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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 
1.1. Lý do chọn đề tài 

Nhận thấy nhu cầu phát triển các các công trình xây dựng trên địa bàn 

huyện Tam Điệp, huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình có xu thế 

tăng nhanh, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Các công trình được xây dựng 

với yêu cầu chi phí tối thiểu và chất lượng tối đa đã tạo nên một áp lực cực 

lớn cho việc cạnh tranh xây dựng giữa các công ty trên địa bàn. Để thành 

công trong đấu thầu và hiệu quả trong xây dựng công trình thì việc phân bổ 

chi phí và tính giá thành sản xuất là rất quan trọng; các thông tin này không 

chỉ dừng lại ở các con số tài chính mà còn phải kịp thời, chính xác, hiệu quả 

hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định đúng đắn. 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa là một công ty non 

trẻ về tuổi đời trong lĩnh vực xây lắp, các công trình xây dựng không tập 

trung trên một địa bàn, đặc thù của lĩnh vực xây dựng nên việc hạch toán các 

chi phí hoạt động khá phức tạp. Xuất phát từ những yêu cầu hoàn thiện hệ 

thống thông tin kế toán hỗ trợ cho nhà quản trị ra quyết định nên tác giả chọn 

đề tài nghiên cứu “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại 

công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa” 

1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Để hoàn thành luận văn nghiên cứu của mình, tác giả đã nghiên cứu 

một số đề tài liên quan và các tài liệu như sau: 

Đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

tại công ty cổ phẩn vận tải Vạn Xuân” (2017) của tác giả Trần Thị Hoa, 

Trường đại học Lao động – Xã hội, Hà nội. Luận văn đã khái quát những cơ 

sở lý luận chung và thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây dựng tại công ty cổ phần vận tải Vạn xuân. 
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 Đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

theo yêu cầu quản trị công ty tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Vĩnh 

Phúc” (2017) của tác giả Trần Thị Bích Phượng, Trường đại học Lao động – 

Xã hội, Hà nội. Luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện cách 

phân bổ chi phí sản xuất, tính giá tại công ty. 

Đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

tại công ty TNHH xây dựng Bình Minh” (2017) của tác giả Phạm Thị Tâm, 

Trường đại học Lao động – Xã hội, Hà nội. Luận văn đã đánh giá được các 

khó khăn trong việc thực hiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây dựng. Đồng thời, tác giả của luận văn cũng đưa ra các 

kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản. 

Ngoài ra, để hoàn thiện công trình nghiên cứu, tác giả cũng tham khảo 

các tài liệu văn bản liên quan khác như: Luật kế toán 2015, chuẩn mực kế 

toán và các văn bản luật liên quan đến hướng dẫn kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm xây dựng, các tài liệu khác như sách báo, tạp chí, ấn 

phẩm trên internet, báo cáo tài chính và các chứng từ sổ sách có liên quan tại 

công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa. 

Qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu các luận văn trên có thể thấy các đề 

tài đều đưa ra được các nội dung cơ bản về mặt lý luận và thực tiễn hoạt động 

công tác kế toán tính chi phí phí sản xuất và tính giá thành, đề xuất các giải 

pháp hoàn thiện hệ thông kế toán trên. 

Tuy nhiên chưa đề tài nào đưa ra được giải pháp hoàn thiện hệ thống kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành một các hiệu quả. 

 

1.3. Mục đích nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 

a.Mục đích nghiên cứu 
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- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại các công ty xây lắp. 

- Nghiên cứu thực tiễn kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa. 

-Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực trạng nghiên cứu đề xuất ra 

các kiến nghị hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp nhằm đáp ứng các yêu cầu tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản 

xuất, tăng cao tính cạnh tranh. 

b. Câu hỏi nghiên cứu 

- Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại các công ty xây lắp là gì? 

- Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa được thực hiện như 

thế nào? Có những ưu khuyết điểm gì? Nguyên nhân? 

 - Cần những giải pháp nào để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu 

Nghĩa? 

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

- Lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp tại các công ty xây lắp. 

- Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp tại các công trình của công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa. 

- Các giải pháp nhằm hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa 

b. Phạm vi nghiên cứu 
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- Về mặt nội dung: luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói chung và tại công 

ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa. 

- Về mặt không gian: được thực hiện tại công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Hiếu Nghĩa và công trình xây lắp của công ty . 

- Về mặt thời gian: luận văn nghiên cứu về các vấn đề trong kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Hiếu Nghĩa năm 2017. 

c.Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng nhiều phương pháp nghiên 

cứu: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo tài liệu từ luận văn, giáo 

trình hay các nghiên cứu đã được công bố, tài liệu trên internet; Tổng hợp từ 

chứng từ, sổ sách báo cáo kế toán liên quan đến công tác kế toán kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Hiếu Nghĩa năm 2017.  

- Phương pháp điều tra phỏng vấn: tiến hành phỏng vấn đặt câu hỏi, 

làm phiếu điều tra với Ban lãnh đạo, phụ trách kế toán. Thực hiện phiếu quan 

sát, phỏng vấn với công nhân, cán bộ trên công trường về những vấn đề giá 

thành, chi phí sản xuất. 

Từ những thông tin thu thập được tiến hành ghi chép tổng hợp để tìm ra 

thực trạng và đánh giá thực trạng về vấn đề giá thành, chi phí sản xuất. 

- Phương pháp thống kê, xử lý, phân tích thông tin: Sau khi thu thập 

các thông tin, tác giả tiến hành sắp xếp, phân tích, xử lý các dữ liệu; tác giả 

tiền hành lựa chọn các thông tin phù hợp để phục vụ cho đề tài nghiên cứu, từ 

đó đưa ra các kiến nghịn phù hợp với thực tiễn của công ty đang nghiên cứu. 

1.5. Kết cấu của luận văn 
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Kết cấu luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về đề tài cần nghiên cứu 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm trong công ty xây lắp 

Chương 3: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm xây lắptại công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu 

Nghĩa 

Chương 4: Các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác tác kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Hiếu Nghĩa  
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN CHI 

PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG 

CÔNG TY XÂY LẮP 

 
2.1. Đặc điểm tổ chức, quản lý và hoạt động xây lắp ảnh hướng đến kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

a, Sản phẩm xây lắp thiếu tính ổn định, có tính lưu động cao  

Các công trình xây dựng, HMCT có thể thay đổi theo yêu cầu của chủ 

đầu tư, có thể thay đổi với điều kiện thực tế ở công trường xây dựng phát 

sinh. Các phương án xây dựng phải luôn luôn biến đổi phù hợp với thời gian 

và địa điểm xây dựng, gây khó khăn cho việc tổ chức sản xuất, di chuyển 

phương tiện, máy móc thi công, làm phát sinh nhiều chi phí. 

Tính lưu động của sản xuất đòi hỏi tăng cường tính cơ động linh hoạt và gọn 

nhẹ của các phương án xây dựng, điểu hành, lợi dụng tối đa các lực lượng và 

tiềm năng sản xuất tại chỗ.  

b,Thời gian xây dựng công trình dài, chi phí sản xuất lớn 

Thời gian xây dựng dài làm cho vốn xây dựng thường bị ứ đọng lâu 

gây những thiệt hại do ứ đọng vốn gây ra. Việc phân chia các giai đoạn thi 

công ở từng công trình, HMCT nhằm tạo ra khả năng sử dụng và điều phối 

hợp lý năng lực của đơn vị. Thanh toán từng phần khối lượng công tác xây 

lắp thực hiện và bàn giao đưa vào sử. 

Các công trình xây lắp dễ gặp phải các rủi ro ngẫu nhiên theo thời gian 

và thời tiết, chịu ảnh hưởng của sự biến động giá cả. Vì vậy tổ chức và quản 

lý sản xuất tốt, nhằm đẩy mạnh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào sử 

dụng là biện pháp quan trọng để hạn chế các tác động ngẫu nhiên xuất hiện 

theo thời gian như thiên tai, biến động giá cả. 
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c, Quá trình sản xuất mang tính xen kẽ và ảnh hưởng lẫn nhau. 

Quá trình sản xuất xây lắp thường có nhiều khâu, tổ đội, phân xưởng 

tham gia xây lắp một công trình, HMCT. Do đó công tác tổ chức quản lý trên 

công trường rất phức tạp, thiếu ổn định, nhiều khó khăn khi phối hợp hoạt 

động của các nhóm lao động làm các công việc khác nhau. Vì vậy cần phải 

coi trọng công tác thiết kế tổ chức thi công, đặc biệt là phải phối hợp chặt chẽ 

giữa các lực lượng tham gia xây dựng theo thời gian và không gian.  

d) Sản xuất xây lắp phần lớn chịu ảnh hướng nhiều của điều kiện 

thiên nhiên, thời tiết 

Đặc điểm này làm cho các công ty xây lắp khó lường hết được trước 

những khó khăn phát sinh do điều kiện thời tiết khí hậu, từ đó ảnh hưởng tới 

hiệu quả của lao động như quá trình sản xuất có thể bị gián đoạn do mưa bão 

hoặc có những rủi ro bất ngờ cho sản xuất. Ngoài ra sản xuất xây lắp là lao 

động nặng nhọc, làm việc trên cao, độ mất an toàn lao động cao.  

e) Sản phẩm xây lắp thường sản xuất theo phương pháp đơn chiếc, 

thi công theo đơn đặt hàng, yêu cầu của chủ đầu tư. 

Việc điển hình hoá các mẫu sản phẩm xây lắp gặp nhiều khó khăn, vì 

cùng một loại công trình xây lắp, nhưng nếu được xây dựng ở các địa điểm 

khác nhau và các thời điểm khác nhau, chúng sẽ có cấu tạo và cần công nghệ 

chế tạo khác nhau. 

Do đó công ty xây lắp phải coi trọng công tác ký hợp đồng, tìm hiểu kỹ 

đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương: để có 

các biện pháp kỹ thuật, quản lý hợp lý nhằm đảm bảo chất lượng, thời hạn và 

hiệu quả kinh tế cao. 

Những đặc điểm trên có ảnh hưởng lớn tới công tác tổ chức hạch toán 

kế toán, làm cho phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp có những đặc điểm riêng.  
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2.2. Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp 

Chi phí sản xuất trong các công ty kinh doanh xây lắp: Là biểu hiện 

bẳng tiền của toàn bộ các hao phí về vật tư, tài sản cố định, nhân công, dịch 

vụ phát sinh,… mà công ty đã chi ra để tiến hành các hoạt động xây lắp trong 

một thời kì nhất định (Nguồn: Giáo trình “Kế toán tài chính” NXB Tài chính 

2007- Chủ biên: PGS.TS Nghiêm Văn Lợi). 

Chi phí sản xuất có rất nhiều loại, nhiều khoản khác nhau cả về nội 

dung, tính chất, vai trò, vị trí trong quá trình sản xuất xây lắp. Để thuận lợi 

cho công tác quản lý và hạch toán cần thiết phải phân loại chi phí sản xuất. 

a. Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế: Trong công ty xây lắp, 

chi phí sản xuất được chia thành năm yếu tố chi phí: 

- Chi phí về nguyên vật liệu gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính 

(cát, sắt, thép, xi măng....), vật liệu phụ, nhiên liệu, công cụ dụng cụ... dùng 

cho sản xuất xây lắp trong kỳ. 

- Chi phí nhân công bao gồm chi phí tiền lương, phụ cấp có tính chất 

tiền lương và các khoản đóng góp liên quan như BHXH, BHYT, KPCĐ ..., 

tiền ăn ca phải trả cho người lao động. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định là toàn bộ số tiền khấu hao tài sản cố 

định dùng cho hoạt động sản xuất xây lắp. 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài là các khoản chi mà công ty thuê, mua từ 

bên ngoài, thuê kiểm toán, tư vấn và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động 

sản xuất xây lắp. 

- Chi phí khác bằng tiền là các khoản chi phí ngoài các chi phí đã quy 

định ở trên phát sinh bằng tiền phục vụ cho hoạt động xây lắp chưa được phản 

ánh như: Chi tiếp tân, chi phí hội nghị, chi trả lãi vay..... 
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b. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí: 

Chi phí sản xuất được chia thành bốn khoản mục chi phí áp dụng cho các 

công ty áp dụng phương thức theo dõi vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy. 

- Chi phí NVL TT gồm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu (chính và 

phụ)... dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm xây lắp. 

- Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản trả cho công nhân sản 

xuất sản phẩm: tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, KPCĐ.... 

- Chi phí sử dụng máy thi công bao gồm: lương chính, phụ của công 

nhân điều khiển, phục vụ máy thi công, chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ 

dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài (sửa chữa nhỏ, 

điện, nước, bảo hiểm xe, máy) và các chi phí khác bằng tiền. 

- Chi phí sản xuất chung gồm các khoản chi phí theo yếu tố phát sinh 

tại các phân xưởng sản xuất (chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, 

dụng cụ ở phân xưởng sản xuất, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài, 

chi phí khác bằng tiền phát sinh tại phân xưởng). 

Qua cách phân loại này giúp công ty tính được các loại giá thành sản 

phẩm, phân tích được nguyên nhân tăng giảm giá thành để đưa ra các giải 

pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm.    

c. Căn cứ vào quan hệ tính chi phí vào giá thành sản phẩm, chi phí 

sản xuất được chi thành 2 loại: 

Chi phí trực tiếp là chi phí có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản 

phẩm xây lắp gồm chi phí NVL TT, chi phí nhân công trực tiếp. 

Chi phí gián tiếp là những chi phí không liên quan trực tiếp đến việc 

chế tạo sản phẩm, mà có quan hệ đến hoạt động sản xuất chung của doanh 

nghiệp, những chi phí phải phân bổ theo những tiêu chuẩn thích hợp gồm: chi 

phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 
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d. Phân loại chi phí theo quan hệ của chi phí với mức độ hoàn 

thành công việc: 

- Biến phí là những chi phí thay đổi về tổng số, tỷ lệ so với khối lượng 

hoàn thành của công việc. Như chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp.... 

- Định phí là những chi phí không đổi về tổng số so với khối lượng 

hoàn thành của công trình như: khấu hao tài sản cố định sử dụng, chi phí thuê 

mặt bằng, phương tiện.....Cần tính toán và phân bổ hợp lí định phí để làm tăng 

hiệu quả sản xuất xây lắp, tiết kiệm chi phí xây lắp. 

- Ngoài ra còn có chi phí hỗn hợp là những chi phí bao gồm cả yếu tố 

biến phí lẫn định phí như chi phí điện nước, điện thoại. 

e. Phân loại chi phí theo khả năng kiểm soát: 

- Chi phí kiểm soát được là những chi phí mà nhà quản lý xác định 

được sự phát sinh của chi phí, và có thẩm quyền quyết định về sự phát sinh 

của chi phí như chi phí khấu hao, chi phí tiếp khách..... 

- Chi phí không kiểm soát được là những chi phí mà nhà quản lý không 

thể dự đoán được sự phát sinh của chi phí như chi phí nguyên vật liệu, chi phí 

nhân công..... 

2.3. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 

 “Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao 

phí về lao động sống và lao động vật hóa để hoàn thành khối lượng sản phẩm 

xây lắp theo quy định” (Nguồn: Giáo trình “Kế toán tài chính” NXB Tài 

chính 2007- Chủ biên: PGS.TS Nghiêm Văn Lợi).  

Giá thành có hai chức năng chủ yếu là bù đắp chi phí và lập giá. Số tiền 

thu được từ việc tiêu thụ sản phẩm sẽ bù đắp phần chi phí đã bỏ ra để sản xuất 

sản phẩm đó. Tuy nhiên, sự bù đắp các yếu tố chi phí đầu vào mới chỉ là đáp 

ứng yêu cầu của tái sản xuất giản đơn. Trong khi đó mục đích chính của cơ 

chế thị trường là tái sản xuất mở rộng tức là giá tiêu thụ hàng hóa sau khi bù 
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đắp chi phí đầu vào vẫn phải bảo đảm có lãi. Do đó, việc quản lý, hạch toán 

công tác giá thành sao cho vừa hợp lý, chính xác vừa bảo đảm vạch ra phương 

hướng hạ thấp giá thành sản phẩm có vai trò vô cùng quan trọng. 

Có rất nhiều cách phân loại giá thành sản phẩm. Tùy theo tiêu chí lựa 

chọn mà giá thành sản phẩm có thể được phân loại thành các trường hợp sau: 

a. Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành 

Theo cách phân loại này thì chi phí được chia thành giá thành dự toán, 

giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế. 

Giá thành dự toán: là giá thành trên cơ sở thiết kế kỹ thuật đã được 

duyệt, các định mức kinh tế kỹ thuật được quy định, tính theo đơn giá tổng 

hợp và phân tích định mức, được xác định theo công thức: 

Giá thành dự toán  

sản phẩm xây lắp 
= 

Giá trị dự toán  

sản phẩm xây lắp 
- Lãi định mức 

 

Trong đó: 

- Lãi định mức trong xây dựng cơ bản được Nhà nước quy định từng 

thời kỳ 

- Giá trị dự toán xây lắp được xây lắp được xác định dựa vào định mức 

đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền và dựa trên mặt bằng giá cả của thị 

trường. 

Giá thành kế hoạch: là giá thành được xác định trước khi bước vào 

kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước và các định mức, các dự toán 

chi phí của kỳ kế hoạch.  

Giá thành kế hoạch 

sản phẩm xây lắp 
= 

Giá thành dự toán 

sản phẩm xây lắp 
- 

Mức hạ giá 

thành dự toán 
+ 

Chênh lệch 

định mức 

Giá thành kế hoạch là căn cứ để so sánh, phân tích tình hình thực hiện 

kế hoạch giá thành, là mục tiêu phấn đấu hạ giá thành của doanh nghiệp. 
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Giá thành định mức: Cũng như giá thành kế hoạch, giá thành định mức 

cũng được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Giá thành định mức 

được xây dựng trên cơ sở các định mức về chi phí hiện hành tại từng thời 

điểm nhất định nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với sự thay đổi 

trong quá trình thực hiện kế hoạch giá thành. 

Giá thành thực tế: Giá thành thực tế là chỉ tiêu được xác định sau khi 

kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm dựa trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh 

trong quá trình sản xuất sản phẩm. 

Cách phân loại này có tác dụng trong việc quản lý và giám sát chi phí, 

xác định được các nguyên nhân vượt định mức chi phí trong kỳ hạch toán. Từ 

đó, điều chỉnh kế hoạch hoặc định mức chi phí cho phù hợp. Giữa ba loại giá 

thành nói trên có quan hệ với nhau về lượng như sau: 

Giá thành dự toán >= giá thành kế hoạch>= giá thành thực tế 

Việc so sánh này dựa trên cùng một đối tượng tính giá thành. So sánh 

giá thành thực tế với giá thành kế hoạch để thấy được mức độ hoàn thành kế 

hoạch hạ giá thành.  

b. Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí 

Theo phạm vi phát sinh chi phí, chỉ tiêu giá thành được chia thành giá 

thành sản xuất và giá thành tiêu thụ. 

Giá thành sản xuất: là chỉ tiêu phản ánh tất cả chi phí nguyên vật liệu, 

chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung trong phạm vi 

phân xưởng sản xuất.  

Giá thành tiêu thụ: là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát 

sinh liên quan đến việc sản xuất xây lắp, bàn giao, bảo hành công trình, 

HMCT. Giá thành tiêu thụ được tính theo công thức: 
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Giá thành toàn bộ 

của sản phẩm xây 

lắp, HMCT 

= 
Giá thành sản 

xuất xây lắp 
+ 

Chi phí quản 

lý doanh 

nghiệp 

+ 
Chi phí bàn giao, 

bảo hành 

Do những hạn chế nhất định khi lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí và 

chi phí quản lý công ty nên cách phân loại này chỉ còn mang ý nghĩa học 

thuật, nghiên cứu. 

