 

tế của khối 

lượng xây 

lắp 

dở dang đầu 

kì 

+ 

Chi phí thực tế 

của khối 

lượng xây lắp 

phát trong kì 

- 

Chi phí thực 

tế của khối 

lượng xây lắp 

dở dang cuối 

kì 

 

Tổ chức tài khoản kế toán: Việc tổ chức tài khoản kế toán để thu thập 

thông tin quá khứ phục vụ cho việc ra quyết định cần được tiến hành một cách 

có hệ thống và khoa học vừa đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết theo yêu cầu 

quản trị, vừa đảm bảo khả năng đối chiếu giữa thông tin chi tiết với thông tin 
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tổng hợp liên quan của các đối tượng kế toán cụ thể. Để đáp ứng mục tiêu trên 

cần căn cứ vào hệ thống tài khoản của Nhà nước ban hành, trên cơ sở mục 

đích và yêu cầu của quản lý chi tiết đối với từng đối tượng để mở các tài 

khoản chi tiết theo dõi từng đối tượng như hạng mục xây lắp thi công của 

từng nhà thầu, bên cạnh đó còn có các hạng mục thi công cho từng đoạn, từng 

công trình, bao gồm bao nhiêu nhà thầu thực hiện. 

 4.2.2. Hoàn thiện Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa 

Lạc góc độ kế toán quản trị 

Việc xây dựng dự toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh phải 

được thực hiện đồng bộ và phải có sự tham gia, phối hợp của các bộ phận 

trong BQL. Trên cơ sở lập dự toán căn cứ vào tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

của năm trước, kế hoạch, định mức và dự báo của năm sau. 

4.2.2.1. Xác định các trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu và trung tâm lợi 

nhuận 

BQL phải xác định được trung tâm doanh thu, trung tâm chi phí và 

trung tâm lợi nhuận. Việc xác định được các trung tâm này sẽ giúp BQL quản 

lý và điều hành một cách có hiệu quả hoạt động kinh doanh. Xác định các 

trung tâm doanh thu, chi phí, lợi nhuận đều phải phân chia thành các phòng, 

ban. Cụ thể trung tâm chi phí sẽ là bộ phận kế toán, phòng TCHC…, trung 

tâm doanh thu là phòng kinh doanh, trung tâm lợi nhuận là Ban giám đốc của 

BQL. Điều này phát sinh vấn đề đo lường và kiểm soát kết quả của bộ phận 

kinh doanh. Kế toán quản trị vận dụng hệ thống kế toán trách nhiệm để phân 

loại các bộ phận thành các trung tâm trách nhiệm từ đó đánh giá kết quả của 

từng bộ phận dựa trên trách nhiệm được giao của bộ phận. 
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4.2.2.2. Lập dự toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh  

Sau khi xác định được các trung tâm doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh, kế toán quản trị phải xây dựng hệ thống các dự toán về doanh 

thu, chi phí và kết quả kinh doanh để đánh giá hiệu quả của trung tâm trách 

nhiệm này. 

Báo cáo nhằm đánh giá trách nhiệm và thành quả hoạt động, dựa trên 

báo cáo thực hiện doanh thu thực tế so với doanh thu dự toán. Thành quả quản 

lý của các trung tâm doanh thu thường được đánh giá bằng việc so sánh doanh 

thu có thể kiểm soát giữa thực tế so với dự toán và phân tích các chênh lệch 

phát sinh do ảnh hưởng của các nhân tố. Đơn vị có thể lập bảng sau: 

Báo cáo kiểm soát doanh thu 

 

Doanh thu 

có the 

kiểm soát 

được 

 

Thực tế 

 

Dự toán 

linh hoạt 

Chênh 

lệch dự 

toán linh 

hoạt 

 

Dự toán 

tĩnh 

 

Chênh lệch  

SL GB DT SL GB DT SL GB DT SL GB DT SL GB DT 

Đơn vị A                

Đơn vị B                

Tổng                

 

Theo thực tế quy trình đầu tư phải xong thiết kế bản vẽ thi công mới có 

dự toán. Vì tiến độ nên khi có thiết kế nhà thầu đã tiến hành thi công ngay và 

thanh toán theo Quyết định tạm phê duyệt dự toán do đó giá trị thực tế phải 

thi công cao hơn nhiều so với giá trị được duyệt. Tổng công ty phải ứng vốn 

thi công, đến nay chưa được thanh toán phần chênh lệch. Chính vì vậy việc 

xác định trung tâm chi phí một cách chính xác sẽ góp phần làm cho giá trị phê 

duyệt được chính xác gần với giá thực tế hơn. Đơn vị có thể lập bảng sau: 
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 DỰ TOÁN THỰC HIỆN CHÊNH LỆCH 

Chi phí sản xuất 

đơn vị thầu A 

   

Chi phí sản xuất 

đơn vị thầu B 

   

Tổng cộng    

 

Phương pháp xác định chi phí định mức: 

* Phương pháp kỹ thuật: Phương pháp này đòi hỏi sự kết hợp của các 

chuyên gia kỹ thuật để nghiên cứu thời gian thao tác công việc nhằm mục 

đích xác định lượng nguyên vật liệu và lao động hao phí cần thiết để sản xuất 

sản phẩm trong điều kiện về công nghệ, khả năng quản lý và nguồn nhân lực 

hiện có tại doanh nghiệp. 

* Phương pháp phân tích số liệu lịch sử: Xem lại giá thành đạt được ở 

những kỳ trước như thế nào, tuy nhiên phải xem lại kỳ này có gì thay đổi và 

phải xem xét những chi phí phát sinh các kỳ trước đã phù hợp hay chưa, nếu 

không hợp lý, hợp lệ thì bỏ hay xây dựng lại. 

* Phương pháp điều chỉnh: Điều chỉnh chi phí định mức cho phù hợp 

với điều kiện hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp. 

4.2.2.3. Tổ chức thu thập và cung cấp thông tin 

Dựa vào hệ thống chỉ tiêu doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh đã 

xây dựng dự toán theo từng trung tâm trách nhiệm, kế toán quản trị tổ chức 

thu thập thông tin theo các chỉ tiêu đó. Để thu nhận thông tin thực hiện kế 

toán quản trị cần bổ sung thêm các chỉ tiêu và hệ thống chứng từ đã sử dụng 

cho kế toán tài chính hoặc thiết kế theo các mẫu chứng từ nhằm thu thập các 

thông tin về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh chi tiết theo từng hoạt 

động, bộ phận, từng trung tâm trách nhiệm. 
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Các bộ phận kế toán có chức năng thu thập và cung cấp thông tin kế 

toán vừa tổng hợp vừa chi tiết, đồng thời lập dự toán tổng hợp và chi tiết theo 

yêu cầu quản lý, việc ghi chép, phản ánh, xử lý và truyền đạt thông tin được 

tính đến cả mục đích của KTTC và KTQT nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin 

kế toán cho cả đối tượng bên trong và bên ngoài BQL. Kế toán quản trị chi 

phí sử dụng báo cáo bộ phận để cung cấp thông tin cho nội bộ BQL. Đơn vị 

có thể lập bảng sau: 

Báo cáo đánh giá kết quả của trung tâm lợi nhuận 

Chỉ tiêu 
Thực 

hiện 

Kế 

hoạch 

Biến động TH/KH 

Mức Tỷ lệ 

Doanh thu có thể kiểm soát     

Biến phí có thế kiêm soát     

Số dư đảm phí có thể kiểm soát     

Định phí có thể kiểm soát     

Lợi nhuận hoạt động có thể 

kiểm soát 

    

 

Ngoài ra, kế toán quản trị cần phải thiết kế thêm hệ thống thu nhận 

thông tin phục vụ riêng cho kế toán quản trị, phục vụ cho việc phân tích các 

nhân tố mang tính định tính như hệ thống thu nhận thông tin qua Email, 

internet, các phương tiện khác… 

Sau khi thu nhập thông tin, kế toán tiến hành phân tích thông tin để 

cung cấp cho nhà quản trị: 

Đối với thông tin quá khứ: dựa trên cơ sở số liệu doanh thu, chi phí, kế 

toán tiến hành lập báo cáo phân tích chi phí thành biến phi, định phí và chi phí 

hỗn hợp. Sau đó kế toán lập báo cáo hoạt động kinh doanh theo cách ứng xử 
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của chi phí. Từ đó tiến hành phân tích điểm hòa vốn, xây dựng công thức dự 

toán chi phí. 

Đối với thông tin tương lai: Từ các thông tin do các bộ phận có liên 

quan cung cấp, kế toán quản trị đưa ra các phương án kinh doanh cho kỳ tới, 

và tiến hành phân tích, lập kết quả phân tích, tư vấn cho nhà quản trị doanh 

nghiệp ra quyết định kinh doanh. Nhà quản trị cần cung cấp nhiều thông tin 

tương lại, nhưng quan trọng và chỉ yếu là những thông tin liên quan về 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh mà qua đó có thể kiểm 

soát được quá trình hoạt động của BQL cũng như có thể đánh giá được quá 

trình đó. 

Bên cạnh việc tổ chức thu thập và cung cấp thông tin nói trên, công tác 

tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán và báo cáo kế toán cũng cần được 

xem xét kỹ lưỡng. 

Căn cứ vào mô hình tổ chức kinh doanh của BQL hiện nay, BQL nên 

lựa chọn xây dựng mô hình kế toán kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán 

quản trị. Theo mô hình này, BQL sẽ tiết kiệm được chi phí, phòng tài chính 

kế toán chịu trách nhiệm chung về toàn bộ công tác kế toán trong BQL từ việc 

định khoản, hệ thống báo cáo, chứng từ…. nhằm cung cấp thông tin cho nhà 

quản trị. Kế toán quản trị đặt trọng tâm vào việc xây dựng kiểm tra, xác định 

và hoạch định các chi phí trong hoạt động kinh doanh. Kế toán quản trị khộng 

tách rời với kế toán tài chính mà kết hợp chung với nhau. 