2.4. Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 

theo chuẩn mực kế toán và thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Theo Chuẩn mực số 01. Chuẩn mực chung. Nguyên tắc cơ sở kế 

toán dồn tích quy định chi phí sản xuất xây lắp được ghi sổ kế toán vào thời 

điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu, chi tiền. Kế toán 

ghi chép chi phí theo số tiền thực sự bỏ ra ở thời điểm tài sản được ghi 

nhận. 

Theo Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. 
Trường hợp ghi giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá trị gốc thì 
phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Và việc xác định giá trị 
gốc công trình, HMCT bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi 
phí khác liên quan trực tiếp đến phát sinh để có được công trình, HMCT ở 
trạng thái hiện tại.  

Theo Chuẩn mực kế toán số 15 (hợp đồng xây dựng) chi phí hợp 
đồng xây dựng gồm 3 khoản: 

 Chi phí liên quan đến trực tiếp từng hợp đồng như chi phí nhân công 
tại công trường, chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, 
TSCĐ khác sử dụng để thực hiện hợp đồng, chi phí thuê bao nhà xưởng, chi 
phí thiết kế, chi phí để sửa chữa và bảo hành công trình. 

Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng xây dựng và 
có thể phân bổ cho từng hợp đồng như chi phí bảo hiểm, chi phí thiết kế và 
trợ giúp kỹ thuật... 
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Các chi phí khác có thể thu hồi từ khách hàng như chi phí giải phóng 
mặt bằng, chi phí khác mà khách hàng phải trả lại cho nhà thầu... 

Những chi phí không liên quan đến hợp đồng xây dựng thì không 
được hạch toán vào. Đối với chi phí hợp đồng bao gồm chi phí liên quan 
đến hợp đồng trong quá trình đàm phán, ký kết được coi là một phần chi 
phí nếu chúng có thể xác định một cách đáng tin cậy. 

Theo Điều 82 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định Nguyên tắc 
kế toán các khoản chi phí cụ thể như sau: 

- 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.  

- Mỗi công ty chỉ có thể áp dụng một trong hai phương pháp kế toán 
hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ. Công ty khi đã 
lựa chọn phương pháp kế toán thì phải áp dụng nhất quán trong một năm tài 
chính. Trường hợp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ kế toán 
phải kiểm kê để xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ. 

- Kế toán phải theo dõi chi tiết các khoản chi phí phát sinh theo yếu tố, 
tiền lương, nguyên vật liệu, chi phí mua ngoài, khấu hao TSCĐ... 

- Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế thu nhập công 
ty theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch 
toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán.                    

- Các tài khoản phản ánh chi phí không có số dư, cuối kỳ kế toán phải 
kết chuyển tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ để xác định kết quả 
kinh doanh. 
2.5. Kế toán chi phí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm  
2.5.1. Kế toán chi phí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên góc 
độ kế toán tài chính 

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn để chi phí 
sản xuất xây lắp được tập hợp. Xác định đối tượng tập hợp chi phí là khâu đầu 
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tiên trong việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất xây lắp, là xác định nơi phát 
sinh chi phí (phân xưởng, bộ phận sản xuất, công nghệ,..) hoạt động đối tượng 
chịu chi phí (sản phẩm, đơn đặt hàng,..). Tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình cụ 
thể của công ty mà đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong công ty. 

Đối tượng tính giá thành là các công trình, HMCT mà công ty đã sản 
xuất hoàn thành cần phải tính giá thành. Để xác định đối tượng tính giá thành 
hợp lý cần phải căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, 
chu kỳ sản xuất xây lắp, tính chất cụ thể và trình độ, yêu cầu quản lý của 
doanh nghiệp. 

=> Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 
giống nhau ở bản chất, đều là những phạm vi, giới hạn nhất định để tập hợp 
chi phí sản xuất theo đó và cùng phục vụ cho công tác quản lý, phân tích và 
kiểm tra chi phí, giá thành sản phẩm 

Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất là phương pháp sử 
dụng để tập hợp và phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giới hạn 
của mỗi đối tượng kế toán chi phí. Trong các công ty xây lắp chủ yếu dùng 
các phương pháp tập hợp chi phí sau: 

Phương pháp hạch toán chi phí theo công trình, hạng mục công trình: 
Hàng tháng, chi phí sản xuất phát sinh liên quan đến công trình nào sẽ được 
tập hợp cho công trình, HMCT. 

Phương pháp hạch toán chi phí theo đơn đặt hàng: Các chi phí sản 
xuất phát sinh sẽ được tập hợp và phân loại theo từng đơn đặt hàng, khi đơn 
đặt hàng hoàn thành thì tổng số chi phí phát sinh kể từ khi khởi công đến khi 
hoàn thành chính là chi phí của đơn đặt hàng đó. 

Phương pháp hạch toán chi phí theo đơn vị thi công: Theo phương 
pháp này, các đơn vị thi công thực hiện công tác kế toán nội bộ, các chi phí 
phát sinh được thực hiện theo từng đơn vị thi công. Cuối cùng, toàn bộ chi phí 
phát sinh thực tế ở từng đơn vị thi công được so sánh với dự toán để xác 
định kết quả hạch toán kế toán nội bộ. Khi việc xây lắp hoàn thành thì phải 
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tính riêng giá thành cho từng công trình hay HMCT bằng phương pháp thích 
hợp. 
2.5.1.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp công ty kế toán 
hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

a. Kế toán chi phí NVL TT  
Chi phí NVL TT xây lắp bao gồm giá thực tế vật liệu chính (cát đá, xi 

măng, gạch, sắt thép…), vật liệu phụ (đinh, kẽm, dây,…), các bộ phận kết cấu 
công trình (bê tông đúc sẵn, vì kèo lắp sẵn…) sử dụng trong quá trình sản 
xuất xây lắp; không bao gồm chi phí máy thi công và vật liệu sử dụng cho 
quản lý đội công trình. Chi phí NVL TT còn bao gồm cả các chi phí cốt pha, 
dàn giáo, công cụ, dụng cụ được sử dụng nhiều lần. Trường hợp công ty mua 
nửa thành phẩm để chế tạo, lắp ráp, gia công thêm thì nửa thành phẩm mua 
ngoài cũng được hạch toán vào chi phí NVL TT. Nguyên tắc hạch toán: 

+ Vật liệu dùng cho xây dựng HMCT nào thì tính trực tiếp cho HMCT 
đó trên cơ sở các chứng từ gốc có liên quan, theo số lượng thực tế đã sử dụng 
và theo giá thực tế xuất kho. 

+ Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình hoàn thành phải tiến hành 
kiểm kê số lượng vật liệu chưa sử dụng hết ở các công trường, số vật liệu thực 
tế sử dụng, đồng thời phải hạch toán đúng đắn số phế liệu thu hồi (nếu có) 
theo từng công trình. 

Với chi phí NVL TT có liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau thì 
phải áp dụng phương pháp phân bổ chi phí: 

- Với chí nguyên vật liệu chính nửa thành phẩm mua ngoài có thể chọn 
tiêu thức phân bổ là chi phí định mức, chi phí kế hoạch, khối lượng sản phẩm 
sản xuất. 

- Với chi phí nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, vật liệu có thể lựa chọn 
tiêu thức phân bổ là chi phí định mức,chi phí kế hoạch, chi phí thực tế của 
nguyên vật liệu chính, khối lượng sản phẩm sản xuất. 

Trình tự phân bổ như sau: 
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+ Xác định hệ số phân bổ 

 
 

+ Tính số chi phí phân bổ cho từng đối tượng: 

 
Để tập hợp và phân bổ chi phí NVL TT, kế toán sử dụng tài khoản 621- 

Chi phí NVL TT.  Khái quát theo sơ đồ:   
Sơ đồ 2.1:  Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối kỳ K/c CPNVLTT

Vật liệu sử dụng không hết

sử dụng trực tiếp SX

được khấu trừ

TK 152

VAT 

TK 133

Mua NVL không qua kho

vượt định mức
CPNVL phát sinh

TK 632

TK 152

TK 111,112,331

NVL xuất dùng

TK 621 TK 154

sử dụng cho sản xuất

theo đối tượng tập hợp CP

nhập kho
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b. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp trong công ty xây lắp bao gồm tiền lương 

chính, các khoản phụ cấp lương, lương tăng ca có tính chất ổn định của công 

nhân trực tiếp sản xuất và tiền thuê lao động ngoài trực tiếp xây lắp để hoàn 

thành sản phẩm xây lắp theo đơn giá. Chi phí nhân công trực tiếp được tập 

hợp riêng theo từng công trình. Trường hợp không tách riêng được thì phải 

tiến hành phân bổ cho từng công trình theo chi phí tiền lương theo định mức 

hoặc kế hoạch... 

Căn cứ để hạch toán là hợp đồng lao động, bảng chấm công, hợp đồng 

làm khoán, bảng tính lương, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, làm đêm... Để 

thực hiện ghi chép, tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng TK 

622 - Chi phí nhân công trực tiếp. TK 622 cũng được mở chi tiết theo từng 

công trình, giai đoạn công việc.... khái quát theo sơ đồ: 

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

của công nhân trực tiếp SX
vượt định mức

Các khoản trích trước tiền lương 
CPNCTT phát sinh

TK 622 TK154TK 334

TK 335 TK 632

Tập hợp tiền lương
Cuối kỳ K/c CPNCTTphải trả người lao động

theo đối tượng tập hợp CP
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c. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

Máy thi công là các loại xe công trình, máy chạy được sử dụng trực tiếp 

để thi công xây lắp các công trình như: Máy trộn bê tông, cần cẩu, máy ủi, 

máy xúc đất đóng cọc, ô tô vận chuyển… Các loại phương tiện thi công này 

có thể tự trang bị hoặc thuê ngoài. Chi phí sử dụng máy thi công là toàn bộ 

các chi phí về vật liệu nhân công và các chi phí khác có liên quan đến sử dụng 

máy thi công và được chia thành 2 loại:  

+ Chi phí thường xuyên: là các chi phí phát sinh trong quá trình sử 

dụng máy thi công được tính thẳng vào giá thành của ca máy như tiền lương 

của nhân công trực tiếp điều khiển hay phục vụ xe máy thi công, chi phí nhiên 

vật liệu dùng cho xe máy thi công, khấu hao và sửa chữa thường xuyên xe máy 

thi công. 

+ Chi phí tạm thời: là những chi phí phải phân bổ dần theo thời gian sử 

dụng máy thi công như chi phí tháo lắp, chạy thử khi di chuyển giữa các công 

trình khác nhau, chi phí tháo dỡ công trình tạm thời…. phục vụ cho sử dụng 

máy thi công. Những chi phí này có thể phân bổ dần hoặc trích trước theo kế 

hoạch cho nhiều kỳ. 

Để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công phục vụ trực tiếp 

cho hoạt động xây lắp, kế toán sử dụng TK 623 “Chi phí sử dụng máy thi 

công”. Tài khoản này chỉ sử dụng để hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 

đối với trường hợp công ty thực hiện xây lắp công trình thi công hỗn hợp vừa 

thi công thủ công vừa thi công bằng máy. Không hạch toán tài khoản này vào 

các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) của công nhân sử 

dụng máy thi công.  

Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công phải phù hợp với hình thức 

quản lý sử dụng máy thi công của công ty thông thường có 3 hình thức sử 

dụng máy thi công. Chi phí máy thi công vượt trên mức bình thường không 
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được ghi nhận vào chi phí sản xuất xây lắp mà được ghi nhận vào giá vốn 

hàng bán trong kỳ. Việc hạch toán các nghiệp vụ tập hợp chi phí máy thi công 

trong công ty xây lắp được khái quát theo sơ đồ sau: 

-Trường hợp công ty xây lắp có phân cấp hạch toán cho đội máy thi 

công tổ chức hạch toán kế toán riêng thì tất cả các chi phí liên quan đến hoạt 

động của đội máy thi công được tính vào khoản mục chi phí NVL TT, chi 

phí nhân công trực tiếp, CPSX chung chứ không phản ánh vào khoản mục chi 

phí sử dụng máy thi công. Sau đó, các khoản mục này được kết chuyển để 

tính giá thành cho một ca máy thực hiện và cung cấp cho đội xây lắp. 

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

 có tổ chức hạch toán kế toán riêng 
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- Trường hợp công ty xây lắp không tổ chức kế toán riêng cho các đội 
máy thi công và thực hiện phương thức tổ chức hỗn hợp vừa thủ công vừa kết 
hợp bằng máy thì các chi phí liên quan đến hoạt động của đội máy thi công 
được tính vào khoản mục chi phí sử dụng máy thi công. Sau đó, phân bổ chi 
phí sử dụng máy thi công thực tế cho từng công trình, hạng mục công trình.   

Sơ đồ 2.4; Sơ đồ kế toán chi phí sử dụng máy thi công 
 không tổ chức hạch toán kế toán riêng 

 

 

Trường hợp công ty xây lắp thuê ngoài ca máy thi công thì công ty 

không theo dõi chi phí phát sinh thực tế mà chỉ theo dõi tiền tạm ứng chi phí 

máy thi công và thanh toán tiền tạm ứng khi có bảng quyết toán tạm ứng về 

khối lượng xây lắp hoàn thành đã bàn giao.      
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   Sơ đồ 2.5. Sơ đồ kế toán chi phí sử dụng máy thi công thuê ngoài máy 

TK 111, 331, 336                            TK 621, 622, 627                            TK 154 

 
d. Kế toán chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung của hoạt động xây lắp là những chi phí có liên 

quan đến việc tổ chức phục vụ và quản lý thi công của các đội xây lắp ở các 

công trình. Chi phí sản xuất chung là chi phí tổng hợp bao gồm nhiều khoản 

như: tiền lương nhân viên quản lý, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, 

BHTN, công nhân sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội, khấu hao 

TSCĐ dùng cho hoạt động của đội và những chi phí khác liên quan đến hoạt 

động chung. 

Phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất chung theo từng công trình 

đồng thời phải chi tiết theo các điều khoản qui định. Khi thực hiện khoán chi 

phí sản xuất chung cho các đội xây dựng thì phải quản lý tốt các chi phí đã 

giao khoán, từ chối không thanh toán cho các đội nhận khoán số chi phí ngoài 

dự toán.  

Để tập hợp chi phí quản lý và phục vụ thi công, kế toán sử dụng TK 

627 “Chi phí sản xuất chung”.  

 

T/ hợp CP thuê máy thi công 

sử dụng máy thi công 
Cuối kỳ kết chuyển CP 

TK 133 
Thuế GTGT 

KT (nếu có) 
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Sơ đồ 2.6: Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung 
 

 

 đ. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất của toàn doanh nghiệp 

Kế toán sử dụng tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” 

mở chi tiết cho từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. Cuối kỳ, các chi phí 

sản xuất tập hợp ở TK 621, TK 622, TK 627 được kết chuyển sang bên nợ TK 

154 để tổng hợp chi phí sản xuất trong kỳ  
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Sơ đồ 2.7: Sơ đồ Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 

 
e. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán 

Khoán gọn là một hình thức quản lý mới trong các công ty xây lắp ở 

nước ta. Nó gắn với lợi ích vật chất của người lao động với khối lượng, chất 

lượng sản phẩm cũng như tiến độ thi công công trình, đồng thời mở rộng 

quyền tự chủ hạch toán kinh doanh, lựa chọn phương thức tổ chức lao động, 

tổ chức thi công, phát huy khả năng tiềm tàng của tổ, đội... 

Những điều kiện để thực hiện khoán công việc (công trình, hạng mục 

công trình, công việc) trong các doanh nghiệp xây dựng: 
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- Xây dựng được hệ thống định mức: vận dụng định mức của nhà nước 

vào điều kiện thực tế của công ty và công trình, 

- Qui chế thưởng phạt nội bộ 

- Ổn định về mặt tổ chức, các phòng ban hướng vào phục vụ công tác 

khoán- Tương đối ổn định về mặt tổ chức, có khả năng tự tổ chức thực hiện 

thi công 

- Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các đội sản xuất 

và doanh nghiệp 

- Có năng lực thực hiện thi công công trình 

Trong xây dựng nói chung và trong lĩnh vực thi công xây lắp nói riêng 

do đặc điểm và tính chất công việc yêu cầu, nên định mức được xác định một 

cách cụ thể, chi tiết cho mỗi loại công việc, mỗi loại chi phí. Định mức trong 

xây lắp là mức tiêu dùng lớn nhất cho phép để sản xuất ra một đơn vị sản 

phẩm hoặc để hoàn thành một công việc nào đó trong những điều kiện tổ chức 

và kỹ thuật nhất định của thời kỳ nhất định. 

* Các loại định mức sử dụng trong khoán các loại hình công việc 

+ Định mức vật tư nhiên liệu trong xây dựng là mức tiêu dùng lớn nhất 

cho phép để sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc để hoàn thành một công việc 

nào đó trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật,thời gian nhất định. Hiện nay trong 

các doanh nghiệp xây dựng nói chung và ở công ty nói riêng đều sử dụng định 

mức vật tư, nhiên liệu theo hệ thống định mức vật tư do Nhà nước ban hành. 

+ Định mức lao động là lượng lao động hao phí lớn nhất không được 

phép vượt quá để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một công việc theo 

qui định trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật, tâm sinh lý, kinh tế xã hội nhất 

định. 
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+ Định mức sử dụng máy Trong xây dựng nói chung và trong thi công 

cơ giới và xây lắp nói riêng chủ yếu sử dụng thiết bị xe cơ giới để thực hiện. 

Do vậy việc xác định được định mức sử dụng máy hết sức quan trọng. 

Một số hình thức khoán chủ yếu hiện nay đang sử dụng : 

* Hình thức khoán công việc 

Hình thức này áp dụng cho các công việc chưa có đơn giá định mức cụ 

thể, các công việc mang tính thủ công, khối lượng ít và có tính chất nhất thời 

chẳng hạn như công việc bốc xếp, dọn kho, dọn đường, sữa chữa đại tu xe 

máy và thiết bị cơ giới thi công. 

Hình thức khoán này chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong công tác khoán hiện nay. 

Mục đích chủ yếu là giải quyết các công việc đột xuất các ách tắc phát sinh 

trong sản xuất nên mang tính chủ quan, thiếu độ chính xác hợp lý trong thực 

hiện khoán. 

Với hình thức này tùy thuộc vào nhu cầu sữa chữa của từng xe sau khi 

có sự kiểm tra cụ thể công ty hoặc đội trưởng sẽ định mức cho mỗi loại việc 

một số công định mức nhất định và trên cơ sở đó sẽ khoán cho tổ, xưởng sửa 

chữa, cá nhân 

Hiện nay có rất nhiều đơn vị chưa có hệ thống định mức mà chủ yếu 

dựa vào kinh nghiệm hoặc các loại định mức xây dựng cơ bản do Nhà nước 

ban hành nên khi thực hiện khoán các công việc chỉ mang tính tương đối, 

chưa khoa học. 

* Hình thức khoán theo sản phẩm 

Khoán theo sản phẩm là hình thức khoán công trình chủ yếu hiện nay 

đang được thực hiện rộng rãi. Công trình sẽ được nghiệm thu và thanh quyết 

toán khi nó hoàn thành, đảm bảo các yêu cầu mà các bên đã thỏa thuận. Hiện 

có 2 hình thức khoán theo sản phẩm 
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* Khoán sản phẩm cho cá nhân trực tiếp 

Hình thức khoán này thường được các công ty áp dụng cho các bộ phận 

có liên quan trực tiếp đến quá trình làm việc của máy, thiết bị thi công như lái 

xe, vận chuyển bằng thiết bị vận tải 

Ví dụ: Công ty khoán cho đội xe vận tải vận chuyển máy móc thiết bị 

vật tư nhiên liệu phục vụ thi công công trình 

Công ty giao khoán theo các chỉ tiêu 

+ Khối lượng 

+ Tiền lương 

+ Nhiên liệu định mức phục vụ cho máy 

+ Số ca làm việc 

Cuối tháng sẽ thực hiện quyết toán: công nhân lái xe sẽ được hưởng thu 

nhập theo khối lượng thực hiện và đơn giá khoán đã giao 

* Khoán theo sản phẩm tập thể 

Thực tế một sản phẩm hoàn thành là kết quả của cả một tập thể tham 

gia thực hiện việc hoàn thành tốt công việc của một cá nhân trong tập thể 

nhiều khi không có ý nghĩa gì mà đòi hỏi phải có sự phối hợp của cả tập thể 

mới hoàn thành được. Do vậy khoán theo từng bước công việc, hay cho trực 

tiếp từng cá nhân sẽ gây khó khăn cho việc hoàn thành các công đoạn theo 

đúng tiến độ và sự nối tiếp của các công đoạn không được đảm bảo vì vậy 

hiện nay đối với các công trình, hạng mục công trình người ta khoán theo sản 

phẩm và nghiệm thu đánh giá khi sản phẩm công trình đã hoàn thành 

Trong các công ty áp dụng phương thức khoán gọn công trình, hạng 

mục công trình, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

được tiến hành như sau:      
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 * Kế toán tại đơn vị giao khoán trường hợp đơn vị nhận khoán nội 
bộ không tổ chức bộ máy kế toán riêng 

            Đơn vị giao khoán sử dụng TK141- được mở chi tiết cho từng 
đơn vị nhận khoán để phán ánh quan hệ nội bộ với đơn vị nhận khoán, mở sổ 
theo dõi khối lượng xây lắp giao khoán theo từng công trình, HMCT. Khi 
thanh lý, căn cứ vào quyết toán tạm ứng về giá trị khối lượng xây lắp đã hoàn 
thành bàn giao, kế toán phản ánh số chi phí thực tế. 

Sơ đồ 2.8: Sơ đồ kế toán khoán khi công ty không có hệ thống kế 
toán riêng biệt 

 
* Kế toán tại đơn vị giao khoán trường hợp đơn vị nhận khoán nội 

bộ có tổ chức bộ máy kế toán riêng. 
TK136 để phản ánh toàn bộ giá trị mà đơn vị ứng về vật tư, tiền, khấu 

hao tài sản cổ định... cho các đơn vị nhận khoán nội bộ. Đồng thời tài khoản 
này cũng sử dụng để phản ánh giá trị xây lắp hoàn thành nhận bàn giao từ các 
đơn vị nhận khoán nội bộ có phân cấp quản lý riêng. Tài khoản này chỉ sử 
dụng ở đơn vị giao khoán. 

Khi nhận khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ do đơn vị nhận khoán 
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bàn giao, căn cứ vào giá trị khối lượng xây lắp khoán nội bộ, kế toán đơn vị 

giao khoán. 

Sơ đồ 2.9: Sơ đồ kế toán khoán khi công ty có hệ thống kế toán 

riêng biệt 

 
 

Kế toán tại đơn vị nhận khoán: 

Đơn vị nhận khoán nội bộ nếu không tổ chức bộ máy kế toán riêng và 
không được phân cấp quản lý tài chính thì cần phải mở sổ theo dõi khối lượng 
xây lắp nhận khoán cả về giá trị nhận khoán và chi phí thực tể theo từng 
khoản mục. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng 
và được phân cấp quản lý tài chính thì sử dụng TK336 để phản ánh tình hình 
nhận tạm ứng và quyết toán  nhận khoán nội bộ với đơn vị giao khoán. 
2.5.1.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp công ty kế toán 
hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Khác với các công ty áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo 
phương pháp kê khai thường xuyên, trong các công ty áp dụng phương pháp 
kiểm kê định kỳ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hàng tồn kho không 
được ghi sổ liên tục. Công ty phải kiểm kê lại tất cả các loại nguyên vật liệu, 
thành phẩm trong kho tại các phân xưởng sản xuất cùng với bộ phận đánh giá 
sản phẩm dở dang để xác định chi phí của sản phẩm hoàn thành. 
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Cũng tương tự phương pháp kê khai thường xuyên, chi phí sản xuất 
trong kỳ được tập hợp trên các tài khoản: TK 621, TK 622, TK 627 

Tuy nhiên, do đặc điểm của kế toán hàng tồn kho theo phương pháp 
kiểm kê định kỳ, tài khoản 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chỉ sử 
dụng để phản ánh chi phí dở dang đầu kỳ và cuối kỳ, việc tập hợp chi phí và 
tính giá thành sản phẩm hoàn thành được thực hiện trên tài khoản 631- Giá 
thành sản xuất. 

Sơ đồ 2.10: Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và giá thành 
theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

 
 

2.5.2. Kế toán chi phí chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trên góc 

độ kế toán quản lý, quản trị  

a, Phân loại chi phí sản xuất trên góc độ quản trị 
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Chi phí NVL TT: bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu sử dụng 

trực tiếp trong từng quá trình sản xuất. Chi phí NVL TT chiếm tỷ lệ lớn trong 

tổng giá thành sản phầm xây lắp, dễ nhận diện, định lượng chính xác, kịp thời 

khi phát sinh. 

Trong quản lý, chi phí NVL TT thường được định mức theo từng công 

trình và có thể nhận diện trên hồ sơ kỹ thuật sản xuất, định mức vật tư trực 

tiếp. Chi phí vật tư trực tiếp được tập hợp trực tiếp theo từng loại căn cứ vào 

chứng từ kế toán và thay đổi tỷ lệ với số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ. 

Do đó, xem xét trong mối quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất, chi phí 

NVL TT cũng thể hiện đầy đủ các đặc điểm của biến phí. 

Đối với một số nguyên vật liệu gián tiếp thường khó xác định. Vì vậy 

chúng được tập hợp chung, đến cuối kỳ kế toán tiến hành phân bổ cho các sản 

phẩm theo các tiêu thức phù hợp. 

Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lương và các khoản trích 

theo lương tính vào chi phí sản xuất như BHXH, BHYT, KPCĐ...của công 

nhân trực tiếp tại từng công trình. Về mặt hạch toán, chi phí nhân công trực 

tiếp cũng giống như chi phí NVL TT, có thể căn cứ vào cứng từ để tập hợp 

trực tiếp theo từng công trình. Chi phí nhân công trực tiếp cũng tăng giảm tỷ 

lệ với số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Do đó, xét trong mối quan hệ với 

sản lượng sản phẩm sản xuất, chi phí nhân công trực tiếp cũng thể hiện đầy đủ 

các đặc điểm của biến phí. 

Chi phí sản xuất chung: bao gồm tất cả các chi phí sản xuất cần thiết 

khác phát sinh trong phạm vi phân xưởng sản xuất ngoài hai mục chi phí 

NVL TT và chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí sản xuất chung bao gồm: 

• Chi phí nhân viên phân xưởng 

• Chi phí nguyên vật liệu dùng cho quản lý phân xưởng 

• Chi phí công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất 
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• Chi phí khấu hao máy móc thiết bị, tài sản cố địnhkhác dùng trong 

hoạt động sản xuất 

• Chi phí dịch vụ thuê ngoài phục vụ sản xuất như: điện, nước, sửa 

chữa, bảo hiểm tài sản tại xưởng sản xuất 

Chi phí sản xuất chung thường bao gồm cả biến phí và định phí. Ngày 

nay, việc phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phầm, dịch vụ có 

ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất của từng loại sản phẩm và các quyết 

định liên quan đến chi phí, giá bán.   

b, Cung cấp thông tin kế toán quản trị để ra quyết định và báo cáo kế 

toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp 

Các báo cáo nội bộ liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm bao gồm các loại báo cáo tình hình tiến độ thi công, báo cáo tình 

hình cung ứng vật tư, báo cáo tình hình thanh toán tạm ứng. Tuy nhiên những 

thông tin trên mới chỉ phục vụ cho việc theo dõi tiến độ thi công của công 

trình. Công ty vẫn chưa lập báo cáo phục vụ cho công tác kế toán quản trị chi 

phí và giá thành. Do vậy, không có số liệu so sánh đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch giá thành, tiết kiệm chi phí trong công ty. 

Lãnh đạo công ty thường phải đứng trước nhiều sự lựa chọn và đòi hỏi 

phải có thông tin để xem xét, cân nhắc các phương án, từ đó ra quyết định 

đúng đắn và hiệu quả nhất. Vì vậy, việc kiểm soát và phân tích thông tin về 

các yếu tố chi phí đóng vai trò quan trọng để cung cấp các thông tin cần thiết 

cho ban giám đốc đưa ra quyết định. 

Kế toán chưa quan tâm nghiên cứu và phân loại chi phí phục vụ trực 

tiếp cho nhu cầu quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, thông tin kế toán chi phí và 

tính giá thành sản phẩm chưa phát huy được tác dụng trong việc giúp lãnh đạo 

công ty lựa chọn các phương án sản xuất kinh doanh tối ưu. 

Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là cơ sở để thực hiện các phương 
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pháp xác định giá phí sản xuất sản phẩm và đánh giá hiệu quả hoạt động phục 

vụ mục đích quản trị công ty. Nhưng việc lập dự toán tại Công ty mới chỉ 

phục vụ cho đấu thầu các công trình là chính do vậy dự toán sản xuất được lập 

còn hạn chế về mặt cung cấp thông tin giúp lãnh đạo công ty quản lý và kiểm 

soát chi phí sản xuất kinh doanh. 

 c, Tồ chức lập dự toán chi phí 

Khi xây dựng dự toán chi phí định mức chi phí sản xuất phải tuân 

theo nguyên tắc chung là tìm hiểu, xem xét khách quan toàn bộ tình hình 

thực tế thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh đối với mỗi đơn vị sản phẩm 

của kỳ trước, đánh giá chất lượng sản phẩm và các vấn đề liên quan đến 

năng suất và hiệu quả lao động của doanh nghiệp. Sau đó kết hợp với thay 

đổi về thị trường như quan hệ cung cầu, nhu cầu đòi hỏi của thị trường, thay 

đổi về điều kiện kinh tế kỹ thuật bổ sung định mức chi phí cho phù hợp với 

yêu cầu và điều kiện mới. 

Ở nước ta, Các công ty chủ yếu dựa vào định mức kinh tế kỹ thuật 
của ngành đã được xây dựng và nhà nước phê duyệt làm định mức chi phí 
cho doanh nghiệp. Muốn sản xuất có hiệu quả các nhà quản trị phải nghiên 
cứu và xây dựng định mức thực tế phù hợp với điều kiện thực tế của công 
ty trên cơ sở định mức chung của ngành. Hơn nữa định mức kinh tế kỹ thuật 
của ngành được xây dựng có thể chưa bao quát được điều kiện, đặc điểm, 
kỹ thuật cụ thể của doanh nghiệp. Do đó, để công ty có thể dự toán sản xuất 
kinh doanh hợp lý, sát với điều kiện cụ thể thì cần phải xây dựng định mức 
chi phí riêng của doanh nghiệp. 

* Phương pháp xây dựng định mức chi phí: 
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là lượng nguyên vật liệu cần thiết 

cho thi công, bao gồm giá mua + chi phí thu mua - các khoản giảm giá, chiết  
khấu. 
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Định mức chi phí 
NVL 

= 
Định mức về 
lượng NVL 

x 
Giá NVL dự 

kiến 

 
- Chi phí nhân công trực tiếp là số công thợ cần thiết cho thi  công 

Định mức chi phí 
NCTT 

= 
Định mức về 
lượng NCTT 

X 
Giá một công thợ 

dự kiến 

- Chi phí máy thi công 

Định mức chi phí 
máy thi công 

= 
Định mức 

ca máy x 
Đơn giá ca 

máy dự kiến 

- Chi phí sản xuất chung: Trong XDCB chi phí sản xuất chung được 

xác định dựa vào tỷ lệ % (5-6% của chi phí trực tiếp) tùy thuộc vào từng công  

trình. Để lập được chi phí chung của công ty phải căn cứ vào các khoản chi 

thực tế trong kỳ trước của công ty như: chi phí lương, chi phí cho bộ phận 

điều hành dự án, điều hành công ty, các khoản chi khác chiếm bao nhiêu 

phần trăm trong XDCB trên sản lượng thực hiện để có  định mức chi phí 

chung cho phù hợp. 

* Hệ thống dự toán chi phí sản xuất 

Dự toán là công cụ để lập kế hoạch và kiểm tra được sử dụng rất   

rộng rãi trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dự toán là 

công cụ của nhà quản lý, chính vì thế đòi hỏi họ phải biết thích ứng dự toán 

với từng nhu cầu riêng rẽ và với hoàn cảnh cụ thể của từng doanh nghiệp. 

Vì vậy dự toán có rất nhiều loại khác nhau. Chẳng hạn, người ta có thể triển 

khai thực hiện kế hoạch theo loại nghiệp vụ, theo các loại nguồn lực khác 

nhau, theo hoạt động, theo trách nhiệm, theo quá trình… 
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* Dự toán sản xuất: 

Sản xuất phải đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ, đồng thời phải đảm bảo 

mức tồn kho sản phẩm tối thiểu cần thiết đảm bảo cho quá trình tiêu thụ liên 

tục. Mức tồn kho sản phẩm cuối kỳ tùy thuộc chủ yếu vào chu kỳ   sản xuất 

sản phẩm. Chu kỳ sản phẩm càng dài thì mức tồn kho sản phẩm càng lớn và 

ngược lại. 

* Dự toán NVL TT 

Được lập căn cứ vào nhu cầu sản xuất trong kỳ với lượng và giá định 

mức của từng loại nguyên vật liệu, cùng với tình hình tồn kho nguyên liệu để 

xác định chi phí nguyên vật liệu trong kỳ cần dự toán. 

 - Xác định lượng nguyên vật liệu cần sử dụng trong kỳ: 

Nhu cầu 
NVL 

= 
Nhu cầu sản xuất sản 

phẩm 
x 

Định mức lượng nguyên 
liệu/sản phẩm 

- Xác định dự toán chi phí mua nguyên vật liệu trong  kỳ: 

Tổng CP mua 
NVL trong kỳ 

= 
Nhu cầu 

nguyên liệu 
sử dụng 

+ 
NVL dự 
kiến tồn 
cuối kỳ 

- 
NVL tồn 
kho đầu 

kỳ 
x 

Đơn 
giá 

 

Đối với công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm thì phải dự toán chi 

phí nguyên vật liệu cho từng sản phẩm. 

* Dự toán chi phí lao động trực  tiếp 

Căn cứ vào nhu cầu sản xuất trong kỳ để  lập 
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CP dự toán 
lao động trực 

tiếp 
= 

Nhu cầu lượng 
sản phẩm cần 
sản xuất trong 

kỳ 

+ 

Định mức thời 
gian lao động 
trực tiếp bình 

quân cho 1 sản 
phẩm 

x 

Định mức giá 
bình quân của 1 

giờ lao động trực 
tiếp 

* Dự toán chi phí sản xuất chung 

Dự toán chi phí sản xuất chung theo biến phí được lập tỷ lệ với tiêu 

thức phù hợp được chọn tùy theo mối quan hệ biến động của chi phí, có thể 

theo giờ công lao động trực tiếp. 

Dự toán chi phí sản 
xuất chung theo 

biến phí 
= 

Dự kiến chi phí sản 
xuất chung trong 1 

giờ công 
x 

Số giờ công lao 
động trực tiếp 

 
Chi phí sản xuất chung theo định phí được tính đều theo thời gian  

căn cứ vào tỷ lệ của chi phí sản xuất chung theo định phí trong tổng số chi 

phí sản xuất chung qua sự tổng kết kinh nghiệm thực tế. 

d, Phân tích chệnh lệch chi phí 

Chi phí phát sinh thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với định 

mức ban đầu, điều này tạo nên sự biến động chi phí so với định mức. Biến 

động có thể là bất lợi khi chi phí thực tế cao hơn chi phí định mức hoặc có 

lợi khi chi phí thực tế thấp hơn chi phí định mức. 

Mọi sự biến động của các khoản mục chi phí đầu vào được tác động 

bởi nhiều nhân tố ảnh hưởng khác nhau, trong đó có  hai nhân tố  chi phối 

phần lớn sự biến động đó là nhân tố lượng và nhân tố giá. Các nhà quản lý 

phải tập trung xây dựng lượng định mức và giá định mức cho mỗi khoản 
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chi phí đầu vào nhằm làm cơ sở để tính sự biến động của các khoản mục chi 

phí khi so sánh số thực tế phát sinh so với định mức. Phân tích sự chênh 

lệch giữa thực tế và định mức nhằm phát hiện và tìm nguyên nhân làm phát 

sinh chênh lệch. 

* Chi phí NVL TT: 

Chênh lệch giá gồm: Chênh lệch giá NVL, giá nhân công và chi phí sản 

xuất chung biến đổi. 

Chênh lệch số lượng gồm: Chênh lệch số lượng NVL, hiệu quả  lao 

động và hiệu quả CPSX chung  

Chênh lệch về 
giá 

= SL thực tế x (Giá thực tế - Giá tiêu chuẩn) 

 

Chệnh lệch về 
lượng 

= 
Giá tiêu 
chuẩn 

x (SL thực tế - SL tiêu chuẩn) 

Nếu chênh lệch dương (thực hiện lớn hơn dự toán) khi đó các nguyên 
nhân có thể xảy ra là hao hụt trong thi công, sử dụng nguyên  vật liệu lãng 
phí, do thi công sai phạm, hoặc chưa có biện pháp tiết kiệm chi phí làm lại 
hoặc công tác lập dự  toán chưa sát  với thực  tế…  Nếu  chênh lệch âm 
(thực hiện nhỏ hơn dự toán) điều này nói lên công tác tổ chức thi công tốt, 
sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm, hiệu quả. 

Về giá cả: chênh lệch dương hoặc âm điều này nói lên ảnh hưởng của 
giá cả thị trường của nguyên vật liệu. 

Chênh lệch về giá trị thành tiền, đó là sự kết hợp giữa biến động giá  
cả và lượng tạo nên. Công tác lập bảng phân tích chênh lệch sẽ được thực 
hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những chênh lệch xấu, từ đó 
giúp kiểm soát ngăn ngừa việc sử dụng nguyên vật liệu không hiệu  quả. 
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* Chi phí nhân công trực tiếp: 
Về lượng: nếu số giờ công thực tế cao hơn so với dự  toán có thể do 

một số nguyên nhân như: công tác thi công không hiệu quả làm hao phí sức 
lao động, dự toán không sát với thực tế… Nếu số giờ công thực tế thấp hơn 
dự toán (chênh lệch âm) có thể do tổ chức thi công hiệu quả, đội ngũ nhân 
viên làm việc với năng xuất cao… 

Về giá: chênh lệch tăng hay giảm của thực tế so với dự toán đều do   
hệ số lương theo quy định nhà nước hoặc của công ty gây ra. 

Do ảnh hưởng của hai nhân tố lượng và giá sẽ gây ra chênh lệch về  
giá trị thành tiền của chi phí nhân công trực tiếp.Tuy nhiên cần lập bảng 
phân tích hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm để có thể 
kịp thời đánh giá chênh lệch và đưa ra hướng giải  quyết. 