4.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện 

Để có thể hoàn thiện công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, tại BQL cần 

nhận thức và phát huy nâng cao hơn nữa tầm quan trọng cũng như hiệu quả 

của việc thực hiện công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh nói riêng. 
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Bên cạnh đó, BQL nên chú trọng một số việc cơ bản như: 

Tạo điều kiện nâng cao trình dộ đội ngũ cán bộ kế toán tài chính của 

mình, trang thiết bị vật chất để giúp kế toán nâng cao khả năng thu thập, xử 

lý, kiểm soát và cung cấp thông tin kế toán một cách chính xác, kịp thời nhất. 

Phải thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn và 

dài hạn để cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhân viên kế toán nhằm đảm 

bảo không có yếu kém. Hơn nữa, luôn luôn chú trọng đến việc rèn luyện đạo 

đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tư tưởng và bản lĩnh trong làm việc. 

Cần tổ chức, sắp xếp lại bộ máy kế toán của công ty theo hướng kết 

hợp KTTC và KTQT đảm bảo kết quả hoạt động có hiệu quả. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 
Tóm lại, dựa trên nền tảng cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí 

và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp, kết quả phân tích những nội 

dung tồn tại về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc, luận văn 

đã để xuất những nội dung cơ bản để khắc phục những tồn tại về kế toán 

doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc. 
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KẾT LUẬN 

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay việc tổ chức công tác kế 
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đúng đắn, chính xác 
và kịp thời sẽ đánh giá được hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, giúp 
doanh nghiệp đứng vững trên thị trường. Từ đó, những nhà quản lý doanh 
nghiệp có những biện pháp thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn và mở rộng sản 
xuất kinh doanh tăng thu nhập. 

Qua thời gian nghiên cứu nghiên cứu lý luận về doanh thu, chi phí, xác 
định kết quả kinh doanh, cùng với việc tìm hiểu thực trạng tại Ban quản lý dự 
án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc  
Luận văn cơ bản  giải quyết một số vấn đề sau: 

- Trình bày những lý luận cơ bản về doanh thu, chi phí, xác định kết 
quả hoạt động kinh doanh dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

- Trình bày khái quát thực trạng doanh thu, chi phí và xác định kết quả 
hoạt động kinh doanh tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường 
Láng - Hòa Lạc 

- Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế tác giả đưa ra phương hướng 
hoàn thiện góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 
định kết quả kinh doanh của Ban quản lý. 

Do nội dung của đề tài nghiên cứu khá rộng và phức tạp, đòi hỏi phải 
có những kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn. Với trình độ bản thân có hạn, 
thời gian nghiên cứu không dài, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. 
Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để luận 
văn đầy đủ và hoàn thiện hơn. 

 Tôi  xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô giáo TS. Bùi Thị Ngọc đã 
trực tiếp hướng dẫn, cùng các thầy cô trong khoa Kế toán, khoa Sau Đại học 
và toàn thể ban lãnh đạo cùng các cán bộ, nhân viên bộ phận kế toán tại Ban 
quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc đã giúp tôi 
hoàn thành bài khóa luận này. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC SỐ 01 

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

 

Sơ đồ 2.1: Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 
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Sơ đồ 2.2: Phương pháp hạch toán doanh thu từ + 

hoạt động tài chính 
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Sơ đồ 2.3: Phương pháp hạch toán các khoản thu nhập khác 
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Sơ đồ 2.4: Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng 
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Sơ đồ 2.5: Phương pháp hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 
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Sơ đồ 2.6: Phương pháp hạch toán chi phí khác 
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Sơ đồ 2.7: Phương pháp hạch toán kết quả kinh doanh 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

DANH MỤC CHỨNG TỪ - SỔ SÁCH KẾ TOÁN 

 

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc 

 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017 

Biểu mẫu 3.1: Tài khoản: 1541 - CF SXKD dở dang - Xây lắp 

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 1541 

Loại tiền: VNĐ 

CTGS 
Chứng từ Họ 

tên/Đơn 
vị 

Diễn giải 
TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

        Số dư đầu kỳ   2,836,828,239   

24/10/2017 K0286 24/10/2017 

Công ty 
cổ phần 
đầu tư 
phát 
triển Hà 
Thành 

Khối lượng XLHT kỳ 
quyết toán - HĐ 
87/2009 - Công ty Hà 
Thành 331 

2,863,574,04
4   

31/10/2017 K0295 31/10/2017 

Công ty 
CP XD 
số 5 

Khối lượng KLHT hạng 
mục: Hầm, tường chắn 
và trạm bơm Hầm chui 
Đường sắt gói hồ sơ số 
11 - HĐ 06/2010 - 
Vinaconex 5 331 

1,075,016,32
1   
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31/10/2017 K0296 31/10/2017 

Công ty 
Cổ phần 
Xây 
dựng tự 
động 
hóa và 
truyền 
thông 
VINAC
ON 

Khối lượng XLHT hạng 
mục thiết bị, trạm bơm 
và điện chiếu sáng gói 
hồ sơ Tiểu dự án - Công 
ty Tự động hóa và 
truyền thông VINACON 331 

2,720,602,13
9   

3/11/2017 K0304 03/11/2017 

Công ty 
CP Xây 
dựng số 
11 

Khối lượng XLHT gói 
hồ sơ tiểu dự án TDA.50 
- Công ty Vinaconex 11 331 

27,624,240,0
00   

15/11/2017 K0333 15/11/2017 

Công ty 
TNHH 
MTV 
đầu tư 
và phát 
triển 
nông 
nghiệp 
Hà Nội 

Khối lượng XLHT kỳ 
14.52 - HĐ 96/2008 - 
Công ty NNHN 331 

1,148,844,43
7   

17/11/2017 K0336 16/11/2017 

Công ty 
TNHH 
Cơ giới 
Quang 
Ninh 

Khối lượng XLHT kỳ 
7.328 HĐ 82/2011 - Cty 
Quang Ninh 331 1,329,328,101   

17/11/2017 K0341 17/11/2017 

Công ty 
Cổ phần 
điện 
chiếu 
sáng Hải 
Phòng 

Khối lượng XLHT kỳ 
quyết toán điện chiếu sáng 
gói tiểu dự án - Công ty 
điện CS Hải Phòng 331 3,887,021,573   

25/11/2017 K0354 25/11/2017 

Công ty 
CP XD 
số 5 

Khối lượng XLHT kỳ 
7.240 - HĐ 81/2008/HĐ-
XD ngày 10/04/2008 - 
Vinaconex 5 331 1,295,498,254   
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30/11/2017 K0362 30/11/2017 

Tổng 
công ty 
xây dựng 
công 
trình giao 
thông 1 - 
Công ty 
CP 

Khối lượng XLHT kỳ 
10.104+105+106+107+10
8 - TCT XD CTGT 1 331 

12,520,553,49
1   

01/122017 K0366 01/12/2017 

Công ty 
CP 
Vinacone
x 6 

Khối lượng XLHT kỳ 
quyết toán gói hồ sơ số 6- 
HĐ 77/HĐ-XD ngày 
08/03/2008 331 1,086,780,217   

01/12/2017 K0367 01/12/2017 

Tổng 
công ty 
Thăng 
Long - 
CTCP 

Khối lượng XLHT kỳ 
quyết toán gói hồ sơ số 8 - 
TCT Thăng Long 331 

14,362,088,51
1   

06/12/2017 K0375 06/12/2017 

Công ty 
TNHH 
Cơ giới 
Quang 
Ninh 

Khối lượng xây lắp hoàn 
thành kỳ quyết toán gói 6 
HĐ 173/2009 - Cty Quang 
Ninh 331 2,534,093,446   

12/12/2017 K0380 12/12/2017 

Tổng 
công ty 
Vận tải 
Thuỷ - 
CTCP 

Khối lượng XLHT kỳ 
quyết toán gói hồ sơ số 6 
(km19+300 - Km20+00) - 
TCT VT Thủy 331 7,533,430,891   

14/12/2017 K0382 14/12/2017 

Công ty 
Cổ phần 
thương 
mại công 
nghệ 
Bình 
Minh 

Khối lượng XLHT hạng 
mục: San ủi, lắp tấm ốp 
giải phân cách giữa hai 
đường cao tốc - HĐ 
132/2010/HĐ-XD ngày 
11/08/2010 - Công ty 
TMCN Bình Minh 331 332,386,166   

20/12/2017 K0383 20/12/2017 

Công ty 
TNHH 
Ngọc 
Minh 

Khối lượng XLHT kỳ 
10.90 - HĐ 129/2010/HĐ-
XD ngày 03/08/2010 - 
Công ty TNHH Ngọc 
Minh 331 336,029,282   

22/12/2017 K0384 22/12/2017 

Công ty 
TNHH 
Ngọc 
Minh 

Khối lượng xây lắp hoàn 
thành gói 2 - HĐ 64/2008 - 
ngày 03/08/2010 - Công ty 
Ngọc Minh 331 1,979,949,674   
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22/12/2017 K0386 22/12/2017 

Công ty 
cổ phần 
kiến trúc 
và xây 
dựng Bắc 
Sơn 

Khối lượng XLHT kỳ 
10.110 - HĐ 49/2013 - 
Công ty kiến trúc XD Bắc 
Sơn 331 2,357,457,228   