* Chi phí máy thi công: 
Về lượng: nguyên nhân chênh lệch thực hiện cao hơn so với dự toán 

là do  công tác thi công không tốt, thi công sai nên phải làm  lại, công tác  
dự toán không sát với thực tế… Nếu chênh lệch thực hiện nhỏ hơn so với 
dự toán là do công tác thi công đạt hiệu quả, năng suất của máy thi công  
đạt hiệu quả cao… 

Về giá: nguyên nhân có thể do giá nhiên liệu  tăng… 
Chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị thành tiền của chi  phí máy thi 

công là do ảnh hưởng của hai yếu tố lượng và giá kết hợp. Để phát hiện ra 
chênh lệch sớm và kịp thời điều chỉnh những chênh lệch bất lợi, cần theo 
dõi và lập bảng thường xuyên. 

* Chi phí sản xuất chung: 
Đối với chi phí sản xuất chung cũng lập bảng phân tích tương tự  như 

những chi phí trên và cũng được lập thường xuyên để xử lý chênh lệch kịp 
thời. Ngoài việc tính toán các chênh lệch về giá trị, cần thiết tính ra số phần 
trăm chênh lệch để có thể thấy được mức độ ảnh hưởng của những chênh 
lệch đó.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 
Chương 2 của luận văn dành phần lớn nội dung nghiên cứu bản chất 

của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói chung, những đặc thù 

của ngành sản xuất xây lắp nói riêng như: các khái niệm, nội dung chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, đồng thời nâng cao nhận thức rõ hơn 

về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng như tổ chức kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các công ty xây lắp. Luận văn cũng 

phân loại khái quát các loại chi phí và các phương pháp tính giá thành sản 

phẩm, đồng thời cũng trích dẫn về đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm. 

Đây là những tiền đề lý luận đầu tiên và cơ sở cho việc nghiên cứu thực 

trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng như định 

hướng cho các giải pháp hoàn thiện Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp tại công ty TNHH Đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa ở các chương 

sau của luận văn. 
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 

VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HIẾU NGHĨA 

 
3.1. Khái quát chung về Công Ty TNHH đầu tư Và thương mại Hiếu 

Nghĩa 

3.1.1.Khái quát quá trình hình thành và phát triển 

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hiếu Nghĩa được Sở kế 

hoạch & đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh 

lần đầu vào tháng 2/2015 đến nay công ty đã hoạt động được 3 năm, với đội 

ngũ nhân viên ban đầu chỉ 10 người, đến nay số lượng công nhân viên của 

công ty hơn 50 người với doanh thu mỗi năm đạt khoảng 5 tỷ đồng.  

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hiếu Nghĩa với đội ngũ lãnh 

đạo trẻ, đội ngũ cán bộ gồm các thạc sỹ, các kỹ sư kinh nghiệm cùng với các 

kỹ sư trẻ sẽ không ngừng đổi mới. 

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là: Xây 

dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình công nghiệp, kỹ thuật; Xây 

dựng công trình giao thông; San lấp mặt bằng ; Cho thuê máy móc thết bị; 

Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Xây dựng 

công trình cầu đường, thuỷ lợi; Xây lắp điện nước, kinh doanh bất động sản 

- Giám đốc công ty: Bùi Anh Hùng 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phong Lai 1, Xã Đồng Phong, Huyện Nho 

Quan, Tỉnh Ninh Bình 

-Vốn điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ tiền mặt. 
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3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý  

 Bộ máy tổ chức được tổ chức theo phụ lục 01. Tổ chức bộ máy quản lý 

của Công ty 

Giám đốc: là người đứng đầu dại diện theo pháp luật của công ty, là 

người quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty. Giám đốc có quyền bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, bảo vệ 

quyền lợi cho cán bộ công nhân viên, phụ trách chung về vấn đề tài chính, đối 

nội, đối ngoại. 

Phó giám đốc: là người quản lý các công việc tại công ty, thay thế 

giám đốc điều hành mọi công việc khi giám đốc đi vắng. Tuy nhiên chịu trách 

nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được giao. Như vậy, người trực tiếp lãnh 

đạo điều hành công ty là giám đốc, dưới giám đốc là phó giám đốc, dưới nữa 

là các phòng ban. Mỗi phòng ban có nhiệm vụ cụ thể. 

Phòng kế hoạch tài chính Tham mưu cho Giám đốc về tiếp cận và 

khai thác thị trường, xây dựng và lập dự toán, kế hoạch sản xuất. Có chức 

năng quản lý toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của công ty, tham mưu cho 

Giám đốc trong việc tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, quản lý tài sản 

của công ty, tránh mất mát và sử dụng kém hiệu quả, đồng thời tiếp nhận, xử 

lý và cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin kinh tế tài 

chính, từ đó giúp Giám đốc đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nâng cao 

hiệu quả kinh doanh toàn công ty. 

Phòng vật tư: Có trách nhiệm thu mua vật tư theo đúng số lượng, quy 

cách, tính toán lượng vật tư cần dự trữ hợp lý đảm bảo hoạt động xây lắp 

được diễn ra liên tục mà không bị ứ đọng quá nhiều để giảm chi phí lưu kho. 

Phòng hành chính tổng hợp: Chăm lo đời sống, công tác tư tưởng của 

toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng 
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lao động phù hợp với yêu cầu công việc. Hướng dẫn các công nhân viên của 

công ty chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy của công ty. 

Phòng kỹ thuật: Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực quản lý kỹ 

thuật, chất lượng an toàn lao động, máy móc công trình và kiểm tra chất 

lượng công trình. 

Đội thi công, đội cơ giới: Trực tiếp thi công các HMCTtheo đúng yêu 

cầu kỹ thuật và tiến độ của công trình. Mỗi đội đều có một đội trưởng và một 

đội phó được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng công trình, HMCT. 

3.1.3. Đặc điểm tồ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản phẩm 

Công ty tiến hành tổ chức thi công theo hình thức khoán gọn. Khi trúng 

thầu công trình, Ban giám đốc Công ty sẽ bàn giao lại cho các tổ đội tiếp 

quản. Các tổ đội dựa trên bản thiết kế và yêu cầu của bên A (bên thầu) để tiến 

hành hiển khai, lập dư toán thi công để trình lên Ban giám đốc. Sau khi được 

duyệt, các tổ đội thực hiện thi công công trình.  

Trong quá trình thi công, đội trưởng các đội có quyền thuê lao động 

ngoài và mua NVL cung ứng cho công trình nhưng đều phải báo cáo và chịu 

sự giám sát của Ban giám đốc. Hàng tháng quý, Công ty sẽ xuống kiểm tra 

tiến độ và chất lượng thực hiện công trình của các đội để có những chỉ đạo 

kịp thời về việc tập hợp và kiểm soát chi phí. Khi công trình hoàn thành, các 

đội trưởng sẽ bàn giao về Công ty để tiến hành nghiệm thu và quyết toán đối 

với chủ đầu tư.  

Mặc dù thực hiện thi công theo hình thức khoán gọn nhưng ở các đội 

không hạch toán riêng mà tất cả chứng từ, tài liệu cuối tháng đều được tổng 

hợp và chuyển về Phòng Kế toán để xử lý và tiện cho việc quản lý. Với hình 

thức này, không những tạo điều kiện cho các đội có quyền tự chủ trong thi 

công làm tăng năng suất và hiệu quả hoạt động mà Công ty vẫn đảm bảo được 

tốt chất lượng công trình thông qua việc kiểm tra giám sát thường xuyên. 
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3.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán  

Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức kế toán tập 

trung. Với hình thức này toàn bộ công việc kế toán được tập trung tại phòng 

kế toán công ty. Các đội, đơn vị thi công trực thuộc công ty không tổ chức bộ 

phận kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên thống kê, kế toán làm nhiệm vụ 

hướng dẫn hạch toán ban đầu, thu thập, phân loại, kiểm tra các chứng từ ban 

đầu, sau đó lập bảng kế toán chuyển chứng từ ban đầu về phòng kế toán - tài 

chính, tại đây việc ghi chép kế toán được tiến hành. 

Kế toán trưởng: là người tổng hợp, phân tích thông tin kịp thời, chính 

xác nhằm giúp cho lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng đắn. Kế toán trưởng 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tính chính xác của số liệu kế toán và quy 

trình vận hành của bộ máy kế toán. 

Kế toán tồng hợp: Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu kế toán, quản lý 

TSCĐ tính khấu hao chung cả toàn công ty, tổng hợp số liệu lên báo cáo 

chuyển cho kế toán trưởng trước khi trình Giám đốc hàng tháng, hàng quý, 

chấn chỉnh, đôn đốc công việc của các vị trí kế toán. 

Kế toán giá thành: Tập hợp tất cả chi phí có liên quan đến từng công 

trình, hạng mục công trình. 

Thủ quỹ: Lưu trữ tiền mặt và chỉ thu chi khi có đầy đủ chứng từ gốc, 

kiểm kê tiền mặt thường xuyên. 

Kế toán nguyên vật liệu và công nợ phải trả: Làm kế toán kho, theo 

dõi tình hình nhập - xuất - tồn, theo công nợ của từng khách hàng (nhà cung 

cấp), định kỳ đối chiếu với người bán về nguyên vật nhập. 

Kế toán thuế: Theo dõi các khoản phải thu, phải trả Ngân sách nhà 

nước, thuế.  

Kế toán tiền lương: Chịu trách nhiệm thanh toán tiền lương và các 
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khoản trích theo lương, thưởng cho toàn bộ công nhân viên trong công ty. 

Kế toán đội: Kế toán đội dưới sự điều hành của kế toán trưởng, làm 

nhiệm vụ tập hợp chứng từ và vào các sổ chi tiết. 

3.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán,chính sách kế toán áp dụng 

Kế toán Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT 

- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngoài ra, Công ty cũng 

tuân thủ quy định của các chuẩn mực kế toán và thông tư hướng dẫn chuẩn 

mực kế toán do Nhà nước ban hành. BCTC được lập và trình bày theo đúng 

mọi quy định của từng chuẩn mực kế toán.  

Kỳ kế toán áp dụng theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết 

thúc ngày 31/12 hàng năm. 

Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán: đồng Việt Nam (VND). Phương 

pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ. 

Nguyên tắc ghi nhận giá trị HTK: ghi nhận theo giá gốc, trường hợp giá 

trị thuần có thể thực hiện thấp hơn giá gốc thì phải ghi nhận theo giá trị thuần 

có thể thực hiện; kế toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Phương pháp lập dự phòng giảm giá HTK: được lập vào cuối kỳ kế 

toán (cuối năm), khi giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK nhỏ hơn giá 

gốc và được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ. 

Nguyên tắc ghi nhận và tính khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi nhận 

theo giá gốc, trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, 

giá trị hao mòn lũy kế và giá trị chênh lệch. 

Phương pháp khấu hao TSCĐ: áp dụng phương pháp khấu hao đường 

thẳng được quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của 

Bộ Tài chính. 

Hàng ngày, khi nghiệp vụ phát sinh, kế toán viên kiểm tra lập chứng từ 

kế toán, trình kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán rồi trình giám 
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đốc phê duyệt. Sau đó chứng từ cùng loại được kế toán viên đảm trách phần 

đó lên bảng tổng hợp chứng từ cùng loại. Cuối cùng phòng kế toán kiểm tra, 

phân loại sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và nhập các chứng từ vào máy 

tính để lên sổ Nhật ký chung và sổ cái các tài khoản liên quan. Đồng thời kế 

toán các phần hành cũng nhập chứng từ vào máy để lên các sổ chi tiết cuối 

tháng phòng kế toán sẽ lập và in báo cáo tài chính. 

Hình thức kế toán: Nhật ký chung. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình 

thức “Nhật ký chung”. Phụ lục 02. Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty. 

Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting. Việc ứng 

dụng phần mềm đã giúp giảm thiếu thời gian, khối lượng công việc, nâng cao 

hiệu quả công việc. Phụ lục 03. Trình tự kế toán máy tại công ty. 

3.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và 

Thương Mại Hiếu Nghĩa dưới góc độ kế toán tài chính 

Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất của Công ty là từng công 

trình xây lắp và đối tượng tính giá thành tại Công ty đó là công trình xây dựng 

bàn giao cho chủ đầu tư.   

3.2.1. Kế toán chi phí NVL TT 

Chi phí NVL TT là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn, chủng loại 

vật tư đa dạng, để quản lý tốt việc xuất nhập vật tư, công ty đã xây dựng hệ 

thống danh mục vật tư dựa trên phần mềm kế toán của công ty. Tại các công 

trình do công ty quản lý tập trung, NVL TT phục vụ cho thi công do công ty 

xuất kho hoặc mua chuyển thẳng tới công trình xuất dùng trực tiếp không qua 

kho.  

+ Đối với vật tư qua kho: Khi tiến hành thi công phòng kế hoạch cùng 

phó giám đốc căn cứ tiến độ thi lập dự toán lượng cung ứng vật tư cần thiết 

phục vụ công trường trong từng giai đoạn cụ thể. Khi có nhu cầu về vật liệu, 

tổ trưởng xây dựng lập Giấy yêu cầu cung cấp vật tư. Căn cứ vào đó, bộ phận 
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vật tư sẽ viết phiếu xuất kho gồm 2 liên, người lĩnh vật tư mang 2 liên phiếu 

xuất đến thủ kho lĩnh vật tư. (mẫu phiếu xuất kho phụ lục 04). Thủ kho giữ lại 

1 liên để vào thẻ kho sau đó chuyển cho kế toán vật liệu để hạch toán. 1 liên 

người nhận đưa về nộp cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách công 

trường để kiểm tra số lượng và chất lượng vật liệu. Cuối tháng, kế toán công 

trình tập hợp các chứng từ trên về phòng kế toán của công ty. Tại đây, kế toán 

vật tư kiểm tra chứng từ rồi lập chứng từ hạch toán chuyển cho kế toán tổng 

hợp nhập liệu vào máy. 

Sau khi nhập xong chứng từ, máy tự động chuyển dữ liệu vào các sổ 

của hình thức Nhật ký chung như sau: 

+ Sổ nhật ký chung 

+ Sổ chi tiết tài khoản 1541 

+ Sổ chi tiết tài khoản 621  

+ Sổ cái tài khoản 154 

Thủ kho theo dõi số lượng nhập xuất tồn kho từng loại vật tư ở từng 

kho trên thẻ kho. Thẻ kho do phòng kế toán lập và giao cho thủ kho để ghi 

chép hàng ngày. 

+ Đối với vật tư không qua kho: Căn cứ yêu cầu cung cấp vật tư, tiến 

hành mua và chuyển thẳng tới nơi thi công không qua kho của công ty. Các 

chứng từ có liên quan là các hoá đơn GTGT, chứng từ phản ánh chi phí thu 

mua, chi phí vận chuyển và biên bản giao nhận vật tư đối với bộ phận sử 

dụng. 

Chi phí mua vật tư sẽ được trừ vào tiền tạm ứng của công trình hoặc 

ghi Có phải trả người bán. Sau đó kế toán ở tổ đội sẽ chuyển chứng từ liên 

quan đến nghiệp vụ mua cho phòng kế toán ở công ty. Căn cứ vào các chứng 

từ như Hóa đơn mua hàng, kế toán nhập dữ liệu, phản ánh nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh vào máy. Sau khi nhập xong chứng từ, máy tự động chuyển dữ liệu 
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vào các sổ của hình thức Nhật ký Chung như sau: 

+ Sổ Nhật ký chung 

+ Sổ cái tài khoản 621 

+ Sổ chi tiết Tài khoản 154.1 

+ Sổ chi tiết tài khoản 621.1  

+ Sổ tổng hợp chi tiết tài khoản 154 

Khi cần thiết, kế toán tiến hành in các sổ Kế toán ra để làm căn cư đối 

chiếu và sử dụng làm tài liệu lưu dữ. 

Chi phí NVL TT được hạch toán chi tiết cho từng công trình một theo 

giá thực tế của từng loại vật liệu xuất dùng. Chi phí NVL TT gồm nguyên vật 

liệu và công cụ dụng cụ cấu thành nên công trình.  

Cụ thể như: công trình khách sạn Gia Nguyễn 

Sau khi hai bên ký xong hợp đồng xây dựng, Căn cứ phụ lục 5: bảng 

chi phí vật tư công trình khách sạn Gia Nguyễn  và phụ lục 6: Báo cáo nhập 

xuất tồn công trình khách sạn Gia nguyễn tháng 01 năm 2017 đội thi công đối 

chiếu với bảng nhập xuất tồn kho xem còn thiếu vật tư nào cán bộ quản lý 

theo dõi công trình sẽ theo dõi liên hệ đi lấy hóa đơn vật tư đầu vào cho đủ 

như theo bảng kê 

Nhìn vào bảng trên chúng ta thấy cần lấy " Cát vàng " = 549.9467 m3 

Theo dữ liệu trên ta thấy cần 549.9467 m3 cát vàng mà trong kỳ nhập 

về 150 m3 Cát vàng 

Vậy các chứng từ cần dùng đến khi nhập kho là: 

• Phiếu nhập kho 

• Hóa đơn GTGT 

• Hợp đồng, thanh lý nếu có 

• Biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán 

• Khai báo thuế hóa đơn đầu vào bình thường 
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• Chứng từ thanh toán: Phiếu Chi tiền hoặc ủy nhiệm chi 

Các chứng từ cần khi xuất kho là: 

• Phiếu yêu cầu vật tư 

• Phiếu xuất kho nguyên vật liệu 

Những lưu ý: 

• Theo dự toán vật liệu tối đa xuất ra khối lượng là 549.9467 m3 do đó 

ta chỉ được xuất tối đa bằng khối lượng dự toán đã đưa ra, nếu xuất vượt sẽ bị 

xuất toán phần khối lượng vượt tương ứng với phần giá trị thành tiền vượt sau 

này khi quyết toán thuế hoặc kiểm toán doanh nghiệp vào thì sẽ bị loại phần 

giá trị khối lượng vượt này 

• Theo trên phần chênh lệch thiếu =549.9467-150.000= 399.9467  là 

số m3 cát vàng mà kế toán yêu cầu cần lấy thêm hóa đơn đầu vào nếu lấy 

thêm được hóa đơn = > giảm được thuế thu nhập doanh nghiệp 20% và được 

khấu trừ thêm 10% thuế GTGT đầu vào 

• Theo phần trên nếu doanh nghiệp không lấy được hóa đơn đầu vào 

phần còn thiếu thì doanh thu - giá vốn => lợi nhuận cao => đóng thuế TNDN 

nhiều, Nếu lấy thêm hóa đơn GTGT đầu vào doanh nghiệp còn được khấu trừ 

10% thuế GTGT đầu vào nếu không lấy được thì không có gì 

• Làm theo dạng xuất thẳng không qua kho: nếu trong dự toán cần 

549.9467 m3 cát vàng mà hóa đơn ta lấy về chỉ là có duy nhất mặt hàng là 

549.9467 m3 cát vàng các hóa đơn này >= 20.000.000 hoặc <=20.000.000 lúc 

này ta không nhập kho mà xuất thẳng công trình để tránh khỏi rườm rà, tiết 

kiệm thêm một bước cho kế toán 

• Sau đó khi kết thúc công trình nghiệm thu: Việc xuất kho nguyên vật 

liệu sử dụng cho công trình không hết ta tiến hành nhập lại kho bằng số chênh 

lệch thừa so với dự toán 

• Phiếu xuất kho nguyên vật liệu=600 000-549.9467=50.053 m3 
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• Việc nhập lại kho để giảm giá thành xây dựng, nếu kế toán ko nhập 

lại kho => xuất dư so với dự toán vậy nếu kế toán quên không nhập kho thì 

khi quyết toán thanh tra thuế tại doanh nghiệp sẽ bóc phần vượt này: 

50.053 m3 

• Nếu việc vượt mà kế toán quên nhập lại kho thì phần khối lượng 

vượt dự toán kế toán theo dõi sổ tay riêng hoặc ghi chú để khi quyết toán thuế 

TNDN năm thì loại bỏ vào mục B4 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 

3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Hiện nay, Công ty đang áp dụng hai hình thức trả lương cho người lao 

động là: lương theo thời gian và trả lương khoán (lương theo sản phẩm) hoặc 

kết hợp cả hai hình thức. Việc trích các khoản theo lương của công ty tuân 

theo đúng chế độ hiện hành. Lương thời gian được áp dụng cho bộ máy quản 

lý thuộc khối văn phòng, nhân viên quản lý đội tiến hành công nhật. Hình 

thức này cũng được áp dụng với cả công nhân trực tiếp xây lắp. 

Lương khoán (lương sản phẩm) thường được áp dụng cho các bộ phận 

trực tiếp thi công xây dựng công trình theo từng khối lượng công việc hoàn 

thành. Công ty chỉ áp dụng hình thức trả lương khoán khi muốn đẩy nhanh 

tốc độ thi công.  

Đối với nhân công thuê ngoài, Đội tiến hành kiếm nguồn lao động và 

ký hợp đồng giao khoán. Khi công việc được hoàn thành như trong hợp đồng 

giao khoán, trên cơ sở đó lập “ Bản nghiệm thu thanh toán” và “ Bảng thanh 

toán khối lượng giao khoán”. Các đội tập hợp chứng từ liên quan tới công 

việc thi công thực hiện phần việc được giao, gửi lên phòng kế toán để làm 

thanh toán . 

Hàng tháng đội trưởng đội thi công chấm công cho công nhân rồi gửi 

về cho phòng kế toán kèm theo phiếu xác nhận khối lượng công việc hoàn 

thành để lập bảng tính lương và bảng thanh toán lương. Cuối quý, kế toán căn 
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cứ vào số liệu trên chứng từ ghi sổ để ghi vào “Sổ chi tiết TK 622”, sổ cái 

TK622.  

Theo hình thức này, tiền lương được tính phụ thuộc vào thời gian lao 

động và mức lương quy định cho một đơn vị thời gian phù hợp với ngạch bậc 

lương của người lao động đang xét. Giá công thợ xây dựng nhà dân dụng 

được công ty trả theo ngày tại thời điểm 2017: 

Giá công thợ xây dựng chính (xem và quản lý công trình): 420.000 – 

450.000 VNĐ. 

Giá công thợ xây dựng lành nghề trong công trình: 350.000 – 390.000 

VNĐ. 

Giá công phụ xây dựng lành nghề trong công trình: 250.000 – 290.000 

VNĐ. 

Ưu điểm: phản ánh một mức độ nhất định chất lượng lao động, số 

lượng lao động và trình độ nghề nghiệp của người lao động. 

Nhược điểm: không phản ánh chính xác mối quan hệ trực tiếp giữa 

tiền lương nhận được và số lượng lao động đã tiêu phí, vì vậy không khuyến 

khích người lao động tăng năng suất lao động. 

Do đó loại này thường chỉ nên áp dụng ở các bộ phận mà khối lượng 

công việc không thể đo tính rõ ràng (nhất là cho cán bộ quản lý giản tiếp); khi 

đòi hỏi về đảm bảo chất lượng của sản phẩm làm ra được để cao, (hoặc đối 

với các công việc trên giác độ kinh tế, nếu trả lương theo sản phẩm sẽ ảnh 

hưởng tới chất lượng sản phẩm như công tác sửa chữa máy thiết bị, kiểm tra 

chất lượng sản phẩm, chế tạo các dụng cụ đo lường chính xác cao v.v...). 

Ví dụ: công trình Khách sạn Gia nguyễn ký hợp đồng thời gian là : 10 

tháng từ ngày 01/01/2017 

Tổng chi phí nhân công là = 3.186.529.617 đ 

Vậy việc phân chi bổ phí nhân công như sau: 
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Tiền lương một công = 250.000 đồng/ngày 

Thời hạn tiến độ 10  tháng : 300 ngày 

Một tháng phân bổ là: ( 3.186.529.617 : 10 ) = 316.852.961,7 đ/tháng 

Một ngày của tháng chi phí cần phân bổ là: 316.852.961,7 : 30 ngày 

=10.561.765,39 đ/ngày 

Vậy số công của một ngày hay là số lao động cần phân bổ để làm cho 

công trình này là =10.561.765,39 đ/ngày/250.000= 43 công/ ngày tương ứng 

với = 43 người lao động trong một ngày để thực hiện công trình 

3.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

Chi phí sử dụng máy thi công ở công ty gồm: Chi phí nguyên liệu chạy 

máy, chi phí nhân công điều khiển máy thi công, chi phí khấu hao máy thi 

công, chi phí chung ở bộ phận máy thi công và các chi phí khác phục vụ máy 

thi công. 

Máy thi công của công ty gồm: máy trộn vữa, máy trộn bê tông, máy 

xúc, máy kéo, ô tô tải... .Khi tiến hành thi công công trình, công ty sẽ có lệnh 

điều động máy thi công phục vụ sản xuất. Sau khi hoàn thành phần công việc 

thi công, máy sẽ được điều động đi công trình khác hoặc nghỉ bảo dưỡng chờ 

phục vụ công trình mới. Công ty có thể thuê ngoài máy thi công, đối với máy 

thi thuê ngoài công ty không tiến hành tính khấu hao máy. 

Để tập hợp chi phí sử dụng máy thi công, kế toán công ty sử dụng tài 

khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công mở chi tiết cho từng công trình.Các 

loại chi phí sử dụng máy thi công bao gồm: 

+ Chi phí công nhân sử dụng máy thi công: gồm tiền lương và các 

khoản phụ cấp trả cho công nhân ở các tổ máy thi công của công ty và thuê 

ngoài theo hợp đồng. Công nhân điều khiển máy thi công của công ty hay 

thuê ngoài đều được trả lương theo hình thức khoán. 

Việc hạch toán chi phí sử dụng máy thi công cũng tương tự như hạch 
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toán chi phí nhân công trực tiếp, không hạch toán vào tài khoản này các 

khoản trích theo lương của công nhân sử dụng máy thi công. 

+ Chi phí vật liệu phục vụ máy thi công: gồm nhiên liệu phục vụ máy 

thi công như: Dầu, mỡ, xăng...Căn cứ vào nhiệm vụ thi công, đội thiết bị sẽ 

làm giấy yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu phục vụ máy thi công lên đội 

trưởng công trình đề nghị cho mua vật tư. Được sự đồng ý của đội trưởng 

công trình cán bộ vật tư sẽ mua nguyên vật liệu hoặc thủ kho xuất kho giao 

cho các tổ máy thi công. Kế toán công trình sẽ tập hợp các chứng từ liên 

quan: Giấy yêu cầu cung cấp vật tư, biên bản bàn giao vật tư, hóa đơn GTGT, 

phiếu xuất kho... định kỳ gửi lên phòng kế toán công ty. Việc nhập dữ liệu 

vào máy tính tương tự như việc nhập phát sinh chi phí NVL trực tiếp. 

+ Chi phí dụng cụ sản xuất: dụng cụ phục vụ máy thi công gồm: cáp, 

kìm cáp... và các CCDC lao động liên quan tới hoạt động của máy thi công. 

Chi phí CCDC dùng cho máy thi công được phân bổ tùy theo thời gian sử 

dụng. Việc hạch toán tương tự như hạch toán chi phí vật liệu phục vụ máy thi 

công. 

+ Chi phí khấu hao máy thi công: Công ty chỉ tính khấu hao đối với 

các máy thi công của công ty và hiện nay công ty đang áp dụng trích khấu hao 

theo phương pháp đường thẳng. 

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Gồm tiền mua bảo hiểm máy, chi phí 

điện nước, chi phi trả cho nhà thầu phụ, chi phí thuê ngoài máy thi công...  

+ Chi phí bằng tiền khác: Gồm chi phí bằng tiền phục vụ cho hoạt động 

máy thi công như chi phí sửa chữa máy thi công, mua phụ tùng cho máy.. 

Khi máy thi công bị hỏng công nhân điều khiển máy báo cho đội 

trưởng, sau đó tiến hành lập biên bản kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị và 

đề nghị đem sửa. Khi công việc hoàn thành lập biên bản nghiệm thu đưa thiết 

bị vào sử dụng. Kế toán công ty căn cứ vào Biên bản kiểm tra tình trạng máy 
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móc thiết bị, hoá đơn, giấy báo giá sửa chữa thiết bị máy, và biên bản nghiệm 

thu đưa thiết bị vào sử dụng... sẽ lập chứng từ hạch toán và nhập dữ liệu vào 

máy, và phần mềm kế toán sẽ tự động lưu dữ liệu vào các sổ Kế toán liên 

quan  

Khi cần thiết, kế toán tiến hành in các sổ kế toán ra để làm căn cứ đối 

chiếu, quản lý và làm tài liệu lưu trữ. 

3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung gồm: Chi phí nhân viên quản lý, khấu hao 

TSCĐ dùng chung cho quản lý đội và các chi phí khác bằng tiền khác phục vụ 

công trình giữa các bên liên quan. Để hạch toán chi phí sản xuất chung, kế 

toán Công ty sử dụng TK 627- Chi phí sản xuất chung theo từng công trình cụ 

thể. Đối với chi phí sản xuất chung, khoản nào phát sinh trực tiếp sẽ được tập 

hợp trực tiếp cho từng công trình. Còn đối với những khoản chi phí sản xuất 

chung phục vụ cho toàn đội, xí nghiệp thì tiến hành phân bổ theo tiền lương 

công nhân trực tiếp. 

+ Chi phí nhân viên phân xưởng gồm: khoản lương chính, lương phụ 
và các khoản trích theo lương phải trả cho nhân viên quản lý công trình, các 
khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và công nhân sử dụng 
máy thi công trong danh sách lao động của công ty. 

+ Chi phí dụng cụ sản xuất: Công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động quản 
lý công trình thường có giá trị nhỏ nên được phân bổ một lần vào chi phí 
chung dụng cụ sản xuất. Khi mua những công cụ này kế toán công trường vẫn 
phải tập hợp đầy đủ các chứng từ: Hoá đơn GTGT, phiếu xuất... dưới công 
trường, về cho phòng kế toán công ty để kế toán hạch toán vào tài khoản 627. 

Thông thường CCDC công ty không quản lý trong kho mà để công 
trình tự mua bằng tiền tạm ứng để phục vụ thi công khi có nhu cầu, do đó 
công ty quản lý chi phí CCDC thông qua các hoá đơn GTGT và bảng kê 
CCDC do bộ phận vật tư lập. 
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Quy trình nhập liệu tưong tự như quy trình nhập liệu phần khoản mục 

chi phí NVLtrực tiếp, sau khi nhập liệu xong máy sẽ tự động chuyển dữ liệu 

vào các sổ 627.1, 154.1- liên quan đến công trình. 

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định: Hiện nay, máy móc thiết bị thi 

công công trình gồm: máy móc của công ty và máy móc đi thuê. Đối với 

TSCĐ thuộc sở hữu của công ty, hàng tháng tiến hành trích khấu hao cho 

từng TSCĐ. Việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện theo phương pháp 

đường thẳng.  

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Khoản chi phí dịch vụ mua ngoài của 

công ty gồm: chi phí điện thoại, nước, chi phí thuê TSCĐ phục vụ việc quản 

lý công trình,.... Khi phát sinh các chi phí dịch vụ mua ngoài, kế toán công 

trình sẽ tập hợp các hoá đơn chứng từ liên quan như: hợp đồng thuê nhà, Biên 

lai thanh toán tiền điện nước, phiếu thu của các đơn vị khác... cuối tháng 

chuyển về phòng kế toán để hạch toán, quy trình nhập liệu cũng tưong tự như 

quy trình nhập liệu khoản mục chi phí NVL trực tiếp. 

+ Chi phí khác bằng tiền Bao gồm chi phí tiếp khách, giao dịch, bảo 
dưỡng máy móc, in ấn tài liệu...Căn cứ vào các chứng từ gốc có liên quan đến 
tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, giấy thanh toán tạm ứng, kế toán lên bảng kê 
chứng từ và tổng hợp vào sổ nhật ký chung. Cuối kỳ, kế toán tập hợp chi phí 
sản xuất chung vào bảng tổng hợp chi phí sản xuất, Dựa vào các Chứng từ và 
sổ sách liên quan kế toán nhập dữ liệu vào máy và máy tính sẽ tự động lưu số 
liệu vào các sổ sách liên quan . 

Khi cần thiết, kế toán tiến hành in các sổ kế toán ra để làm căn cứ đối 
chiếu, quản lý và làm tài liệu lưu dữ.    
 3.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 

Hiện nay nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 
của công ty là tập hợp theo từng khoản mục chi phí của từng công trình và 
HMCT như sau:  
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- Chi phí NVL TT. 
- Chi phí nhân công trực tiếp. 
- Chi phí sử dụng máy thi công. 
- Chi phí sản xuất chung. 
Sau khi công tác tập hợp chi phí theo từng khoản mục đã hoàn thành, 

căn cứ vào số liệu trên các sổ chi tiết của các khoản mục chi phí phát sinh 
theo từng công trình kế toán tiến hành kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất 
phát sinh trong kỳ sang sổ chi tiết TK154 theo từng công trình tương ứng. 

Căn cứ vào các chứng từ cần thiết, kế toán nhập dữ liệu vào máy tính. 
Sau đó máy sẽ tự động lưu dữ liệu vào các sổ kế toán của Hình thức Nhật ký 
chung.  
3.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuẩt và tính giá thành tại Công ty 

TNHH đầu tư và thương mại Hiếu nghĩa dưới góc độ kế toán quản trị 

3.3.1. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

a. Phân loại theo chức năng (khoản mục chi phí) 

Để phù hợp với quy trình sản xuất xây lắp, công ty đã sử dụng cách 

phân loại chi phí sản xuất theo chức năng bao gồm các khoản mục: 

- Chi phí NVL TT 

- Chi phí nhân công trực tiếp 

- Chi phí sử dụng máy thi công 

- Chi phí sản xuất chung 

Cách phân loại chi phí theo chức năng chi phí cung cấp được số liệu 

một cách hợp lý để xác định giá thành sản phẩm xây lắp và tập hợp chi phí, 

cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo theo các mặt hoạt động phù hợp. 

b. Phân loại theo nội dung kinh tế 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 

- Chi phí nhân công 

- Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 

- Chi phí khấu hao TSCĐ 
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- Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Cách phân loại chi phí theo nội dung kinh tế, có tác dụng quan trọng 

đối với việc quản lý chi phí của lĩnh vực sản xuất xây lắp cho phép hiểu rõ cơ 

cấu, tỷ trọng từng yếu tố chi phí là cơ sở để phân tích đánh giá tình hình thực 

hiện dự toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp.  

Các cách phân loại này về cơ bản mới chỉ phục vụ cho công tác kế toán 

tài chính, chưa có phân loại theo cách ứng xử chi phí, hỗ trợ ra quyết định 

lựa chọn phương án đầu tư. Do vậy, Công ty không có số liệu và cơ sở để 

phân loại giá thành theo góc độ kế toán quản trị. 

3.3.2. Phân tích chênh lệch chi phí 

Kiểm soát chi phí là một trong những điều quan trọng của kế toán quản 

trị chi phí có vai trò quan trọng, giúp các nhà quản trị đánh giá được hiệu quả 

của quản trị chi phí hiện tại bằng việc so sánh với chi phí thực tế phát sinh 

trong kỳ với chi phí dự toán hoặc so sánh chi phí trong mối tương quan với 

doanh thu, thu nhập tương ứng.  

Căn cứ Phụ lục 7: Bảng tổng hợp chi phí công trình khách sạn Gia 

Nguyễn. Tiến hành phân tích các chênh lệch: 

Trong quá trình thực hiện kiểm soát chi phí nguyên vật liệu tại công ty 

đã phân tích nguyên nhân tăng giảm chi phí nguyên vật liệu giữa dự toán và 

thực tế theo bảng phân tích chi phí vật liệu thực tế so với dự toán. Việc so 

sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán sẽ giúp nhà quản trị đánh giá và thực 

hiện chi phí trong kỳ. Công ty đã có sự so sánh giữa chi phí thực tế với các 

định mức chi phí, tìm ra nguyên nhân chênh lệch và có các biện pháp cụ thể 

để khắc phục các nguyên nhân làm tăng chi phí so với định mức. 
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 Phân tích chêch lệch chi phí NVL TT (1.000đ) 

 

STT 

 

Nội dung 

Chênh lệch 

CP thực tế CP dự toán Thành tiền 

1 Chi phí nguyên vật liệu 

(cát, đá, xi măng sắt 

thép….) 

11.043.608 11.000.000 43.608

Từ bảng phân tích, ta thấy chi phí NVL TT thực tế cao hơn so với dự 

toán một lượng 43.608.000 đồng. Điều này cho thấy công ty được đánh giá là 

hiệu quả quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu 

sản xuất. Tuy nhiên, bảng phân tích chưa nêu lên được nguyên nhân của sự 

chênh lệch này, chi phí thực tế cao hơn có thể là do giá mua thực tế nguyên 

vật liệu tăng so với kế hoạch, phần tiêu hao nguyên liệu cao hơn định mức. 

Phân tích chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp (1.000đ) 

  

STT 

 

Nội dung 

Chênh lệch 

CP thực tế CP dự toán Thành tiền 

1 Chi phí nhân công 3.186.529 3.300.000 113.471 

Từ bảng phân tích, ta thấy chi phí NCTT thực tế thấp so với dự toán là 

113.471.000đồng tuy nhiên nguyên nhân của sự chênh lệch cũng chưa được 

chỉ ra là vì sao. Nguyên nhân tăng có thể là do công ty tận dụng và quản lý tốt 

nhân viên hay thuê được nhân công giá rẻ, công ty tăng ca nhưng trả ít hơn dự 

toán cho công nhân, các khoản phụ cấp, khen thưởng, khuyến khích công 

nhân tăng năng suất làm việc. Việc gia tăng chi phí NCTT không đáng kể, có 

thể không gây ảnh hưởng gì đến hiệu quả của công ty. 
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Phân tích chênh lệch chi phí máy thi công (1.000đ) 

Chi phí máy thi công thực tế cao hơn so với dự 17.521.000đồng so với 

chi phí dự toán, nguyên nhân không được chỉ ra có thể do giá hoặc lượng dầu 

máy sử dụng tăng, điều đó không chứng minh được công ty đang quản lý có 

hiệu quả việc sử dụng máy thi công tại đơn vị. 

Phân tích chênh lệch chi phí sản xuất chung (1.000đ) 

 

STT 

 

Nội dung 

Chênh lệch 

CP thực tế CP dự toán Thành tiền 

1 Chi phí sản xuất chung 977.232 950.000 27.232

Chi phí sản xuất chung thực tế cao hơn so với dự 27.232.000đồng so 

với chi phí dự toán, nguyên nhân không được chỉ ra,điều đó không chứng 

minh được công ty đang quản lý có hiệu quả chi phí sản xuất chung hay 

không. 

Tóm lại, việc phân tích chênh lệch chi phí ở Công Ty TNHH Đầu Tư 

Và Thương Mại Hiếu Nghĩa chỉ dừng lại ở mức độ kiểm tra, so sánh giá thành 

sản xuất thực tế với giá thành dự toán của từng công trình, chỉ nhằm mục đích 

đánh giá hiệu quả của hoạt động xây lắp mà chưa phục vụ cho mục đích ra 

quyết định.    