22/12/2017 K0387 22/12/2017 

Công ty 
Cổ phần 
Xây 
dựng số 
16 - 
Vinacone
x  

Khối lượng XLHT kỳ 
quyết toán gói 5 - HĐ 
48/2008, PL 35/2017 - 
Công ty Vinaconex 16 331 1,628,483,489   

22/12/2017 K0389 22/12/2017 

Công ty 
TNHH 
đầu tư và 
thương 
mại Tân 
Quang 

Khối lượng XLHT kỳ 
14.55 - Công ty Tân 
Quang 331 174,138,579   

23/12/2017 K0388 23/12/2017 

Công ty 
Cổ phần 
Xây 
dựng số 
2 

Khối lượng XLHT gói 6 - 
Lán trại - Công ty 
Vinaconex 2 331 513,074,909   

23/12/2017 K0391 23/12/2017 
Đơn vị 
thi công 

HT điều chỉnh phiếu chi 
01.C345 ngày 24/12/2011 331   -4,828,000 

23/23/2017 K0391 23/12/2017 
Đơn vị 
thi công 

HT điều chỉnh phiếu chi 
01.C345 ngày 24/12/2011 331   -840,000 

23/12/2017 K0391 23/12/2017 
Đơn vị 
thi công 

Trích giá vốn kinh phí 
khôi phục sửa chữa nắp hố 
ga - Công ty Vinaconex 
39, XL GTCC  6328   5,668,000 

29/12/2017 K0409 29/12/2017 

Công ty 
cổ phần 
xây dựng 
và cây 
xanh Hà 
Đô 

Khối lượng XLHT gói tiểu 
dự án - HĐ 123/2008 ngày 
27/12/2008 - CX Hà Đô 331 1,603,348,683   

29/12/2017 K0410 29/12/2017 

Công ty 
CP xây 
dựng và 
cây xanh 
Hà Đô 

Khối lượng XLHT kỳ 
14.50 - HĐ 137/2008 ngày 
06/05/2008 - công ty CX 
Hà Đô 331 298,272,800   
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30/12/2017 K0415 30/12/2017 

Công ty 
Công 
viên - 
Cây xanh 
Đà Nẵng 

Khối lượng XLHT gói hồ 
sơ số 120/HĐ-XD ngày 
28/08/2009 - Công ty công 
viên cây xanh - Đà Nẵng 331 1,129,202,726   

30/12/2017 K0425 30/12/2017 

Ban quản 
lý dự án 
đường 
Láng - 
Hòa Lạc 

Trong kỳ nhận hóa đơn 
giảm các khoản trích trước 3358   

81,937,224,32
1 

30/12/2017 K0425 30/12/2017 

Ban quản 
lý dự án 
đường 
Láng - 
Hòa Lạc 

Kết chuyển giá vốn xây lắp 
quý IV.2016 6321   

11,233,018,87
9 

 

Tổng cộng   
90,333,414,96
1 

93,170,243,20
0 

Lũy kế từ đầu năm   
187,594,689,8
86 

187,594,689,8
86 

Số dư cuối kỳ       

 
 
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

                                                Người lập biểu                          Kế toán trưởng                                   Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex     

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc    

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN  

Quý IV-2017  

Biểu mẫu 3.2: Tài khoản: 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 421  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền  

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có  

      Số dư đầu kỳ     

1,028,456,5

28 
 

30/12/2017 

KC 

QUY 

IV.07 

30/12/2017 

Kết chuyển 

lãi/lỗ hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh 

911 25,738,719    

               

      Tổng cộng   25,738,719    

      
Lũy kế từ đầu 

năm 
  

1,095,859,1

28 

4,834,252,0

96 
 

      Số dư cuối kỳ     
1,002,717,8

09 
 

        

    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biêu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex 

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

   

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017 

Biểu mẫu 3.3: Tài khoản: 5111 - Doanh thu bán các thành phẩm xây lắp 

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 5111 

Loại tiền: VNĐ

       

CTGS 

Chứng 
từ 

Họ 
tên/Đơn vị 

Diễn giải TK đối ứng Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 
tháng 

   Nợ Có 

        Số dư đầu kỳ      

31/10/2017 K0300 31/10/2017 
Ban quản lý dự án 
Thăng Long 

Khối lượng xây lắp 
hoàn thành gói hồ sơ 
số 7, 10, 13 - dự án 
mở rộng và hoàn 
thiện đường Láng - 
Hòa Lạc 

131   
34,831,501,81

8

30/11/2017 K0361 30/11/2017 
Ban quản lý dự án 
Thăng Long 

Khối lượng xây lắp 
hoàn thành gói hồ sơ 
số 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
11, 14, 15  

131   6,408,648,965

30/12/2017 K0419 30/12/2017 
Ban quản lý dự án 
Thăng Long 

Khối lượng XLHT 
kỳ 10.109 + 10.110  

131   4,789,195,455

30/12/2017 
KC QUY 
IV.06 

30/12/2017 
Ban quản lý dự án 
đường Láng - Hòa 
Lạc 

Kết chuyển doanh 
thu hoạt động xây 
lắp 

911 46,029,346,238  

 

      

Tổng cộng  46,029,346,238 46,029,346,238 

Lũy kế từ đầu năm  239,699,879,783 239,699,879,783 
Số dư cuối kỳ     

     

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 

năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc    

 
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2016  
Biểu mẫu 3.4: Tài khoản: 515 - Doanh thu hoạt động tài chính  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 515  
Loại tiền: VNĐ  

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TTK 
đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 
tháng 

Nợ Có  

      Số dư đầu kỳ       

31/10/2017 K0302 
31/10/20

17 

Hạch toán lãi 
tháng 10.2017 - 
Ngân hàng ACB 

1121   8,159  

31/10/2017 K0302 
31/10/20

17 

Hạch toán lãi 
tháng 10.2017 - 
Ngân hàng SCB 

1121   61,014,628  

30/11/2017 K0365 
30/11/20

17 

HT lãi ngân hàng 
tháng 11/201 - 
SCB 

1121   111,818,607  

30/11/2017 K0365 
30/11/20

17 

HT lãi ngân hàng 
tháng 11/2017 - 
ACB 

1121   5,497  

30/12/2017 K0420 
30/12/20

17 

HT lãi tiền gửi 
ngân hàng tháng 
12.2017 - ACB 

1121   4,252  

30/12/2017 K0420 
30/12/20

17 

HT lãi tiền gửi 
ngân hàng tháng 
12.2017 - SCB 

1121   75,662,459  

30/12/2017 
KC QUY 

IV.06 
30/12/20

17 

Kết chuyển 
doanh thu hoạt 
động tài chính 

911 75,680,367    

30/12/2017 
KC QUY 

IV.06 
30/12/20

17 

Kết chuyển 
doanh thu hoạt 
động tài chính 

911 172,833,235    
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     Tổng cộng  248,513,602 248,513,602  
     Lũy kế từ đầu năm  497,453,465 497,453,465  
     Số dư cuối kỳ       
        
    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017  

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

   
Tổng công ty CP Vinaconex     

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc    

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017  

Tài khoản: 515 - Doanh thu hoạt động tài chính  

Tên đối tượng: ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu (TK 344 60 439)  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền  

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có  

      Số dư đầu kỳ       

31/10/2017 K0302 
31/10/20

17 

Hạch toán lãi 

tháng 10.2017 - 

Ngân hàng ACB 

1121   8,159  

30/11/2017 K0365 
30/11/20

17 

HT lãi ngân hàng 

tháng 11/2017 - 

ACB 

1121   5,497  

30/12/2017 K0420 
30/12/20

17 

HT lãi tiền gửi 

ngân hàng tháng 

12.2017 - ACB 

1121   4,252  

30/12/2017 K0420 
30/12/20

17 

HT lãi tiền gửi 

ngân hàng tháng 

12.2017 - SCB 

1121   75,662,459  
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30/12/2017 
KC QUY 

IV.17 

30/12/20

17 

Kết chuyển doanh 

thu hoạt động tài 

chính 

911 75,680,367    

              

      Tổng cộng  75,680,367 75,680,367  

      
Lũy kế từ đầu 

năm 
 75,751,459 75,751,459  

      Số dư cuối kỳ       

        

   Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017  

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

 

Tổng công ty CP Vinaconex     

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc    

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN  

Quý IV-2017  

Tài khoản: 515 - Doanh thu hoạt động tài chính  

Tên đối tượng: NH SG - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Hai Bà Trưng (STK 

043 010 3958 100 001) 
 

Loại tiền: VNĐ 

CTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền  

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có  

      Số dư đầu kỳ        

31/10/2017 K0302 31/10/2017 

Hạch toán lãi 

tháng 10.2017 - 

Ngân hàng SCB 

1121   61,014,628  

30/11/2017 K0365 30/11/2017 
HT lãi ngân 

hàng tháng 
1121   111,818,607  
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11/2017 - SCB 

30/12/2017 
KC QUY 

IV.17 
30/12/2017 

Kết chuyển 

doanh thu hoạt 

động tài chính 

911 172,833,235    

               

      Tổng cộng   172,833,235 172,833,235  

      
Lũy kế từ đầu 

năm 
  421,702,006 421,702,006  

      Số dư cuối kỳ        

        

   Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017  

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

 

Tổng công ty CP Vinaconex 
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
Quý IV-2017 

Biểu mẫu 3.5: Tài khoản: 632 - Giá vốn bán hàng 
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 632 

Loại tiền: VNĐ 
Chứng từ 

Họ tên/Đơn vị Diễn giải 
TTK 
đối 
ứng 

Số tiền 
Số 

hiệu Ngày tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

K0297 31/10/2017 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
phát triển Hà 
Thành 