 

STT 

 

Nội dung 

Chênh lệch 

CP thực tế CP dự toán Thành tiền 

1 Chi phí máy thi công 437.521 420.000 17.521
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3.3.3. Cung cấp thông tin kế toán quản trị để ra quyết định  và báo cáo kế 

toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp 

Các báo cáo nội bộ liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm bao gồm các loại báo cáo tình hình tiến độ thi công, báo cáo tình 

hình cung ứng vật tư, báo cáo tình hình thanh toán tạm ứng. Tuy nhiên những 

thông tin trên mới chỉ phục vụ cho việc theo dõi tiến độ thi công của công 

trình. Công ty vẫn chưa lập báo cáo phục vụ cho công tác kế toán quản trị chi 

phí và giá thành. Do vậy, không có số liệu so sánh đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch giá thành, tiết kiệm chi phí trong công ty. 

Ở công trình khách sạn Gia Nguyễn đội ngũ kế toán đã đổi mới và làm 

bảng so sánh dự toán và chi phí thực tế nhưng vẫn chưa hỗ trợ nhiều cho việc 

ra quyết định của giám đốc. 

3.3.4. Tồ chức lập dự toán chi phí 

Khi xây dựng dự toán chi phí định mức chi phí sản xuất phải tuân 

theo nguyên tắc chung là tìm hiểu, xem xét khách quan toàn bộ tình hình 

thực tế thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh đối với mỗi đơn vị sản phẩm 

của kỳ trước, đánh giá chất lượng sản phẩm và các vấn đề liên quan đến 

năng suất và hiệu quả lao động của doanh nghiệp. Sau đó kết hợp với thay 

đổi về thị trường như quan hệ cung cầu, nhu cầu đòi hỏi của thị trường, 

thayđổi về điều kiện kinh tế kỹ thuật bổ sung định mức chi phí cho phù hợp 

với yêu cầu và điều kiện mới. 

Ở Công ty chủ yếu dựa vào định mức kinh tế kỹ thuật của ngành đã 
được xây dựng và nhà nước phê duyệt làm định mức chi phí cho doanh 
nghiệp. (Phụ lục 7: Định mức cấp phối vật liệu xây dựng). Trong điều kiện 
hiện nay đòi hỏi các công ty phải quan tâm đến chất lượng và giá cả sản 
phẩm. Muốn sản xuất có hiệu quả các nhà quản trị phải nghiên cứu và xây 
dựng định mức thực tế phù hợp với điều kiện thực tế của công ty trên cơ sở 
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định mức chung của ngành. Hơn nữa định mức kinh tế kỹ thuật của ngành 
được xây dựng có thể chưa bao quát được điều kiện, đặc điểm, kỹ thuật cụ 
thể của doanh nghiệp. Do đó, để công ty có thể dự toán sản xuất kinh doanh 
hợp lý, sát với điều kiện cụ thể thì cần phải xây dựng định mức chi phí 
riêng của doanh nghiệp. 

Dự toán là công cụ để lập kế hoạch và kiểm tra được sử dụng rất   

rộng rãi trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dự toán 

chi phí sản xuất chiếm một phần công việc không nhỏ trong kế toán quản  

trị chi phí, để có thể sử dụng chi phí sản xuất một cách có hiệu quả, công ty 

cần lập dự toán chi phí sản xuất kinh  doanh. 

Dự toán là công cụ của nhà quản lý, chính vì thế đòi hỏi họ phải biết 

thích ứng dự toán với từng nhu cầu riêng rẽ và với hoàn cảnh cụ thể của 

từng doanh nghiệp. Vì vậy dự toán có rất nhiều loại khác nhau. Chẳng hạn, 

người ta có thể triển khai thực hiện kế hoạch theo loại nghiệp vụ, theo các 

loại nguồn lực khác nhau, theo hoạt động, theo các trung tâm trách nhiệm, 

theo quá trình… 

Dự toán xây dựng được xây dựng tổng quát tương tự như bảng tổng 

hợp chi phí công trình xây dựng để giám đốc dễ theo dõi so sánh (phụ lục 8: 

Bảng tổng hợp chi phí công trình khách sạn Gia nguyễn). 

3.4. Những hạn chế cần khắc phục 

Bên cạnh những ưu điểm trong công tác quản lý và hạch toán chi phí 

sản xuất và giá thành sản phẩm, tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại 

Hiếu Nghĩa vẫn còn một số mặt hạn chế cần phải khắc phục như: 

3.4.1. Dưới góc độ kế toán tài chính 

Về luân chuyển chứng từ: Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình 

thức tập trung. Vì vậy có nhiều hạn chế trong việc thu thập số liệu, chứng từ 

đôi khi còn chậm so với yêu cầu. Điều này là nguyên nhân gây ra sự thiếu 
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chính xác, kịp thời trong quá trình hạch toán chi phí phát sinh trong kỳ và ảnh 

hưởng tới việc tham mưu cho lãnh đạo về vấn đề tài chính cũng như vấn đề 

phân tích hiệu quả kinh tế vào cuối năm. 

Về chứng từ sử dụng: Bên cạnh những ưu điểm về chứng từ ta thấy 

vẫn còn một số tồn tại sau về chứng từ sử dụng tại công ty: Toàn bộ việc 

chấm công cho công nhân ở các đội và các phòng do các tổ trưởng thực hiện. 

Tuy điều này giúp công việc kế toán chi phí giảm bớt nhưng kế toán chỉ có 

thể nắm bắt được tổng số mà không thể kiểm tra chính xác trong việc tính 

lương của từng công nhân sản xuất. Do đó có thể có những sai sót mà kế toán 

không thể nắm bắt và phát hiện kịp thời. Mặt khác, bên cạnh những chứng từ 

công ty sử dụng theo quy định của Nhà nước nhưng có một số chứng từ Công 

ty vẫn chưa sử dụng như : bảng chấm công làm thêm giờ....Đối với bất cứ một 

Công ty nào đặc biệt là trong ngành xây dựng thì vấn đề làm thêm giờ là 

thường xuyên xảy ra vì có khi công trình cần thi công gấp. Vì vậy cần cần sử 

dụng thêm một loại bảng chấm công làm thêm giờ. 

Về chi phí NVL TT: Mặc dù trước khi thi công, công ty đã xác định chi 

phí cho công trình đó trong đó có chi phí NVLTT, nhưng do thời gian thi 

công kéo dài, trong khi đó giá NVL đầu vào thay đổi từng ngày, nếu nó thay 

đổi theo chiều hướng tăng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành công 

trình. Trong trường hợp này, nếu công ty ký hợp đồng chọn gói thì khi giá 

NVL tăng công ty phải tự bù đắp bằng cách trích lợi nhuận định mức để bù 

phần thiếu hụt. Nhưng lợi nhuận định mức thường từ 5,5- 6% tùy thuộc vào 

loại công trình, nhiều khi không đủ để bù đắp trượt giá nên đây vẫn là vấn đề 

cần giải quyết. 

Mặt khác, do ý thức người lao động không tốt nên thường xảy ra tình 

trạng mất cắp một số vật tư có giá trị cao như sắt, thép... Điều này chủ yếu do 

công tác quản lý NVL chưa chặt chẽ nên dễ gây thất thoát. Bên cạnh đó ở 
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Công ty, các đội thi công công trình là các đơn vị nhỏ trực thuộc chịu sự quản 

lý của công ty, không có tư cách pháp nhân.Vì vậy việc tự lo mua sắm vật tư 

cho hoạt động sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi có nhu cầu về vật tư, Công ty đã 

giao cho nhân viên của đội sản xuất trực tiếp mua NVL theo dự toán đã được 

cung cấp. Tuy nhiên khoản mục chi phí thu mua cũng là đáng kể nếu như các 

công trình ở xa nhau và khoản này dễ bị làm giá nhằm thu tư lợi cá nhân, làm 

tăng chi phí sản xuất và tăng giá thành sản phẩm. 

Về chi phí nhân công trực tiếp: Công ty không tiến hành trích trước 

tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm qua đó chi 

phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phân bổ vào các công trình 

kết chuyển chi phí vào cuối năm sẽ phải chịu cả chi phí đáng nhẽ phải được 

phân bổ cả cho các công trình đơn hàng đã tính giá thành trong năm, từ đó 

không phản ánh được đúng giá thành thực tế của những đơn hàng, công trình 

này, làm các chỉ tiêu lãi gộp, lợi nhuận trên giá vốn của các sản phẩm không 

chính xác, ảnh hưởng đến việc ra quyết định sản xuất của ban lãnh đạo. 

Về chi phí sản xuất chung: Công ty thực hiện hạch toán kế toán chi 

phí chưa phù hợp: một số CCDC luân chuyển dùng cho nhiều kỳ nhưng 

không thực hiện phân bổ mà tính một lần vào chi phí. Đối với CCDC có giá 

trị nhỏ kế toán có thể sử dụng phương pháp phân bổ một lần còn đối với 

những CCDC có giá trị tương đối lớn, kế toán phải tiến hành phân bổ nhiều 

lần. Hiện nay, công ty không sử dụng TK 142, 242 để tập hợp chi phí phân bổ 

nhiều lần cho CCDC có giá trị lớn. Cách làm này đơn giản nhưng sẽ gây biến 

động chi phí giữa các kỳ, ảnh hưởng đến chỉ tiêu về chi phí giá thành.  

Bên cạnh đó, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cũng không được trích trước. 

Nếu chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh vào tháng nào thì sẽ được hạch toán 

vào chi phí sản xuất chung của tháng đó. Là một công ty xây dựng nên TSCĐ 

ở công ty có giá trị lớn, được sử dụng liên tục cho sản xuất, vì vậy việc hỏng 
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hóc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và chi phí để sửa chữa không cố định ở các 

tháng mà có sự biến động tăng giảm khác nhau, gây ra sự mất ổn định về chi 

phí sản xuất giữa các tháng, không chủ động về nguồn kinh phí cho sửa chữa 

lớn TSCĐ. 

Hiện tại, Công ty vẫn chưa tiến hành trích trước chi phí bảo hành đối 

với các công trình xây lắp. Như vậy sẽ không chủ động nếu có vấn đề gì xảy 

ra đối với các công trình làm biến động tới giá thành công trình. 

Về công tác hạch toán thiệt hại trong hoạt động xây lắp: Trong quá 

trình thi công xây lắp thì những thiệt hại do bị hỏng hóc hay phá đi xây lại là 

không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại Công ty vẫn chưa hạch toán riêng khoản 

mục này mà vẫn tính vào giá thành công trình. Điều này làm tăng giá thành 

công trình một cách không hợp lý và không đúng với quy định. 

3.4.2. Dưới góc độ kế toán quản trị 

Hiện nay, công ty vẫn chỉ chú trọng đến kế toán tài chính, chưa đi sâu 

vào lĩnh vực kế toán quản trị để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý. Bộ 

máy kế toán hiện tại của Công ty mới chỉ đảm nhận chức năng của kế toán tài 

chính, công ty không có bộ phận chuyên trách thực hiện chức năng của kế 

toán quản trị. 

Kế toán chi tiết tại Công ty mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin 

để lập các Báo cáo tài chính. Hệ thống thu thập thông tin của công ty cũng chỉ 

đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin cho kế toán tài chính, chưa đáp ứng 

đủ nhu cầu thông tin cho kế toán quản trị. 

Về cách phân loại chi phí phục vụ kế toán quản trị chi phí: Công ty 

chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí. Đồng thời, công tác phân loại 

chi phí chưa đáp ứng yêu cầu kế toán quản trị chi phí. Chính vì công tác tổ 

chức kế toán quản trị chưa được quan tâm một cách đúng mức nên những ứng 

dụng của kế toán quản trị vào kế toán chi phí chưa thực sự có ý nghĩa cũng 
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như chưa cung cấp một cách đầy đủ những thông tin cần thiết phục vụ cho 

việc ra các quyết định quản trị của ban lãnh đạo Công ty. 

Về việc lập dự toán mới chỉ dừng lại ở cấp độ dự toán tổng hợp, chưa 

tiến hành lập các dự toán chi tiết để cung cấp thông tin cho quản lý. Về ứng 

dụng mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận trong khâu xác định giá 

bán sản phẩm xây lắp và đấu thầu. Hiện nay, việc xác định giá bán của sản 

phẩm xây lắp trong Công ty qua đấu thầu vẫn do phòng kỹ thuật xác định trên 

cơ sở hồ sơ thiết kế và đơn giá do Nhà nước quy định mà chưa căn cứ vào 

điều kiện và khả năng sản xuất hiện tại của công ty. 

Hiện nay, tại Công ty việc xây dựng, quản lý và sử dụng định mức, dự 

toán chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị doanh nghiệp, hệ thống dự toán 

chưa đầy đủ và đồng bộ. Việc vận dụng và xây dựng các định mức chi phí rất 

cần thiết đối với Công ty trong điều kiện hiện nay để đưa ra những căn cứ làm 

cơ sở cho việc lập dự toán và làm tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt 

động kinh doanh. Công ty đã có sự so sánh giữa chi phí thực tế với dự toán, 

tuy nhiên việc tìm ra nguyên nhân chênh lệch và có các biện pháp cụ thể khắc 

phục nguyên nhân làm tăng chi phí so với định mức dự toán còn hạn chế. 

Thực tế chưa có đơn vị nào trong Công ty xây dựng được hệ thống định mức 

dự toán chi phí tiêu chuẩn hoàn thiện nhất là về chi phí cho người lao động và 

đơn giá tiêu chuẩn.  

Chi phí sản xuất tại công ty được xác định bằng phương pháp trực tiếp 

cho đối tượng chịu phí là từng công trình bao gồm chi phí NVL TT, chi phí 

nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung 

được xác định theo thực tế phát sinh vào từng khoản mục và phản ánh trên sổ 

cái các tài khoản tương ứng: 621, 622, 623, 627 rồi từ đó tính ra giá thành của 

từng công trình, chứ chưa xây dựng được các báo cáo theo hệ thống kế toán 

quản trị như: phiếu theo dõi chi phí cho từng công trình, hạng mục công trình, 
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báo cáo giá thành công trình… nên kết thúc quá trình này chỉ đem lại kết quả 

duy nhất là tính ra được giá thành của công trình, mà chưa đưa ra được các 

thông tin phục vụ cho mục đích của kế toán quản trị.  

Tuy đã đưa ra được một số báo cáo kế toán quản trị nói chung và báo 

cáo kế toán quản trị về chi phí sản xuất sản phẩm nói riêng nhưng nhìn chung 

chưa được thiết lập một cách đầy đủ để phục vụ cho yêu cầu quản lý và còn 

mang tính tổng hợp, liệt kê một cách đơn thuần, hầu như chỉ mang tính chất 

báo cáo kết quả cho kế toán tài chính chứ chưa thể hiện được vai trò cung cấp 

thông tin cho kế quán quản trị. 

Công ty đã tiến hành tổ chức phân tích biến động các khoản mục chi 

phí dựa trên cơ sở các định mức chi phí đã được xây dựng và các chi phí thực 

tế phát sinh. Tiếp theo so sánh giữa dự toán và chi phí thực tế để thấy được 

chi phí nào tăng, chi phí nào giảm. Đối cới công ty, công tác này chưa phân 

tích được cụ thể các nguyên nhân gây biến động chi phí sản xuất để có các 

giải pháp ứng xử hiệu quả, chưa thực sự được quan tâm, chưa được đầu tư 

thực hiện một cách khoa học.Từ đó, nhận thấy công tác kế toán của Công ty 

đã có những biểu hiện nhất định về kế toán quản trị nhưng mức độ chưa 

chuyên nghiệp. Vì vậy, Công ty cần phải hoàn thiện hơn. 

Hiện nay tại Công ty các báo cáo kế toán trong nội bộ chưa thiết lập 

một cách đầy đủ để phục vụ cho yêu cầu quản lý. Nguyên nhân chủ yếu là do 

hiện nay Nhà nước chưa có những qui định về các biểu mẫu kế toán quản trị, 

vì vậy việc thiết kế các mẫu biểu kế toán quản trị hoàn toàn phụ thuộc vào 

yêu cầu quản lý, khả năng nhận thức của mỗi công ty cũng như phụ thuộc vào 

sự hướng dẫn của bản thân ngành xây dựng. 

3.5. Những nguyên nhân của thực trạng trên 

Từ các phân tích trên có thể đề cập đến một số nguyên nhân cơ bản sau: 

Hệ thống kế toán công ty hiện nay vận hành theo chế độ kế toán thống 
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nhất, do Nhà nước ban hành, mà chế độ kế toán hiện nay mới chỉ cập nhật đến 

nội dung kế toán tài chính. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới hiện trạng triển 

khai chế độ kế toán công ty nói chung và kế toán quản trị nói riêng còn nhiều 

hạn chế. 

Trong thực tế hiện nay, công ty chỉ chú trọng đến bộ phận kế toán tài 

chính, công ty luôn coi trọng báo cáo kế toán tài chính, vì nếu chậm thực hiện 

các công việc kế toán của bộ phận kế toán tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến các hoạt động khác đặc biệt ở góc độ vĩ mô. Công ty cũng gặp một vài 

khó khăn trong việc triển khai kế toán quản trị do nhiều nguyên nhân: Chưa 

phân định rõ ràng ranh giới giữa hai bộ phận kế toán tài chính và kế toán quản 

trị, chưa thực sự thấu hiểu nguyên tắc, phương pháp của kế toán quản trị . 

Công tác kiểm soát chi phí sản xuất: Việc kiểm soát chi phí sản xuất tại 

Công ty chỉ dừng lại ở việc kiểm soát chi phí NVL TT dựa trên việc so sánh 

chi phí thực tế và chi phí dự toán. Còn việc kiểm soát chi phí nhân công trực 

tiếp và chi phí máy thi công chưa được Công ty đề cập đến. 

Mặc khác công ty cũng chưa quan tâm đến việc xây dựng lập báo cáo 

kết quả sản xuất kinh doanh theo cách ứng xử của chi phí nhằm mục đích 

đánh giá kết quả kiểm soát chi phí phát sinh theo từng bộ phận, hạng mục 

công trình, công trình. 

Các nhà quản trị công ty chưa nhận thức được vai trò, tầm quan trọng 

của kế toán quản trị chi phí. Kế toán quản trị chi phí vẫn còn là một vấn đề 

mới mẻ, chưa bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Các nhà quản trị công ty 

chưa thấy được sự cần thiết của kế toán quản trị, sự cần thiết của các thông 

tin kế toán khi xem xét hay đưa ra một quyết định, lựa chọn một phương án 

kinh doanh nào đó. Dẫn đến kế toán quản trị chi phí chưa có điều kiện ứng 

dụng vào hoạt động cung cấp thông tin cho điều hành sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. 
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Do trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của người làm kế toán 

và kế toán quản trị chi phí còn hạn chế. Qua khảo sát cho thấy trình độ của 

nhân viên kế toán không đồng nhất, trình độ chuyên môn về kế toán còn thấp 

nên không thấy được tầm quan trọng của Kế toán quản trị trong việc ra quyết 

định kinh doanh. Sự nhận thức và hiểu biết về kế toán quản trị của nhân viên 

kế toán vẫn còn rất mới mẻ nên chưa có kinh nghiệm tổ chức thực hiện và áp 

dụng vào thực tế công việc. 

Từ những phân tích, đánh giá trên có thể thấy những hạn chế trong 

công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty hiện nay là do sự thiếu 

đồng bộ, chưa đáp ứng được cơ chế quản lý kinh tế, môi trường pháp lý và sự 

hạn chế trong nhận thức của nhà quản trị chưa nhận thức hết được tầm quan 

trọng, vai trò của thông tin kế toán trong kế toán quản trị chi phí. Do đó việc 

nghiên cứu hoàn thiện kế toán 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 

Trong Chương 3 luận văn đã trình bày kết quả nghiên cứu thực tế tại 

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Hiếu Nghĩa, từ bộ máy tổ chức 

quản lý, bộ máy kế toán và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại công ty trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

Từ đó đánh giá ưu nhược điểm của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính 

già thành sản phẩm của công ty, và đề xuất những giải pháp nhằm hướng tới 

mục đích hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở 

công ty. Nội dung những ý kiến đề xuất tác giả trình bày trong Chương 4 của 

Luận văn này. 
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CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN 

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ  

THƯƠNG MẠI HIẾU NGHĨA 
 

4.1. Yêu cầu khi thực hiện hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây dựng tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu 

Nghĩa 

Hoàn thiện trên cơ sở cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán Việt 

Nam hiện hành, phù hợp với thông tư, nghị định của Nhà nước ban hành 

nhằm hướng dẫn cho các Công ty hạch toán một cách thống nhất, dễ dàng cho 

việc kiểm tra giám sát của Nhà nước, phù hợp với mục tiêu chiến lược xây 

dựng và phát triển của Công ty. 

Hoàn thiện phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động kinh 

doanh của công ty, quy mô Công ty, khả năng trình độ của đội ngũ nhân viên 

kế toán. Mỗi cách tổ chức đều cần điều kiện riêng biệt đó là điều kiện về sản 

xuất kinh doanh, trình độ đội ngũ cán bộ, vật chất, công nghệ… 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất phải kết hợp chặt chẽ giữa kế toán 

tài chính và kế toán quản trị, Hoàn thiện kế chi phí phải xem xét lợi ích và chi 

phí, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. Theo nguyên tắc này, thông tin 

cung cấp phải có chất lượng cao, với chi phí phù hợp nhất. 

Phải đảm bảo cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, đầy 

đủ cho mọi hoạt động, đặc biệt là công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất 

nhằm phục vụ kịp thời cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo ra các quyết định 

chỉ đạo và quản lý hoạt động sẩn xuất kinh doanh. 
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4.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Hiếu 

Nghĩa dưới góc độ kế toán tài chính 

4.2.1. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ 

Tại công ty vì nhiều lý do khác nhau mà chứng từ không được tập hợp 
về phòng kế toán kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu là do công trình ở xa, điều 
kiện đi lại khó khăn, chi phí đi lại tốn kém, đồng thời cũng do chưa thực sự 
thấy được tầm quan trọng của vấn đề này. Chứng từ tập hợp chậm dẫn tới 
việc hạch toán chi phí không chính xác so với thực tế. Ngoài ra, chứng từ 
thường tập trung vào cuối tháng mới chuyển về một lần dẫn đến tình trạng 
dồn ứ khối lượng công việc vào thời điểm này gây khó khăn cho công tác 
hạch toán. 

a. Hoàn thiện việc hạch toán và quản lý chi phí nguyên liệu, vật liệu 
trực tiếp 

Theo đặc điểm của ngành xây dựng, chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn 
mà Công ty không mở kho vật tư riêng mà chuyển thẳng vật tư từ nơi mua 
đến chân công trình. Kế toán phải hạch toán nguyên vật liệu nhập xuất trên tài 
khoản 152, thủ tục này khá phức tạp về hình thức và mất thời gian. Để khắc 
phục tình trạng này công ty có thể tiến hành hạch toán chi phí nguyên vật liệu 
ngay khi nguyên vật liệu được giao tới chân công trình và hạch toán luôn vào 
tài khoản 621. Hơn nữa công ty lập Biên bản giao nhận vật tư giữa người mua 
và người bán, việc làm này vừa đảm bảo đầy đủ thông tin về vật tư vừa giúp 
cho kế toán đội thuận tiện trong công tác vào bảng tổng hợp chi phí NVL TT. 

Ngoài ra, hiện nay ở công ty sau mỗi lần hoàn thiện công trình, phế liệu 
thu hồi còn chưa làm các thủ tục nhập kho, chưa phản ánh đầy đủ trên sổ 
sách. Điều này dẫn đến chi phí NVL TT tăng lên so với thực tế từ đó giá 
thành của công trình sẽ cao hơn thực tế. Vì vậy công ty cần hạch toán phế liệu 
thu hồi để phản ánh chính xác chi phí NVL TT. 
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b.Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 

Ở các đội xây lắp, lực lượng công nhân hầu hết là lao động hợp đồng 

có thời hạn. Như vậy rất khó cho việc theo dõi thời gian lao động của công 

nhân làm ảnh hưởng nhiều đến hạch toán lương và các khoản phải trả cho 

người lao động. Công ty đã sử dụng tài khoản 334 “Phải trả công nhân viên” 

để hạch toán tiền lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty. Vì 

vậy, khi hạch toán tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty nên 

tách và theo dõi tiền lương trên 2 tài khoản sau: 

TK 3341: “Công nhân dài hạn”. Áp dụng đối với người lao động có 

hợp đồng lao động với Công ty từ 6 tháng trở lên. 

TK 3348: “Công nhân thời vụ”. Áp dụng đối với người lao động có hợp 

đồng lao động với Công ty dưới 6 tháng nhưng trên một tháng. 

Ngoài ra trong Công ty còn có một số công nhân có hợp đồng thời hạn 

một tháng với Công ty. Công ty cũng sử dụng TK 334 để hạch toán tiền lương 

với công nhân thuộc diện này. Lực lượng lao động này coi như lao động thuê 

ngoài, tiền công trả cho họ là để mua sức lao động. Và vì vậy, Công ty không 

sử dụng qua TK 334 mà nên dùng TK 111 để hạch toán theo định khoản. 

c.Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 

Hiện nay công ty tiến hành phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ phục vụ 

cho máy thi công cho từng công trình, HMCT theo chi phí nhân công trực tiếp 

là chưa hợp lý, do đó ảnh hưởng đến tính chính xác của hạch toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. Do đó, Công ty nên phân bổ chi 

phí công cụ dụng cụ phục vụ cho máy thi công theo số giờ máy chạy do chi 

phí công cụ dụng cụ dùng cho máy thi công phụ thuộc nhiều vào thời gian 

chạy máy. 

d.Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 

Đối với các khoản chi phí sửa chữa lớn TSCĐ tuy không phát sinh 

thường xuyên nhưng thường khá lớn, ảnh hưởng nhiều tới kết quả sản xuất 
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kinh doanh trong kỳ. Khi phát sinh chi phí này mà không được trích trước sẽ 

gây mất cân đối chi phí phát sinh giữa các kỳ kế toán, không những thế, công 

ty còn mất tínhchủ động khi sửa chữa. 

Vì vậy, để công tác hạch toán kế toán được khoa học và hợp lý hơn 

công ty nên tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản 

xuất kinh doanh trong kỳ. Để trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, công ty 

cần lập kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ. Đây sẽ là căn cứ để kế toán tiến hành 

trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ theo từng tháng rồi phân bổ cho các 

công trình theo giá trị công trình hoặc số giờ máy làm việc cho phù hợp. 

4.2.2. Hoàn thiện tổ chức hệ thống dự toán chi phí 

Dự toán công trình là một kế hoạch chi tiết được lập cho một công xây 

dựng chuẩn bị tiến hành thi công, biểu hiện dưới hình thức định lượng (số 

lượng và giá trị), chỉ ra việc huy động các nguồn lực và việc sử dụng chúng; 

Là một công cụ của nhà quản lý, được sử dụng trong việc lập kế hoạch, kiểm 

soát và đánh giá hoạt động. Lập dự toán là khâu rất quan trọng trong quá trình 

sản xuất của Công ty xây lắp, đòi hỏi các quy trình tương đối phức tạp, do đó 

nếu khâu dự toán được lập chính xác thì sẽ giúp Công ty tiết kiệm được chi 

phí. Tác dụng to lớn của việclậpdự toán thể hiện trong các vấn đề như: 

Giúp kiểm tra và giám sát được các khoản chi phí cho từng bộ phận sản 

xuất, cụ thể sau khi thực tế sản xuất có thể đối chiếu so sánh với dự toán để 

làm căn cứ đánh giá hiệu quả quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm. 

Giúp dự báo được những vấn đề khó khăn trong quá trình sản xuất, 

quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát chi phí trong quá trình sản xuất sản phẩm. 

Căn cứ vào dự toán, ban lãnh đạosẽ có kế hoạch huy động nguồn lực 

một cách phù hợp và tránh lãng phí. 
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4.2.3. Một số biện pháp nhằm giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản 

phẩm 

a.Tiết kiệm chi phí NVL TT 

Một công trình xây dựng cần rất nhiều nguyên nhiên vật liệu vì vậy 

phải có phương án sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, lựa chọn nguyên vật liệu 

có giá thành hạ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Do đó, phòng kế hoạch 

cần làm tốt hơn chức năng tư vấn trong công tác cung ứng nguyên vật liệu, 

xác định giá cả một số loại chính, giá trần để không đội nào mua với giá cao 

hơn. Những công trình thi công trên địa bàn xa thì tận dụng nguyên vật liệu 

của địa phương để giảm chi phí. Để giảm giá thành vật liệu công ty nên đặt 

mua khối lượng lớn nguyên vật liệu để phục vụ đủ hoàn thiện công trình và có 

yêu cầu về việc vận chuyển tại từng thời điểm tiến độ công trình, giao hàng 

nhiều đợt. Việc này sẽ giúp công ty tiết kiệm chi phí thông qua giảm chiết 

khấu, không phải ứng tiền trước, đồng thời chủ động về nguyên vật liệu, tiết 

kiệm được chi phí dự trữ, bảo quản 

Do công ty sử dụng hình thức giao khoán cho các đội công trình nên 

việc kiểm tra thường xuyên rất khó, vì vậy công ty cần nâng cao khuyến khích 

tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, có những hình thức khen 

thưởng xứng đáng đối với những cá nhân, tổ đội bảo quản vật tư tốt, thiệt hại 

xảy ra ít như vậy vừa tạo điều kiện củng cố đời sống của nhân viên lại tránh 

xảy ra thất thoát. 

Bên cạnh đó công ty cần phải tiến hành thăm dò thị trường để tìm ra 

nguồn hàng rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng mặt khác cũng cần tạo dựng những 

mối quan hệ tốt đối với các nhà cung cấp để có được mối làm ăn lâu dài giảm 

bớt được các chi phí không cần thiết. 

b. Sử dụng hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công 

Khi tiến hành một công trình cần rất nhiều nhân công vì vậy công ty 



 

74 

 

cần xây dựng kế hoạch nhân lực hợp lý trước khi khởi công công trình, từ đó 

xác định số lao động cần thiết, biết được tình hình thừa thiếu nhân lực để chủ 

động điều tiết. Bố trí đúng người, đúng việc, tránh sự chồng chéo. Với những 

công việc đòi hỏi yêu cầu về mặt kỹ thuật, mỹ thuật thì nhất thiết phải được 

những người có tay nghề cao đảm nhiệm. Ngược lại, những công việc giản 

đơn khác thì lao động phổ thông cũng có thể làm được. 

Hiện nay, thị trường lao động có rất nhiều lao động nhàn dỗi đang cần 

việc do đó công ty có thể thuê họ làm theo thời vụ. Cho nên công ty cần phải 

xây dựng các khung mẫu cho đội, những đội này bao gồm các công nhân có 

tay nghề cao, nằm trong biên chế, còn số lao động giản đơn thì tiến hành thuê 

ngoài theo nhu cầu riêng của từng công trình thi công. Số lao động giản đơn 

này chỉ chịu sự trực tiếp chỉ đạo của tổ trưởng tổ đội chứ không ràng buộc về 

mặt hành chính với công ty. Việc làm này sẽ góp phần làm giảm quỹ lương, 

qua đó trực tiếp hạ giá thành công trình.Tuy nhiên hạn chế căn bản khi sử 

dụng lao động thuê ngoài là công nhân có trình độ thấp, ý thức kỷ luật kém. 

Để khắc phục hạn chế này cần thực hiện một số biện pháp: 

Có chính sách đào tạo bồi dưõng tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ 

thuật nòng cốt là những lao động làm việc lâu năm ở công ty, có kế hoạch 

điều động xuống phụ trách đội. 

Ở từng đội sản xuất trực tiếp cần phải phân tổ sản xuất thành những 

nhóm nhỏ, ở mỗi nhóm cử một người phụ trách. Sử dụng hình thức khen 

thưởng, kỷ luật bằng tiền đối với nhóm trưởng để gắn trách nhiệm của họ 

trong việc điều hành lao động trong nhóm, tránh lãng phí mất mát vật liệu và 

tự ý bỏ việc của công nhân. 

c. Sử dụng hợp lý chi phí máy thi công 

Công ty cần tính toán hợp lý để cho máy móc được hoạt động một cách 

hiệu quả nhất. Công ty có thể tổ chức điều động luân phiên máy móc thiết bị 
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tránh để xảy ra hiện tượng máy móc thừa và cũng không nên để máy hoạt 

động quá công suất cho phép, hàng kỳ công ty nên tiến hành bảo dưỡng 

thường xuyên để máy móc khỏi bị xuống cấp. Bên cạnh đó việc quản lý chặt 

chẽ số ca máy, giờ máy và việc sử dụng nhiên liệu cũng rất cần được chú 

trọng nhằm giảm chi phí sử dụng máy thi công.  

Đối với máy móc thuê ngoài thì công ty phải có chứng từ theo dõi cụ 

thể nhằm giảm bớt những khoản chi phí không cần thiết. Khi tính toán phân 

bổ khấu hao TSCĐ, máy móc thiết bị dùng cho thi công công trình kế toán 

cần phân bổ chi phí khấu hao máy thi công căn cứ vào chi phí máy thi công, 

cần theo dõi chi tiết số ca máy phục vụ công trình đó.  

Hàng tháng nên trích trước chi phí sửa chữa lớn máy thi công. 

d. Sử dụng tiết kiệm chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung là mục chi phí khá đa dạng, nhiều chủng loại, 

chứng từ phát sinh nhiều nên kế toán công ty cần tiến hành phân tích chi phí 

sản xuất chung theo tổng số chi phí và theo từng yếu tố để đánh giá sự thay 

đổi tỷ trọng của từng khoản chi giữa thực tế so với dự toán. 

Để quản lý chặt chẽ hơn các khoản chi phí phát sinh thì phải kiểm tra, 

đối chiếu, so sánh kết hợp với các khoản mục liên quan: chi phí bằng tiền với 

khoản mục tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, dịch vụ mua ngoài với khoản mục 

phải trả người bán, tạm ứng…Đồng thời để kiểm soát tốt chi phí sản xuất, 

công ty cần xây dựng định mức chi phí, cơ chế khoán chi nội bộ hợp lý để tạo 

động lực tăng cường công tác kiểm soát, đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí. 

e. Tăng cường công tác quản lý và khai thác TSCĐ 

Bất kể một công ty xây dựng nào cũng đòi hỏi công ty phải mua sắm 

những TSCĐ có giá trị lớn do đó để tiết kiệm được chi phí và giảm giá thành 

sản phẩm thì đòi hỏi công ty phải quản lý và khai thác tốt các TSCĐ này. Mỗi 

công trình đòi hỏi những máy móc thiết bị khác nhau nhưng công ty không 
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thể đủ vốn để mua sắm hết các máy móc thiết bị vì vậy công ty có thể đi thuê 

máy móc ở ngoài, còn những máy móc thiết bị mà công ty đã đầu tư mua thì 

phải sử dụng cho hết khấu hao và công suất của nó. Khi công ty chưa có công 

trình để sử dụng máy móc này mà công ty khác cần ta có thể cho thuê tránh 

tình trạng máy móc để không. Để máy móc hoạt động hết công suất thì đòi 

hỏi phải có công nhân chuyên vận hành máy móc thiết bị và bảo dưỡng máy 

móc thiết bị. Phải có sổ theo dõi TSCĐ cho từng bộ phận tránh tình trạng tính 

nhiều lần cho một TSCĐ và tài sản đã khấu hao hết rồi mà vẫn được tính khấu 

hao. 

f. Khắc phục khó khăn về vốn dài hạn tạo điều kiện đầu tư 

Đối với một công ty hoạt động trong ngành xây dựng đòi hỏi một lượng 

vốn rất lớn và lâu dài để khắc phục được khó khăn về lượng vốn dài hạn này 

đòi hỏi công ty phải lựa chọn phương thức huy động vốn có hiệu quả như: 

Đa dạng hoá các kênh vay vốn nhằm tránh lệ thuộc vào một số ít ngân 

hàng khi có thời cơ kinh doanh đến. 

Từ nguồn vốn tự có: Tăng cường kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng lợi 

nhuận ròng 

Từ nguồn liên doanh: Với những dự án đầu tư lớn thì công ty có thể 

tiến hành kêu gọi góp vốn liên doanh nhằm giảm gánh nặng về vốn. 

g.  Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý Công ty. 

Chi phí quản lý Công ty có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Trong 

đó chi phí bằng tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm các khoản chi trả lãi vay đầu 

tư, lãi vay vốn lưu động và các chi phí khác. Ngoài việc tính toán, dự trù các 

khoản vay vốn sao cho phù hợp với lãi suất, tránh được mức lãi suất cao và 

phù hợp với khả năng thanh toán. 

Công ty cần kiểm soát các chi phí hoạt động bằng cách khoán chi theo 

công việc cần thiết cho các bộ phận căn cứ vào nhu cầu chi tiêu cần thiết đã 
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lập kế hoạch và căn cứ vào mức chi kỳ trước để điều chỉnh cho phù hợp, để 

đảm bảo bộ máy hoạt động tích cực và tiết kiệm chi phí cho Công ty. 

Cần quản lý chặt chẽ các khoản chi bằng tiền phục vụ đối ngoại, giao 

dịch. Để giảm lãi vay ngân hàng tìm mọi biện pháp để làm tăng nhanh tốc độ 

vòng quay của vốn, tận dụng các khoản tiền nhàn rỗi như: Bảo hiểm xã hội, 

quỹ lương của cán bộ công nhân viên, tiền khấu hao chưa sử dụng đến. 

h.  Hoàn thiện việc xây dựng mô hình kế toán quản trị của công ty 

Công ty không nên tổ chức riêng một bộ phận kế toán quản trị vì qui 

mô kinh doanh của Công ty ở mức vừa nên sử dụng mô hình kết hợp với kế 

toán tài chính theo từng phần hành để có thể hỗ trợ nhau về nguồn nhân lực, 

thông tin đầu vào và tiết kiệm chi phí. Nghĩa là kế toán viên theo dõi phần 

hành kế toán nào sẽ chịu trách nhiệm thực hiện cả về kế toán tài chính và kế 

toán quản trị.  

 4.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm dưới góc độ quản trị. 

 4.3.1. Xây dựng mô hình kế toán quản trị. 

Với điều kiện hiện tại của công ty nên sử dụng mô hình kế toán quản trị 

như sau: công ty nên tổ chức mô hình kế toán quản trị theo mô hình tách rời. 

Mô hình tách rời là mô hình tổ chức hệ thống kế toán quản trị độc lập với hệ 

thống kế toán tài chính cả về bộ máy kế toán và công tác kế toán. Với mô 

hình này hệ thống kế toán quản trị chi phí sẽ phát huy được tối đa vai trò của 

mình. 

 4.3.2. Hoàn thiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin chi phí, 

giá thành sản phẩm 

Việc quản lý chi phí sản xuất không chỉ đơn thuần là quản lý số liệu 

phản ánh tổng hợp chi phí mà phải dựa trên các yếu tố chi phí riêng biệt để 

phân tích toàn bộ chi phí sản xuất của từng công trình, HMCThay theo nơi 
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phát sinh chi phí. Dưới góc độ xem xét khác nhau, những tiêu chí khác nhau 

thì chi phí sản xuất cũng được phân loại theo các cách khác nhau để đáp ứng 

yêu cầu thực tế của nhà quản lý và hạch toán. 