Trích giá vốn 
kinh phí chỉnh 
lý, đóng gói hồ 
sơ số 11 - Hà 
Thành 

3358        6,090,909   

K0298 31/10/2017 
Công ty cổ 
phần đầu tư và 
xây dựng 703 

Trích giá vốn 
chỉnh lý, đóng 
gói hồ sơ gói 11 
- cty 703 

3358        1,801,795   
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K0299 31/10/2017 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
phát triển điện 
lực và hạ tầng 
Việt Nam - 
Pidi 

Trích giá vốn 
chỉnh lý, đóng 
gói hồ sơ số 11 - 
Công ty Pidi 

3358        1,272,727   

K0301 31/10/2017 
Công ty TNHH 
sản xuất và xây 
dựng Thi Sơn 

Trích giá vốn 
biên soạn, chỉnh 
lý đóng gói G4, 
6, 11 - Công ty 
Thi Sơn 

3358        4,810,269   

K0320 10/11/2017 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
phát triển Hạ 
tầng 
Vinaconex 

Trích giá vốn 
kinh phí chỉnh 
lý đóng gói hồ 
sơ - Vina34 gói 
4,6 

3358      11,356,968   

K0321 10/11/2017 
Công ty cổ 
phần xây dựng 
số 5 

Trích giá vốn 
Kinh phí chỉnh 
lý, đóng gói hồ 
sơ 

3358        9,909,091   

K0323 11/11/2017 
Công ty CP 
Xây dựng số 
11 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
hồ sơ gói 6 - 
Vina 11 

3358 1,555,415   

K0325 10/11/2017 Công ty CP 
ĐTPT Hạ Tầng 

Giá vốn chi phí 
thí nghiệm - 
ĐTPT hạ tầng 

1542 38,282,844   

K0326 10/11/2017 
Công ty TNHH 
Cơ giới Quang 
Ninh 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
gói hồ sơ 6 - 
Quang Ninh 

3358 2,920,590   

K0329 15/11/2017 

Công ty TNHH 
MTV đầu tư và 
phát triển nông 
nghiệp Hà Nội 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý - 
gói hồ sơ số 14 - 
Cty NNHN 

3358 7,250,909   

K0330 15/11/2017 
Tổng công ty 
Thăng Long - 
CTCP 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn chỉnh lý hồ 
sơ gói 8 - Tổng 
Thăng Long 

3358 65,592,727   
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K0331 15/11/2017 

Công ty TNHH 
đầu tư và 
thương mại 
Tân Quang 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý, 
đóng gói hồ sơ 
gói 14 - Cty Tân 
Quang 

3358 1,927,273   

K0332 15/11/2017 

Công ty cổ 
phần xây dựng 
và thương mại 
Vĩnh An 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
đóng gói hồ sơ 
gói 14 - Vĩnh 
An 

3358 1,418,182   

K0334 16/11/2017 

Công ty XD 
123 - CN Tổng 
công ty XD 
CTGT 1 - 
Công ty CP 

Trích giá vốn 
kinh phí chỉnh 
lý, đóng gói hồ 
sơ gói BTN tạo 
nhám - cty 123 

3358 9,288,074   

K0335 17/11/2017 Công ty CP 
ĐTPT Hạ Tầng 

Trích giá vốn 
biên soạn, chỉnh 
lý hồ sơ gói 8  

3358      22,898,182   

K0338 17/11/2017 
Công ty cổ 
phần đầu tư và 
xây dựng 703 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn chỉnh lý 
gói 6 - Cty 703 

3358 943,580   

K0338 17/11/2017 
Công ty cổ 
phần đầu tư và 
xây dựng 703 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn chỉnh lý 
gói 8 - Cty 703 

3358 1,411,818   

K0342 22/11/2017 
Tổng công ty 
Vận tải Thuỷ - 
CTCP 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
hồ sơ gói 6 

3358 15,902,491   

K0343 22/11/2017 
Tổng công ty 
Vận tải Thuỷ - 
CTCP 

Trích giá vốn 
sơn bù lại sau bù 
lún BTN - TCT 
VT thủy 

1542 1,085,091   

K0344 22/11/2017 Công ty CP 
FECON 

Trích giá vốn 
kinh phí chỉnh 
lý, đóng gói hồ 
sơ gói 11 - 
FECON 

3358 2,272,727   
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K0345 23/11/2017 Công ty TNHH 
Ngọc Minh 

Trích giá vốn 
kinh phí sơn lại 
sau bù lún BTN 

1542 11,855,804   

K0356 28/11/2017 

Công ty Cổ 
phần Xây dựng 
số 16 - 
Vinaconex  

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn chỉnh lý, 
đóng gói hồ sơ 
số 16 

3358 25,604,799   

K0357 28/11/2017 
Tổng công ty 
XDCT Giao 
thông 8 

Trích giá vốn 
kinh phí chỉnh 
lý, biên soạn hồ 
sơ gói 9 

3358 26,330,907   

K0359 30/11/2017 
Công ty cổ 
phần xây dựng 
số 9 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
hồ sơ gói 12 - 
Vinaconex 9 

3358 19,014,545   

K0360 30/11/2017 
Công ty cổ 
phần 
vinaconex 6 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
hồ sơ nộp lưu 
trữ Quốc Gia - 
Gói 6 - 
Vinaconex 6 

3358 1,844,810   

K0379 12/12/2017 
Tổng công ty 
Vận tải Thuỷ - 
CTCP 

Trích giá vốn 
kinh phí bù lún 
vượt lún dư - 
TCT VT Thủy 

1542 228,356,728   

K0395 22/12/2017 

Công ty cổ 
phần xây dựng 
cây xanh Hà 
Đô 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
đóng gói hồ sơ 
gói 6 - CX Hà 
Đô 

3358 1,797,273   

K0390 23/12/2017 

Công ty Cổ 
phần thương 
mại công nghệ 
Bình Minh 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
hồ sơ gói hồ sơ 
số 14 - Cty Bình 
Minh 

3358 4,091,818   
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K0391 23/12/2017 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
xây dựng 
Vinaconex - 
PVC 

Trích giá vốn 
kinh phí khôi 
phục sửa chữa 
nắp hố ga - 
Công ty 
Vinaconex 39, 
XL GTCC  

1541 5,668,000   

K0392 23/12/2017 

Công ty cổ 
phần đầu tư 
xây dựng 
Vinaconex - 
PVC 

Trích giá vốn 
kinh phí sửa 
chữa mặt đường 
phục vụ công 
tác xác nhận hết 
bảo hành - Vina 
39 

1542 21,362,218   

K0393 23/12/2017 

Công ty CP 
đầu tư xây 
dựng 
Vinaconex - 
PVC 

Trích giá vốn 
kinh phí sửa 
chữa phục vụ 
bàn giao vỉa hè - 
Vinaconex 39 

1542 110,244,180   

K0394 23/12/2017 
Công ty Cổ 
phần Xây dựng 
số 2 

Trích giá vốn 
kinh phí chỉnh 
lý, đóng gói hồ 
sơ nộp lưu trữ 
quốc gia gói 6 - 
Vinaconex 2 

3358 17,939,691   

K0403 27/12/2017 

Công ty CP 
đầu tư xây 
dựng 
Vinaconex - 
PVC 

Trích giá vốn 
kinh phí sửa 
chữa vỉa hè 
đường GP - 
Vinaconex 39 

1542 41,818,182   

K0404 27/12/2017 Công ty CP 
Vimeco 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
hồ sơ gói 11 - 
Vimeco 

3358 118,545,455   

K0404 27/12/2017 Công ty CP 
Vimeco 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
hồ sơ gói 12 - 
Vimeco 

3358 14,381,818   
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K0416 30/12/2017 
Công ty CP 
Giao thông Hà 
Nội 

Trích giá vốn 
kinh phí biên 
soạn, chỉnh lý 
hồ sơ gói 4, 6, 
12 - Công ty 
GTHN 

3358 5,775,430   

K0418 30/12/2017 Công ty CP 
Phúc Châu An 

Trích giá vốn 
kinh phí chỉnh 
lý đóng gói hồ 
sơ gói 11 - Phúc 
Châu An 

3358 4,818,182   

K0425 30/12/2017 
Ban quản lý dự 
án đường Láng 
- Hòa Lạc 

HT điều chỉnh 
giá vốn - Lán 
trại VN2 gói 6 
căn cứ thương 
thảo hợp đồng 

3358 (126,986,481)   

K0425 30/12/2017 
Ban quản lý dự 
án đường Láng 
- Hòa Lạc 

Trích trước giá 
vốn hoạt động 
xây lắp tháng 
quý IV.2016 

3358 33.275.840.062   

K0425 30/12/2017 
Ban quản lý dự 
án đường Láng 
- Hòa Lạc 

Kết chuyển giá 
vốn xây lắp quý 
IV.2016 

1541 11.233.018.879   

K0425 30/12/2017 
Ban quản lý dự 
án đường Láng 
- Hòa Lạc 

Kết chuyển giá 
vốn hạng mục 
TLS (KL BQL 
thực hiện thay 
quang Tuyến) 

1544 643,526,648   

KC 
QUY 
IV.06 

30/12/2017 
Ban quản lý dự 
án đường Láng 
- Hòa Lạc 

Kết chuyển giá 
vốn dịch vụ 
khác 

911   867,441,502 

KC 
QUY 
IV.06 

30/12/2017 
Ban quản lý dự 
án đường Láng 
- Hòa Lạc 

Kết chuyển giá 
vốn xây lắp 911   45,025,399,108 

              

      Tổng cộng   
 

45,892,840,610 
 

45,892,840,610 

      Lũy kế từ đầu 
năm   237.332.146.585 237,332,146,585 

      Số dư cuối kỳ       
    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 
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Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
Quý IV-2017 

Biểu mẫu 3.6: Tài khoản: 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp  
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 642  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK 
đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày 
tháng Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ      

07/10/2017 K0274 07/10/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS 
banking tháng 
10.2017 SĐT 
09838111222 

1121 7,700   

07/10/2017 K0274 07/10/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS 
banking tháng 
10.2017 SĐT 
0905555225 

1121 7,700   

12/10/2017 K0277 12/10/2017 

Thanh toán 
hoàn tạm ứng 
chi phí mua lốp 
xe ô tô 29U - 
8224 

141 3,272,727   

17/10/2017 C0138 17/10/2017 

Thanh toán chi 
phí thay thế 
linh kiện và 
sửa chữa xe ô 
tô 29M - 0341 

1111 3,368,181   

07/11/2017 C0140 07/11/2017 

Thanh toán 
cước viễn 
thông BQL 
tháng 9/2017 

1111 1,646,171   

07/11/2017 C0141 07/11/2017 

Thanh toán chi 
phí xăng xe ô 
tô 29M- 0341 
tháng 10/2017 

1111 7,251,091   

07/11/2017 C0142 07/11/2017 
Thanh toán chi 
phí dịch vụ ăn 
uống  

1111 8,140,000   
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07/11/2017 K0312 07/11/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS 
banking tháng 
11.17 (SĐT 
0983811222) 

1121 7,700   

07/11/2017 K0312 07/11/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS 
banking tháng 
11.17 (SĐT 
0905555225) 

1121 7,700   

08/11/2017 C0143 08/11/2017 

Thanh toán phí 
bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự 
xe ô tô 29U -
8224 từ 
10/10/2017 đến 
10/10/2018 

1111 480,700   

08/11/2017 C0144 08/11/2017 

Thanh toán phí 
công chứng tài 
liệu theo đề 
nghị của các 
phòng chuyên 
môn 

1111 720,000   

08/11/2017 C0145 08/11/2017 

Thanh toán phí 
gửi xe ô tô 
29M-0341 
tháng 
10+11+12/201
7 

1111 2,454,545   

08/11/2017 K0316 08/11/2017 

Trích chi phí 
thuê máy phô 
tô quý IV năm 
2017 

24237 6,000,000   

10/11/2017 C0146 10/11/2017 Thanh toán chi 
phí tiếp khách  1111 8,500,000   

10/11/2017 C0147 10/11/2017 

Thanh toán chi 
phí xăng xe ô 
tô 29U -8224 
tháng 10-2017 

1111 4,726,546   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 HT tiền lương 
tháng 10.2017 3342 169,761,402   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 HT phụ cấp 
điện thoại 1121 1,200,000   



133

  

tháng 10.2017 

10/11/2017 K0318 10/11/2017 
Hạch toán trích 
18% BHXH 
tháng 10.2017 

3383 13,960,800   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 
Hạch toán trích 
3% BHYT 
tháng 10.2017 

3384 2,326,800   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 
Hạch toán trích 
1% BHTN 
tháng 10.2017 

3389 775,600   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 
Hạch toán trích 
2% KPCĐ 
tháng 10.2017 

3382 1,551,200   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 

Trích chi phí 
bổ sung do 
tăng lương cơ 
bản (Nguyễn 
Việt Dũng, 
Trần Thị Thu 
Hà, Nguyễn 
Văn Đảm, 
Hoàng Minh 
Trung) 

3383 1,771,000   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 
Phí chuyển 
lương tháng 
10.2017 

1121 51,000   

14/11/2017 C0150 14/11/2017 

Ăn ca tháng 
10.2017 phải 
trả cán bộ 
CNV 

3342 13,455,000   

28/11/2017 C0151 28/11/2017 

HT trích bổ 
sung quỹ lương 
quý IV/2017 
cho CBCNV 

3342 840,000   

28/11/2017 C0152 28/11/2017 

Thanh toán tiền 
mua đồ dùng 
văn phòng 
tháng 10/2017 

1111 593,694   

28/11/2017 C0153 28/11/2017 

Thanh toán tiền 
photo, đóng 
quyển tài liệu 
tháng 10/2017 

1111 2,189,200   



134

  

28/11/2017 C0154 28/11/2017 

Thanh toán 
cước viễn 
thông tháng 
10/2017 

1111 1,562,507   

28/11/2017 C0155 28/11/2017 

Thanh toán 
cước chuyển 
phát nhanh 
tháng 10/2017 

1111 1,275,909   

28/11/2017 C0156 28/11/2017 

Thanh toán tiền 
nước tinh khiết 
tháng 
9+10+11/2017 

1111 2,620,000   

05/12/2017 C0157 05/12/2017 

Thanh toán chi 
phí xăng xe ô 
tô 29U - 8224 
tháng 11/2017 

1111 4,946,455   

07/12/2017 C0158 07/12/2017 
Tiền ăn ca phải 
trả CB CNV 
tháng 11/2017 

3342 13,454,000   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 HT tiền lương 
tháng 11.2017 3342 169,781,809   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
Phụ cấp điện 
thoại tháng 
11.2017 

1121 1,200,000   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
Trích 18% 
BHXH tháng 
11.2017 

3383 14,200,200   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
Trích 3% 
BHYT tháng 
11.2017 

3384 2,366,700   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
Trích 1% 
BHTN tháng 
11.2017 

3389 788,900   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
Trích 2%LCB 
KPCĐ tháng 
11.2017 

3382 1,577,800   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 HT phí chuyển 
lương 1121 57,000   

09/12/2017 K0378 09/12/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS tháng 
12/2017SĐT 
0905555225 

1121 7,700   
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09/12/2017 K0378 09/12/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS tháng 
12/2017SĐT 
0983811222 

1121 7,700   

12/12/2017 C0159 12/12/2017 

Thanh toán chi 
phí thay thế 
phụ tùng và 
sửa chữa xe ô 
tô 29M - 0341 

1111 5,450,000   

12/12/2017 C0160 12/12/2017 

Thanh toán chi 
phí xăng xe ô 
tô 29M - 0341 
tháng 11/2017 

1111 6,182,727   

25/12/2017 C0161 25/12/2017 Thanh toán chi 
phí tiếp khách 1111 2,950,000   

26/12/2017 C0162 26/12/2017 
Thanh toán tiền 
mua lịch năm 
2018 của TCT 

1111 1,310,650   

27/12/2017 K0398 27/12/2017 

Thanh toán 
kinh phí thuê 
nhân viên dọn 
vệ sinh tháng 
9+10+11/2017 
VP BQL tại 
Bắc An Khánh 

1121 2,100,000   

27/12/2017 K0398 27/12/2017 

Thanh toán phí 
dịch vụ bảo vệ 
tháng 
9+10+11/2017 
VP BQL tại 
Bắc An Khánh 

1121 13,500,000   

27/12/2017 K0398 27/12/2017 

Thanh toán tiền 
điện tháng 
9+10+11/2017 
VP BQL tại 
Bắc An Khánh 

1121 29,795,406   

27/12/2017 K0398 27/12/2017 

Thanh toán tiền 
nước tháng 
9+10+11/2017 
VP BQL tại 
Bắc An Khánh 

1121 432,121   
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27/12/2017 K0398 27/12/2017 

Thanh toán phí 
môi trường 
tháng 
9+10+11/2017 
VP BQL tại 
Bắc An Khánh 

1121 43,212   

27/12/2017 K0399 27/12/2017 

Thanh toán 
hợp đồng số 
3898/2017 cho 
Công ty Thái 
Sơn - Dịch vụ 
chữ ký số và 
dịch vụ khai 
báo bảo hiểm 
điện tử 

1121 1,850,000   

27/12/2017 K0401 27/12/2017 

Thanh toán cho 
công ty ANA 
phí bảo trì 
phần mềm kế 
toán doanh 
nghiệp từ 
9/2016 đến 
30/08/2017 

1121 7,680,000   

27/12/2017 K0401 27/12/2017 

Ngân hàng trả 
lại tiền do sai 
tên chi nhánh 
Ngân hàng 

1121  7,680,000 

28/12/2017 K0405 28/12/2017 

Thanh toán phí 
bảo trì phần 
mềm kế toán 
doanh nghiệp 
từ 9/2016 đến 
30/08/2017) - 
Ana 

1121 7,680,000   

30/12/2017 C0167 30/12/2017 

Thanh toán 
cước chuyển 
phát nhanh 
tháng 12/2017 

1111 1,358,011   

30/12/2017 C0168 30/12/2017 

Thanh toán 
cước phí 
chuyển phát 
nhanh tháng 
11/2017 

1111 1,620,909   
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30/12/2017 C0169 30/12/2017 

Thanh toán tiền 
phô tô + đóng 
quyển tháng 
11/2017 

1111 15,740,300   

30/12/2017 C0170 30/12/2017 
Thanh toán tiền 
văn phòng 
phẩm 

1111 2,127,400   

30/12/2017 C0171 30/12/2017 

Thanh toán tiền 
phô tô + đóng 
quyển tháng 
12/2016 

1111 8,294,000   

30/12/2017 C0172 30/12/2017 
Thanh toán tiền 
văn phòng 
phẩm 

1111 7,793,400   

30/12/2017 C0173 30/12/2017 

Thanh toán 
mua đồ dùng 
văn phòng của 
BQL tháng 
11+12/2016  

1111 1,154,410   

30/12/2017 C0174 30/12/2017 
Thanh toán tiền 
lệ phí công 
chứng  

1111 587,000   

30/12/2017 C0175 30/12/2017 

Thanh toán tiền 
nước uống tinh 
khiết tháng 11, 
12/2017 

1111 1,920,000   

30/12/2017 C0176 30/12/2017 

Thanh toán tiền 
đổ mực, sửa 
máy tính, máy 
in  

1111 5,230,000   

30/12/2017 C0177 30/12/2017 

Thanh toán 
cước viễn 
thông tháng 
11/2017 

1111 1,850,504   

30/12/2017 C0178 30/12/2017 
Hạch toán Tiền 
ăn ca tháng 
12/2017 

3342 13,455,000   

30/12/2017 C0179 30/12/2017 

Thanh toán chi 
phí hoạt động 
xe ô tô 29U-
8224 tháng 
12.2017 

1111 4,740,182   
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30/12/2017 C0180 30/12/2017 

Thanh toán chi 
phí hoạt động 
xe ô tô 29M-
0341 tháng 
12.2017 

1111 7,945,636   

30/12/2017 C0181 30/12/2017 Thanh toán chi 
phí ăn uống 1111 7,236,364   

30/12/2017 C0182 30/12/2017 
Thanh toán 
dịch vụ ăn 
uống 

1111 6,490,545   

30/12/2017 C0184 30/12/2017 

Hạch toán tiền 
bổ sung quỹ 
lương cho 
CBCNV nhân 
dịp Tết dương 
lịch 2018 

3342 173,125,000   

30/12/2017 C0185 30/12/2017 

Hạch toán 
lương bổ sung 
tháng 
11,12/2017 của 
Phạm Văn 
Hưng 

3342 9,159,026   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 HT tiền lương 
tháng 12.2017 3342 169,189,040   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 

Trích trước 
phụ cấp điện 
thoại tháng 
12.2017 

3358 1,200,000   

30/12/2017 K0414 30/12/2016 
HT 18% 
BHXH tháng 
12.2017 

3383 11,766,437   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 HT 3% BHYT 
tháng 12.2017 3384 2,366,700   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 HT 1% BHTN 
tháng 12.2017 3389 788,900   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 
HT 2% Kinh 
phí công đoàn 
tháng 12.2017 

3382 1,577,800   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 
Trích trước phí 
chuyển lương 
tháng 12.2017 

3358 51,000   

30/12/2017 K0422 30/12/2017 Trích trước 
tiền cước điện 3358 1,730,259   
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thoại tháng 
12.2017 

30/12/2017 K0422 30/12/2017 

Trích trước 
quỹ lương 
2017 chi dịp tết 
Âm Lịch  

3358 259,688,000   

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  951,544,27

7 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  43,964,000 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  55,818,837 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  593,694 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  46,727,677 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  47,546,063 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  5,230,000 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  9,530,000 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  33,316,909 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  4,491,120 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  29,795,406 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  5,015,333 

30/12/2017 KC 30/12/2017 Kết chuyển chi 911  6,789,441 
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QUY 
IV.17 

phí QLDN 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  3,254,410 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  1,275,909 

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 Kết chuyển chi 
phí QLDN 911  13,500,000 

         

   Tổng cộng  1,266,073,0
76 

1,266,073,0
76 

   Lũy kế từ đầu 
năm  4,307,701,8

21 
4,307,701,8

21 
   Số dư cuối kỳ     
       
   Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

 
Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
Quý IV-2017  

Tài khoản: 64201 - Tiền lương, tiền công  
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64201  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ      

10/11/2017 K0318 10/11/2017 
HT tiền lương 
tháng 10.2017 

3342 169,761,402   

28/11/2017 C0151 28/11/2017 
HT trích bổ 
sung quỹ 
lương quý 

3342 840,000   
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IV/2017 cho 
CBCNV 

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
HT tiền lương 
tháng 11.2017  

3342 169,781,809   

30/12/2017 C0184 30/12/2017 

Hạch toán tiền 
bổ sung quỹ 
lương cho 
CBCNV nhân 
dịp Tết dương 
lịch 2018 

3342 173,125,000   

30/12/2017 C0185 30/12/2017 

Hạch toán 
lương bổ sung 
tháng 
11,12/2017 của 
Phạm Văn 
Hưng 

3342 9,159,026   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 
HT tiền lương 
tháng 12.2017 

3342 169,189,040   

30/12/2017 K0422 30/12/2017 

Trích trước 
quỹ lương 
2017 chi dịp 
tết Âm Lịch  

3358 259,688,000   

30/12/2017 
KC 

QUY 
IV.17 

30/12/2017 
Kết chuyển chi 
phí QLDN 

911   951,544,277 

      Tổng cộng  951,544,277 951,544,277 

      
Lũy kế từ đầu 
năm 

 
3,145,932,75

5 
3,145,932,75

5 
      Số dư cuối kỳ      
       
    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex 
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017 
Tài khoản: 64202 - Phụ cấp có tính chất lương  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64202  
Loại tiền: VNĐ  

       

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

10/11/2017 K0318 10/11/2017 
HT phụ cấp 
điện thoại 
tháng 10.2017 

1121 1,200,000   

14/11/2017 C0150 14/11/2017 

Ăn ca tháng 
10.2017 phải 
trả cán bộ 
CNV 

3342 13,455,000   

07/12/2017 C0158 07/12/2017 
Tiền ăn ca phải 
trả CB CNV 
tháng 11/2017 

3342 13,454,000   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
Phụ cấp điện 
thoại tháng 
11.2017 

1121 1,200,000   

30/12/2017 C0178 30/12/2017 
Hạch toán Tiền 
ăn ca tháng 
12/2017 

3342 13,455,000   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 

Trích trước 
phụ cấp điện 
thoại tháng 
12.2017 

3358 1,200,000   

30/12/2017 
KC QUY 
IV.17 

30/12/2017 
Kết chuyển chi 
phí QLDN 

911   43,964,000 
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      Tổng cộng  43,964,000 43,964,000 

      
Lũy kế từ đầu 
năm 

 207,381,000 207,381,000 

      Số dư cuối kỳ      
       
   Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

 
Tổng công ty CP Vinaconex     

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017 

Tài khoản: 64203 - BHXH, BHYT, KPCĐ  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64203  

Loại tiền: VNĐ  

 

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 
ứng 

Số tiền 
Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

      
Số dư đầu 
kỳ      

10/11/2017 K0318 10/11/2017 

Hạch toán 
trích 18% 
BHXH tháng 
10.2017 

3383 13,960,800   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 

Hạch toán 
trích 3% 
BHYT tháng 
10.2017 

3384 2,326,800   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 

Hạch toán 
trích 1% 
BHTN tháng 
10.2017 

3389 775,600   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 Hạch toán 3382 1,551,200   
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trích 2% 
KPCĐ tháng 
10.2017 

10/11/2017 K0318 10/11/2017 

Trích chi phí 
bổ sung do 
tăng lương 
cơ bản 
(Nguyễn 
Việt Dũng, 
Trần Thị 
Thu Hà, 
Nguyễn Văn 
Đảm, Hoàng 
Minh Trung) 

3383 1,771,000   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
Trích 18% 
BHXH tháng 
11.2017 

3383 14,200,200   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
Trích 3% 
BHYT tháng 
11.2017 

3384 2,366,700   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 
Trích 1% 
BHTN tháng 
11.2017 

3389 788,900   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 

Trích 
2%LCB 
KPCĐ tháng 
11.2017 

3382 1,577,800   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 
HT 18% 
BHXH tháng 
12.2017 

3383 11,766,437   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 
HT 3% 
BHYT tháng 
12.2017 

3384 2,366,700   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 
HT 1% 
BHTN tháng 
12.2017 

3389 788,900   
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30/12/2017 K0414 30/12/2017 

HT 2% Kinh 
phí công 
đoàn tháng 
12.2017 

3382 1,577,800   

30/12/2017 
KC 
QUY 
IV.17 

30/12/2017 
Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

911   55,818,837 

             
      Tổng cộng  55,818,837 55,818,837 

      
Lũy kế từ 
đầu năm 

 246,134,587 246,134,587 

      
Số dư cuối 
kỳ 

     

       
    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

 

Tổng công ty CP Vinaconex     

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017 

Tài khoản: 64204 - CF mua sắm TB, CCDC, đồ dùng VP  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64204  

Loại tiền: VNĐ  

 

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK 
đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ      

28/11/2017 C0152 28/11/2017 
Thanh toán tiền mua 
đồ dùng văn phòng 
tháng 10/2017 

1111 593,694  

30/12/2017 KC QUY 30/12/2017 Kết chuyển chi phí 911  593,694 
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IV.17 QLDN 
           
      Tổng cộng  593,694 593,694 
      Lũy kế từ đầu năm  3,233,240 3,233,240 
      Số dư cuối kỳ    
       

    
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 

2017 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

 

Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

 

Quý IV-2017  
Tài khoản: 64205 - Văn phòng phẩm, sách báo, phôtô  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64205  
Loại tiền: VNĐ  

       

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 
tháng 

Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ      

12/10/2017 K0277 12/10/2017 

Thanh toán hoàn 
tạm ứng chi phí 
mua lốp xe ô tô 
29U - 8224 

141 3,272,727   

08/11/2017 K0316 08/11/2017 

Trích chi phí 
thuê máy phô tô 
quý IV năm 
2017 

24237 6,000,000   

28/11/2017 C0153 28/11/2017 

Thanh toán tiền 
photo, đóng 
quyển tài liệu 
tháng 10/2017 

1111 2,189,200   
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26/12/2017 C0162 26/12/2017 
Thanh toán tiền 
mua lịch năm 
2018 của TCT 

1111 1,310,650   

30/12/2017 C0169 30/12/2017 

Thanh toán tiền 
phô tô + đóng 
quyển tháng 
11/2017 

1111 15,740,300   

30/12/2017 C0170 30/12/2017 
Thanh toán tiền 
văn phòng phẩm 

1111 2,127,400   

30/12/2017 C0171 30/12/2017 

Thanh toán tiền 
phô tô + đóng 
quyển tháng 
12/2017 

1111 8,294,000   

30/12/2017 C0172 30/12/2017 
Thanh toán tiền 
văn phòng phẩm 

1111 7,793,400   

30/12/2017 
KC QUY 
IV.17 

30/12/2017 
Kết chuyển chi 
phí QLDN 

911   46,727,677 

             
      Tổng cộng  46,727,677 46,727,677 

      
Lũy kế từ đầu 
năm 

 
144,617,98

6 
144,617,986 

      Số dư cuối kỳ      

       

    
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 

2017 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex 

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017 

Tài khoản: 64206 - CF hoạt động xe ôtô  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64206  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

      
Số dư đầu 
kỳ      

17/10/2017 C0138 17/10/2017 

Thanh 
toán chi 
phí thay 
thế linh 
kiện và 
sửa chữa 
xe ô tô 
29M - 
0341 

1111 3,368,181   

07/11/2017 C0141 07/11/2017 

Thanh 
toán chi 
phí xăng 
xe ô tô 
29M- 
0341 
tháng 
10/2017 

1111 7,251,091   

08/11/2017 C0143 08/11/2017 

Thanh 
toán phí 
bảo hiểm 
trách 
nhiệm dân 
sự xe ô tô 
29U -8224 
từ 
10/10/201

1111 480,700   



149

  

6 đến 
10/10/201
7 

08/11/2017 C0145 08/11/2017 

Thanh 
toán phí 
gửi xe ô tô 
29M-0341 
tháng 
10+11+12/
2017 

1111 2,454,545   

10/11/2017 C0147 10/11/2017 

Thanh 
toán chi 
phí xăng 
xe ô tô 
29U -8224 
tháng 10-
2017 

1111 4,726,546   

05/12/2017 C0157 05/12/2017 

Thanh 
toán chi 
phí xăng 
xe ô tô 
29U - 
8224 
tháng 
11/2017 

1111 4,946,455   

12/12/2017 C0159 12/12/2017 

Thanh 
toán chi 
phí thay 
thế phụ 
tùng và 
sửa chữa 
xe ô tô 
29M - 
0341 

1111 5,450,000   

12/12/2017 C0160 12/12/2017 

Thanh 
toán chi 
phí xăng 
xe ô tô 
29M - 
0341 
tháng 
11/2017 

1111 6,182,727   
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30/12/2017 C0179 30/12/2017 

Thanh 
toán chi 
phí hoạt 
động xe ô 
tô 29U-
8224 
tháng 
12.2017 

1111 4,740,182   

30/12/2017 C0180 30/12/2017 

Thanh 
toán chi 
phí hoạt 
động xe ô 
tô 29M-
0341 
tháng 
12.2017 

1111 7,945,636   

30/12/2017 KC QUY 
IV.17 30/12/2017 

Kết 
chuyển chi 
phí QLDN 

911   47,546,063 

             

      Tổng 
cộng  47,546,063 47,546,063 

      Lũy kế từ 
đầu năm  153,822,67

0 153,822,670 

      Số dư 
cuối kỳ      

       

    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN  
Quý IV-2017  

Tài khoản: 64207 - Công tác phí  
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64207  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày 
tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       
              
              
      Tổng cộng       

      Lũy kế từ đầu 
năm   4,360,909 4,360,909 

      Số dư cuối kỳ       
       
                  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

 

 

Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
Quý IV-2017 

Tài khoản: 64209 - Chi phí sửa chữa máy móc thiết bị  
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64209  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày 
tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

30/12/201
7 C0176 30/12/201

7 

Thanh toán 
tiền đổ mực, 
sửa máy tính, 
máy in  

1111 5,230,000   

30/12/201
7 

KC QUY 
IV.17 

30/12/201
7 

Kết chuyển chi 
phí QLDN 911   5,230,000 
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      Tổng cộng   5,230,000 5,230,000 

      Lũy kế từ đầu 
năm   15,770,000 15,770,000 

      Số dư cuối kỳ       
       
    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

 

Tổng công ty CP Vinaconex     

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
 

Quý IV-2017  

Tài khoản: 64210 - Chi phí họp, hội nghị  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64210  

Loại tiền: VNĐ  

       

CTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

              

              

      Tổng cộng       

      
Lũy kế từ đầu 

năm 
  6,345,000 

6,345,00

0 

      Số dư cuối kỳ       

       

    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
Quý IV-2017 

Tài khoản: 64211 - Chi phục vụ công tác chuyên môn  
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64211  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày 
tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

27/12/201
7 K0399 27/12/201

7 

Thanh toán hợp 
đồng số 
3898/2017 cho 
Công ty Thái Sơn 
- Dịch vụ chữ ký 
số và dịch vụ khai 
báo bảo hiểm điện 
tử 

1121 1,850,000   

27/12/201
7 K0401 27/12/201

7 

Thanh toán cho 
công ty ANA phí 
bảo trì phần mềm 
kế toán doanh 
nghiệp từ 9/2016 
đến 30/08/2017 

1121 7,680,000   

27/12/201
7 K0401 27/12/201

7 

Ngân hàng trả lại 
tiền do sai tên chi 
nhánh Ngân hàng 

1121   7,680,000 

28/12/201
7 K0405 28/12/201

7 

Thanh toán phí 
bảo trì phần mềm 
kế toán doanh 
nghiệp từ 9/2016 
đến 30/08/2017) - 
Ana 

1121 7,680,000   

30/12/201
7 

KC QUY 
IV.17 

30/12/201
7 

Kết chuyển chi phí 
QLDN 911   9,530,000 

              
      Tổng cộng   17,210,000 17,210,000 

      Lũy kế từ đầu 
năm   17,210,000 17,210,000 

      Số dư cuối kỳ       
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Tổng công ty CP Vinaconex      

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc    

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017 

Tài khoản: 64212 - Chi phí tiếp khách  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64212  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có  

      Số dư đầu kỳ        

07/11/201

7 
C0142 07/11/2017 

Thanh toán chi 

phí dịch vụ ăn 

uống  

1111 8,140,000    

10/11/201

7 
C0146 10/11/2017 

Thanh toán chi 

phí tiếp khách  
1111 8,500,000    

25/12/201

7 
C0161 25/12/2017 

Thanh toán chi 

phí tiếp khách 
1111 2,950,000    

30/12/201

7 
C0181 30/12/2017 

Thanh toán chi 

phí ăn uống 
1111 7,236,364    

30/12/201

7 
C0182 30/12/2017 

Thanh toán dịch 

vụ ăn uống 
1111 6,490,545    

30/12/201

7 

KC QUY 

IV.17 
30/12/2017 

Kết chuyển chi 

phí QLDN 
911   

33,316,90

9 
 

               

      Tổng cộng   33,316,909 
33,316,90

9 
 

      
Lũy kế từ đầu 

năm 
  

132,142,86

5 

132,142,8

65 
 

      Số dư cuối kỳ        

    Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017 
Tài khoản: 64213 - Các khoản phí và lệ phí  
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64213  

Loại tiền: VNĐ  
       

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 
tháng 

Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

07/10/2017 K0274 07/10/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS banking 
tháng 10.2017 
SĐT 
09838111222 

1121 7,700   

07/10/2017 K0274 07/10/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS banking 
tháng 10.2017 
SĐT 0905555225 

1121 7,700   

07/11/2017 K0312 07/11/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS banking 
tháng 11.17 (SĐT 
0983811222) 

1121 7,700   

07/11/2017 K0312 07/11/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS banking 
tháng 11.17 (SĐT 
0905555225) 

1121 7,700   

08/11/2017 C0144 08/11/2017 

Thanh toán phí 
công chứng tài 
liệu theo đề nghị 
của các phòng 
chuyên môn 

1111 720,000   

10/11/2017 K0318 10/11/2017 
Phí chuyển lương 
tháng 10.2017 

1121 51,000   

07/12/2017 K0377 07/12/2017 HT phí chuyển 1121 57,000   
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lương 

09/12/2017 K0378 09/12/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS tháng 
12/2017SĐT 
0905555225 

1121 7,700   

09/12/2017 K0378 09/12/2017 

Ngân hàng thu 
phí SMS tháng 
12/2017 SĐT 
0983811222 

1121 7,700   

30/12/2017 C0167 30/12/2017 

Thanh toán cước 
chuyển phát 
nhanh tháng 
12/2017 

1111 
1,358,01

1 
  

30/12/2017 C0168 30/12/2017 

Thanh toán cước 
phí chuyển phát 
nhanh tháng 
11/2017 

1111 
1,620,90

9 
  

30/12/2017 C0174 30/12/2017 
Thanh toán tiền lệ 
phí công chứng  

1111 587,000   

30/12/2017 K0414 30/12/2017 
Trích trước phí 
chuyển lương 
tháng 12.2017 

3358 51,000   

30/12/2017 
KC QUY 
IV.17 

30/12/2017 
Kết chuyển chi 
phí QLDN 

911   
4,491,12

0 
             

      Tổng cộng  
4,491,12

0 
4,491,12

0 

      
Lũy kế từ đầu 
năm 

 
9,341,72

2 
9,341,72

2 
      Số dư cuối kỳ      
       
                    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex 

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Quý IV-2017 

Tài khoản: 64214 - Tiền điện  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64214  

Loại tiền: VNĐ  

CTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền  

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

27/12/2017 K0398 27/12/2017 

Thanh toán tiền 

điện tháng 

9+10+11/2017 

VP BQL tại Bắc 

An Khánh 

1121 29,795,406   

30/12/2017 
KC QUY 

IV.17 
30/12/2017 

Kết chuyển chi 

phí QLDN 
911   

29,795,40

6 

             

      Tổng cộng  29,795,406 
29,795,40

6 

      
Lũy kế từ đầu 

năm 
 

100,899,14

3 

100,899,1

43 

      Số dư cuối kỳ      

       

    

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 

2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

       

     



158

  

Tổng công ty CP Vinaconex 

Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
 

Quý IV-2017  

Tài khoản: 64215 - Tiền nước  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64215  

Loại tiền: VNĐ  

       

CTGS 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Số tiền  

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

28/11/2017 C0156 28/11/2017 

Thanh toán tiền nước 

tinh khiết tháng 

9+10+11/2017 

1111 2,620,000   

27/12/2017 K0398 27/12/2017 

Thanh toán tiền nước 

tháng 9+10+11/2017 

VP BQL tại Bắc An 

Khánh 

1121 432,121   

27/12/2017 K0398 27/12/2017 

Thanh toán phí môi 

trường tháng 

9+10+11/2017VP 

BQL tại Bắc An 

Khánh 

1121 43,212   

30/12/2017 C0175 30/12/2017 

Thanh toán tiền nước 

uống tinh khiết tháng 

11, 12/2017 

1111 1,920,000   

30/12/2017 
KC QUY 

IV.17 
30/12/2017 

Kết chuyển chi phí 

QLDN 
911   5,015,333 
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      Tổng cộng   5,015,333 5,015,333 

      Lũy kế từ đầu năm   22,074,458 
22,074,45

8 

      Số dư cuối kỳ       

       

    

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 

2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
 
Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN  

Quý IV-2017  
Tài khoản: 64216 - Điện thoại, Internet  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64216  
Loại tiền: VNĐ  

       

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải TK đối 
ứng 

Số tiền  

Số hiệu Ngày 
tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

07/11/201
7 C0140 07/11/2017 

Thanh toán cước 
viễn thông BQL 
tháng 9/2017 

1111 1,646,171   

28/11/201
7 C0154 28/11/2017 

Thanh toán cước 
viễn thông tháng 
10/2017 

1111 1,562,507   

30/12/201
7 C0177 30/12/2017 

Thanh toán cước 
viễn thông tháng 
11/2016 

1111 1,850,504   

30/12/201
7 K0422 30/12/2017 

Trích trước tiền 
cước điện thoại 
tháng 12.2017 

3358 1,730,259   

30/12/201
7 

KC QUY 
IV.17 30/12/2017 Kết chuyển chi 

phí QLDN 911   6,789,441 

             
      Tổng cộng  6,789,441 6,789,441 

      Lũy kế từ đầu 
năm  21,421,088 21,421,08

8 
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      Số dư cuối kỳ      
       

    
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 
2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
 

Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN  

Quý IV-2017  
Tài khoản: 64217 - Chi phí vệ sinh VP  

Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64217  
Loại tiền: VNĐ  

       

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải TK đối 
ứng 

Số tiền  

Số hiệu Ngày 
tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

27/12/2017 K0398 27/12/2017 

Thanh toán kinh phí 
thuê nhân viên dọn vệ 
sinh tháng 
9+10+11/2017 VP 
BQL tại Bắc An 
Khánh 

1121 2,100,000   

30/12/2017 C0173 30/12/2017 

Thanh toán mua đồ 
dùng văn phòng của 
BQL tháng 
11+12/2017 

1111 1,154,410   

30/12/2017 KC QUY 
IV.17 30/12/2017 Kết chuyển chi phí 

QLDN 911   3,254,410 

             
      Tổng cộng  3,254,410 3,254,410 
      Lũy kế từ đầu năm  6,303,489 6,303,489 
      Số dư cuối kỳ      
       

    
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 
2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex 
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN  
Quý IV-2017  

Tài khoản: 64218 - Các chi phí khác  
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64218  

Loại tiền: VNĐ  
       

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày 
tháng Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

28/11/201
7 C0155 28/11/2017 

Thanh toán cước 
chuyển phát nhanh 
tháng 10/2017 

1111 1,275,909   

30/12/201
7 

KC QUY 
IV.17 30/12/2017 Kết chuyển chi phí 

QLDN 911   1,275,909 

             
      Tổng cộng  1,275,909 1,275,909 

      
Lũy kế từ đầu 

năm 
 1,275,909 1,275,909 

      Số dư cuối kỳ      

       

    

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 

2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

 

Quý IV-2017  
Tài khoản: 64223 - Chi phí thuê văn phòng  
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 64223  

Loại tiền: VNĐ  
       

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 
ứng 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 
tháng 

Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

27/12/201
7 

K0398 27/12/2017 

Thanh toán phí 
dịch vụ bảo vệ 
tháng 
9+10+11/2017 
VP BQL tại Bắc 
An Khánh 

1121 13,500,000   

30/12/201
7 

KC QUY 
IV.17 

30/12/2017 
Kết chuyển chi 
phí QLDN 

911   
13,500,00

0 
             

      Tổng cộng  13,500,000 
13,500,00

0 

      
Lũy kế từ đầu 
năm 

 69,435,000 
69,435,00

0 
      Số dư cuối kỳ      
       

    
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 
2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex 
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

SỔ TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 
Quý IV-2017 

Tài khoản: 642 

SHTK Tên tài khoản 
Số dư đầu 

kỳ 
Số phát sinh Số dư cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 
                

642 
Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

    
1,266,073,07

6 
1,266,073,07

6 
    

64201 Tiền lương, tiền công     951,544,277 951,544,277     

64202 
Phụ cấp có tính chất 
lương 

    43,964,000 43,964,000     

64203 
BHXH, BHYT, 
KPCĐ 

    55,818,837 55,818,837     

64204 
CF mua sắm TB, 
CCDC, đồ dùng VP 

    593,694 593,694     

64205 
Văn phòng phẩm, 
sách báo, phôtô 

    46,727,677 46,727,677     

64206 CF hoạt động xe ôtô     47,546,063 47,546,063     
64207 Công tác phí             

64209 
Chi phí sửa chữa máy 
móc thiết bị 

    5,230,000 5,230,000     

64210 Chi phí họp, hội nghị             

64211 
Chi phục vụ công tác 
chuyên môn 

    17,210,000 17,210,000     

64212 Chi phí tiếp khách     33,316,909 33,316,909     

64213 
Các khoản phí và lệ 
phí 

    4,491,120 4,491,120     

64214 Tiền điện     29,795,406 29,795,406     
64215 Tiền nước     5,015,333 5,015,333     
64216 Điện thoại, Internet     6,789,441 6,789,441     
64217 Chi phí vệ sinh VP     3,254,410 3,254,410     
64218 Các chi phí khác     1,275,909 1,275,909     

64223 
Chi phí thuê văn 
phòng 

    13,500,000 13,500,000     
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Tổng công ty CP Vinaconex     
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc   

 
 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
Quý IV-2017 

Biểu mẫu 3.7: Tài khoản: 711 - Thu nhập khác 
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 711 

Loại tiền: VNĐ  
       

CTGS 
Chứng từ 

Diễn giải 
TK 
đối 
ứng 

Số tiền 
Có 

Số hiệu 
Ngày 
tháng 

Nợ 

      Số dư đầu kỳ       
              
              
      Tổng cộng       
      Lũy kế từ đầu năm   4,730,000 4,730,000 
      Số dư cuối kỳ       
       

    
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 
2017 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
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Tổng công ty CP Vinaconex 
Ban QLDA ĐTXD MR đường Láng - Hòa Lạc 

 
 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 
Quý IV-2017 

Biểu mẫu 3.8: Tài khoản: 911 - Xác định kết quả kinh doanh 
Tên đối tượng:  - Toàn bộ tài khoản: 911 

Loại tiền: VNĐ
       

Chứng từ 
Họ tên/Đơn vị Diễn giải TK đối ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 

   Số dư đầu kỳ    

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64201 951,544,277 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64202 43,964,000 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64203 55,818,837 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64204 593,694 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64205 46,727,677 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64206 47,546,063 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64209 5,230,000 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 

64211 9,530,000 
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QLDN 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64212 33,316,909 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64213 4,491,120 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64214 29,795,406 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64215 5,015,333 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64216 6,789,441 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64217 3,254,410 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64218 1,275,909 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
chi phí 
QLDN 

64223 13,500,000 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
giá vốn dịch 

vụ khác 
6328 867,441,502 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
giá vốn xây 

lắp 
6321 45,025,399,108 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
doanh thu 

hoạt động tài 
chính 

515  75,680,367

KC QUY 30/12/2017 BQL DA đường Kết chuyển 515  172,833,235
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IV.07 Láng - Hòa Lạc doanh thu 
hoạt động tài 

chính 

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
doanh thu 
hoạt động 

xây lắp 

5111  46,029,346,238

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
doanh thu 

khác 
5112  847,635,127

KC QUY 
IV.07 

30/12/2017 
BQL DA đường 
Láng - Hòa Lạc 

Kết chuyển 
lãi/lỗ hoạt 

động sản xuất 
kinh doanh 

4212  25,738,719

       
  Tổng cộng 47,151,233,686 47,151,233,686
  Lũy kế từ đầu năm 243,726,943,525 243,726,943,525
  Số dư cuối kỳ   
       
    Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

   KT Kế toán trưởng 
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Biểu mẫu 4.1: Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành 
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Biểu mẫu 4.2: Hóa đơn  - Chứng từ kế toán khác  

HĐ GTGT số 0000030 và HĐ GTGT số 0000471 
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