Hiện tại, Công ty đang thực hiện phân loại chi phí theo nội dung kinh 

kế chức năng hoạt động mục đích công dụng của chi phí. Việc phân loại này 

chưa đáp ứng đủ yêu cầu của nhà quản trị. Công ty có thể bổ sung các cách 

phân loại chi phí sau: 

Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

Theo cách phân loại này chi phí sản xuất được phân thành: Chi phí cố 

định, chi phí biến đổi và chi phí hỗn hợp. Mục đích của cách phân loại này là 

kế toán có thể cung cấp cho ban lãnh đạo Công ty những thông tin về sự biến 

động của từng yếu tố chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, chi phí biến đổi, chi 

phí cố định… theo từng đối tượng tâp hợp chi phí. Theo cách phân loại này 

khi mức độ hoạt động của công ty thay đổi, ban lãnh đạocó thể biết được các 

khoản chi phí này tăng hay giảm và mức độ biến động là bao nhiêu. 

- Chi phí biến đổi: Là những loại chi phí có quan hệ tỷ lệ thuận với mức 

độ hoạt động (Mức độ hoạt động có thể là năng suất lao động, số giờ thuê 

máy, khối lượng công việc…). Tổng chi phí biến đổi thay đổi khi mức độ 

hoạt động thay đổi, chỉ có chi phí biến đổi đơn vị là ổn định, không đổi. Chi 

phí biến đổi thường gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, 

chi phí nhiên liệu của máy thi công… 

- Chi phí cố định: Là những loại chi phí không biến đổi khi mức độ 

hoạt động thay đổi trong phạm vi phù hợp, nhưng khi tính cho một đơn vị 

hoạt động thì chi phí cố định đơn vị thay đổi. Chi phí cố định đơn vị thay đổi 

tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động. Chi phí cố định bao gồm chi phí khấu hao 

TSCĐ, chi phí tiền lương nhân viên quản lý được trả cố định theo tháng, chi 

phí công cụ dụng cụ… 
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- Chi phí hỗn hợp : là loại chi phí mà bản thân nó bao gồm cả các yếu 

tố của cố định và biến đổi. Xác định được yếu tố cố định và biến đổi trong chi 

phí hỗn hợp sẽ giúp ích cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, kiểm soát và 

chủ động điều tiết chi phí bao gồm: chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi 

công. 

- Chi phí sản xuất chung được xác định bằng 5,5% tổng chi phí trực 

tiếp Chi phí máy thi công cần căn cứ vào nhật trình ca xe làm thực tế để xác 

định phần chi phí cố định là khấu hao máy móc thi công còn phần chi phí biến 

đổi là chi phí nhiên liệu phục vụ máy và lương công nhân vận hành máy. 

Việc phân chia chi phí theo cách ứng xử của chi phí giúp công ty kiểm 

soát được chi phí và lập dự toán chi phí hợp lý hơn, có những quyết định phù 

hợp với từng loại chi phí để công ty có thể tiết kiệm tổng chi phí biến đổi, 

nâng cao hiệu quả của chi phí cố định trong sản xuất kinh doanh. 

Phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định 

Cách phân loại này gắn với quyền kiểm soát chi phí với cấp quản lý 

như đội xây lắp, ban quản lý dự án… Theo cách phân loại này chi phí sản 

xuất được phân thành: 

- Chi phí kiểm soát được: Là những chi phí mà ban lãnh đạo ở cấp 

quản lý đội xây lắp hay ban quản lý dự án có thẩm quyền quyết định được sự 

phát sinh và lượng phát sinh của những chi phí này như: chi phí NVL TT, chi 

phí nhân công trực tiếp phát sinh ở các đội xây lắp. 

- Chi phí không kiểm soát được: Là những chi phí mà ban lãnh đạo ở 

đội xây lắp không có thẩm quyền quyết định , không thể dự đoán được chính 

xác sự phát sinh và lượng phát sinh của những chi phí này vượt quá tầm kiểm 

soát của ban lãnh đạonhư: chi phí phát sinh do thay đổi thiết kế của chủ đầu 

tư, chi phí phát sinh do điều kiện thiên nhiên gây ra… những chi phí này đội 

xây lắp không thể kiểm soát được. 
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Với cách phân loại này khi công ty xác định được chi phí kiểm soát 

được và chi phí không kiểm soát được nó sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với 

ban lãnh đạo thuộc từng cấp quản lý trong công ty làm cơ sở để xác định chi 

phí phù hợp cho ra quyết định. 

Phân loại chi phí phục vụ cho lựa chọn phương án kinh doanh có 

lợi Công ty có thể phân loại chi phí căn cứ vào việc lựa chọn phương án kinh 

doanh có lợi hơn. Theo cách phân loại này chi phí được phân chia làm 3 loại: 

- Chi phí chênh lệch: là những chi phí khác biệt về chủng loại và mức 

chi phí giữa các phương án sản xuất kinh doanh. Chi phí chênh lệch chỉ xuất 

hiện khi so sánh chi phí gắn liền với các phương án trong quyết định lựa chọn 

phương án tối ưu. Chi phí này có thể là chi phí cố định, chi phí biến đổi hay 

chi phí hỗn hợp. 

- Chi phí cơ hội: là những lợi ích tiềm tàng bị mất đi khi lựa chọn thực 

hiện phương án và hành động này thay cho phương án hoặc hành động khác. 

- Chi phí chìm: là khoản chi phí đã phát sinh và luôn luôn tồn tại trong 

các phương án sản xuất kinh doanh khác nhau. Chi phí chìm thường là các chi 

phí mà công ty chi ra trong quá trình đấu thầu. Chi phí này đã phát sinh và 

luôn tồn tại dù công ty có trúng thầu hay không. 

Cách phân loại này sẽ cung cấp thông tin hữu ích giúp Công ty so sánh 

được chi phí phát sinh giữa các phương án từ đó ra quyết định lựa chọn công 

trình để tham gia đấu thầu. 

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

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí nguyên vật liệu Trong quá 

trình thực hiện kiểm soát chi phí NVL TT tại công ty đã phân tích nguyên 

nhân tăng, giảm chi phí nguyên vật liệu giữa dự toán và thực tế: 

Về khối lượng tăng giảm do các nguyên nhân: 

+ Thay đổi thiết kế 
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+ Tăng do hao hụt vượt mức dự toán nhà nước cho phép hoặc thất thoát 

trong quá trình thi công cần có biên pháp quản lý tìm ra khâu làm tăng khối 

lượng để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 

+ tiết kiệm được tỷ lệ hao hụt không làm ảnh hưởng đến chất lượng 

công trình điều này tốt cho công tác quản lý. 

Đơn giá tăng giảm do các nguyên nhân: 

+ Tăng do biến động giá nếu nhà thầu mua vật tư đúng thông báo giá 

tăng do biến động theo quy định sẽ được điều chỉnh giá sau khi quyết toán 

công trình. Tuy nhiên ban lãnh đạo phải bổ sung vốn bằng tiền để mua vật tư 

do chênh lệch thực tế so với dự toán. 

+ Giảm do thay đổi phương thức cung cấp vật liệu bằng cách tận dụng 

các vật liệu có sẵn tại công trình như cát, đá… hoặc thay đổi cự ly vận chuyển 

so với dự toán chi phí vật liệu ban đầu, hoặc thay đổi bằng sản phẩm thay thế 

có giá thấp hơn không làm thay đổi chất lượng công trình được tư vấn giám 

sát và chủ đầu tư chấp thuận. 

Mặt khác công ty cần thiết lập thông tin chi tiết trên các chứng từ ban 

đầu kiểm soát chi phí NVL TT qua từng khâu làm cơ sở cho việc kiểm soát 

CP NVLTT được hiệu quả. 

Khâu mua hàng 

Nguyên vật liệu tại công ty chủ yếu do phòng kế hoạch vật tư, đội thi 

công trình xin kế hoạch ban giám đốc và tiến hành lựa chọn nhà cung cấp nên 

rất có thể xảy ra gian lận khi phòng bắt tay với nhà cung cấp về việc làm giá 

hoặc làm giảm chất lượng nguyên vật liệu để thu lợi nhuận bất chính. Chính 

vì vậy công ty cần kiểm soát giá cả, số lượng, chất lượng nguyên vật liệu mà 

phòng mua bằng việc công ty nên giao cho phòng kế toán kiểm soát. Phòng 

kế toán sẽ có trách nhiệm theo dõi và kiểm soát giá cả, số lượng, chất lượng 

cũng như đánh giá, phân tích lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu trình lãnh 
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đạo công ty phê duyệt trước khi làm các thủ tục mua nguyên vật liệu, có trách 

nhiệm đồng kiểm tra, theo dõi chéo cùng các bộ phận khác. 

Khâu giao và nhận nguyên vật liệu 

Trong khâu này do nguyên vật liệu được mua và chuyển thẳng đến 

công trình hoặc nhập kho công ty nên có thể phát sinh gian lận về chủng loại 

và số lượng thực nhận hoặc chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo so với 

hợp đồng ký kết với nhà cung cấp. Do đó công ty cần phải có thủ tục kiểm 

soát ở khâu này chặt chẽ. Công ty nên giao cho bộ phận giám sát kỹ thuật 

(không phải là nhân viên thuộc đội thi công trình) có trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát khi nguyên vật liệu mua về trước khi làm thủ tục nhập kho như xác 

định nguồn gốc, kiểm tra chất lượng NVL đảm bảo kỹ thuật thông qua phiếu 

kiểm tra chất lượng lô, nhãn mác các chứng chỉ thí nghiệm xi măng, mác xi 

măng trộn … Sau khi NVL đã đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại bộ 

phận giám sát mới ký xác nhận nhập kho cùng thủ kho. 

Khâu sử dụng nguyên vật liệu 

NVL sau khi nhập kho hoặc xuất thẳng cho công trình, HMCTthì phiếu 

xuất kho, biên bản giao nhận cần chuyển thẳng về phòng kế toán kiểm soát và 

hạch toán. Phòng kế toán có trách nhiệm kiểm soát và đối chiếu phân tích số 

nguyên vật liệu thực tế sử dụng so với dự toán. 

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp 

Biến động chi phí nhân công trực tiếp là chênh lệch giữa chi phí nhân 

công thực tế thực hiện so với chi phí nhân công tiêu chuẩn (dự toán, định 

mức). Phân tích biến động chi phí nhân công được phân tích trên hai nguyên 

nhân biến động là giá lao động và biến động năng suất lao động (NSLĐ). 

Về khối lượng tăng giảm do các nguyên nhân: 

+ Thay đổi thiết kế: Tăng giảm sẽ dẫn đến khối lượng ngày công tăng 

giảm không do tác động của công tác quản lý. 
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+ Tăng do vượt định mức nhân công của nhà nước cho phép hoặc lãng phí 

ngày giờ trong quá trình thi công cần kiểm soát tốt có các biện pháp quản lý tìm ra 

khâu làm tăng khối lượng ngày công để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 

+ Tăng do rút ngắn tiến độ thi công không làm ảnh hưởng đến chất 

lượng công trình điều này tốt cho công tác quản lý. 

+ Giảm khối lượng ngày công do thay đổi biện pháp thi công, tăng 

cường máy móc thay người lao động khi đó ca máy sẽ tăng lên cần cân đối 

hiệu quả sử dụng con người và máy móc. 

Về đơn giá tăng giảm do các nguyên nhân: 

+ Tăng do thay đổi các quy định về định mức chi trả lương tối thiểu của 

nhà nước quy định của pháp luật sẽ được điều chỉnh sau khi công trình hoàn 

thành nhưng ban lãnh đạocần bổ sung vốn bằng tiền để chi trả lương cho 

khoản kinh phí này chênh lệch so với dự toán chờ chủ đầu tư điều chỉnh giá. 

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí máy Phân tích nguyên nhân 

tăng giảm chi phí máy giữa dự toán và thực tế: 

Về khối lượng tăng giảm do các nguyên nhân: 

+ Thay đổi thiết kế: không do tác động của công tác quản lý. 

+ Tăng do sử dụng vượt định mức dự toán của nhà nước cho phép hoặc 

lãng phí trong quá trình thi công kiểm soát không tốt cần có biện pháp tìm ra 

khâu làm tăng khối lượng ca máy để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. 

+ Tăng do chủ động thay đổi biện pháp thi công nếu có lợi và không 

ảnh hưởng đến thiết kế thì đây là kết quả tốt. 

+ Giảm do tiết kiệm được tỷ lệ hao hụt không làm ảnh hưởng đến chất 

lượng công trình điều này tốt cho công tác quản lý. 

Về đơn giá tăng giảm do các nguyên nhân: 

Tăng do biến động giá mua nhiên liệu xăng dầu… đúng thông báo tăng 

do biến động của nhà nước, theo quy định sẽ được điều chỉnh bù giá khi công 
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trình hoàn thành, ban lãnh đạocần lưu ý chuẩn bị nguồn vốn bằng tiền để mua 

nhiên liệu, khi công trình hoàn thành sẽ được chủ đầu tư điều chỉnh giá. 

4.3.4. Hoàn thiện phân tích và xử lý thông tin kế toán quản trị chi phí sản 

xuất phục vụ cho ra quyết định và lập báo cáo bộ phận 

Phân tích thông tin thích hợp Để cung cấp thông tin thích hợp cho ban 

lãnh đạo Công ty trong việc ra quyết định, thông tin từ cá sổ chi tiết và báo 

cáo kế toán quản trị chi phí cần được trình bày dưới dạng phân tích thông tin 

chênh lệch như sau: 

Bảng phân tích chi phí sản xuất 

CÔNG TRÌNH: KHÁCH SẠN GIA NGUYỄN (1.000đ) 

STT Tên chi phí Số thực tế Số dự toán Chênh lệch 

1 Chi phí NVL TT  11.043.608 11.000.000 43.608 

2 
Chi phí nhân công trực tiêp 

thi công tại công trình 
3.186.529 3.300.000 -113.471 

3 Chi phí máy thi công 437.521 420.000 17.521 

4 Chi phí sản xuất chung 977.232 950.000 27.232  

  Cộng(1+2+3+4) 15.644.890 15.670.000 -25.110 

 

Từ bảng phân tích chi phí sản xuất trên là dương hay âm để ban lãnh 

đạo biết được chi phí sản xuất thực tế cao hơn hay thấp hơn dự toán để tìm 

hiểu nguyên nhân và tìm ra hướng giải quyết. 

Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận là xem xét mối 

quan hệ nội tại của các nhân tố: Giá bán, sản lượng, chi phí biến đổi, chi phí 

cố định và kết cấu mặt hằng, đồng thời xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố 

đó đến lợi nhuận của Công ty. Đây là công cụ hữu ích giúp ban lãnh đạo 
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Công ty đưa ra quyết định liên quan đến việc lựa chọn phương án với lợi 

nhuận tối ưu. Căn cứ vào các nguồn lực hiện có mà Công ty lựa chọn các yếu 

tố đầu vào như thế nào để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng mong muốn. 

Căn cứ vào kết quả phân tích, bộ phận tư vấn sẽ đưa ra những cảnh báo 

về sự thay đổi của lãi thuần khi các yếu tố giá cả vật liệu, tiến độ thi công, 

phương án thi công có sự biến động. Kế toán căn cứ vào tiến độ, khối lượng, 

đơn giá trúng thầu có thể lập được báo cáo thu nhập cho từng công trình, 

HMCT. 

Ta thấy tại Công ty doanh thu của công trình, HMCT là không thay đổi 

nên để đạt được mục tiêu lợi nhuận thì công ty cần có các biện pháp giảm chi 

phí. Việc phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận sẽ giúp ban 

lãnh đạolựa chọn phương án thi công tối ưu. Kết quả xử lý và phân tích thông 

tin kế toán quản trị chi phí cần được tổng hợp thành các báo cáo quản trị. 

* Phân tích điểm hoà vốn: 

Điểm hoà vốn lầ điểm mà tại đó doanh thu vừa đủ bù đắp hết các chi 

phíhoạt động kinh doanh đã bỏ ra, hay nói cách khác điểm hoà vốn là điểm 

mà tại đó Công ty không có lãi cũng không bị lỗ, là điểm mà tại đó tổng lãi 

trên biến phí đúng bằng định phí của Công ty trong kỳ. 

Đối với Công ty đặc thù xây dựng trong lĩnh vực XDCB, các sản phẩm 

có tính đơn chiếc vì vậy khi xác định điểm hoà vốn nên xác định theo phương 

thức đối với Công ty sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng, thông qua xác định 

doanh thu hoà vốn trước sau đó đến sản lượng hoà vốn như sau: 

 

Tổng định phí= 

 

Doanh thu hòa vốn 

Tỷ suất lãi trên biến phí (LB%) 

Sau điểm hoà vốn của công ty thì công ty có thể tiến hành nhận các hợp 

đồng xây dựng mà giá trị của hợp đồng không nhất thiết cao hơn toàn bộ giá 
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thành công trình mà chỉ cần lớn hơn biến phí sản xuất nhằm nâng cao lợi 

nhuận và thị phần của công ty. 

*Xác định giá bán sản phẩm : 

Biết tận dụng những cơ hội điều chỉnh giá hợp lý có thể đem lại những 

cơ hội tăng lợi nhuận cao. Đối với công ty hoạt động trong lĩnh vực xâydựng 

cơ bản thì việc xác định giá các công trình là hết sức quan trọng vì đặc trưng 

của sản phẩm xây lắp đó là giá được xác định trước thời điểm sản xuất vì vậy 

việc xác định giá hợp lý là cơ sở cho công ty xác định giá trị dự thầu chính 

xác đảm bảo có lãi. 

Với quy mô và điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty thì 

công ty đã có lãi, như vậy toàn bộ định phí quản lý kinh doanh bao gồm định 

phí bán hàng và quản lý Công ty công ty đã bù đắp đủ. Vì vậy, khi nhận thêm 

các công trình công ty chỉ cần tính đến chi phí, thu nhập của riêng công trình 

đó mà không cần tính đến việc bù đắp chi phí quản lý kinh doanh. 

Nhìn chung chi phí của công trình được phân chia thành 2 bộ phận như 

sau: 

- Phần định phí gồm: Chi phí tiền lương các khoản tríchtheo lương của 

nhân viên văn phòng đội, khấu hao TSCĐ, công cụ dụng cụ ở đội, điện nước, 

chi phí lán trại của đội, chi phí khấu hao máy thi công của đội thi công (vì 

máy thi công của đội thi công khấu hao theo phương pháp đường thẳng)... 

- Phần biến phí: Chi phí lao động trực tiếp, chi phí NVL TT, chi phí 

mua, thuê máy thi công ngoài,.... 

Như vậy nếu đội thi công mà thi công từ 2 công trình trở lên, công trình 

ở gần nhau thì khi xem xét định giá từ công trình thứ hai trở đi chỉ cần xem 

xét đến phần biến phí của công trình đó, khi giá thầu chỉ cần lớn hơn biến phí 

của công trình và có được khoản lãi mong muốn là có thể nhận được hợp 

đồng xây dựng. 
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Như vậy, việc xác định giá công trình chính xác cần thiết ứng dụng mối 

quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận với nguyên tắc tối đa hoá tổng lãi 

trên biến phí. 

Công tác đấu thầu: Qua việc phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng 

- lợi nhuận phục vụ đắc lực cho công ty trong việc xác định điểm hoà vốn, 

xác định giá bán sản phẩm từ đó giúp ích cho công tác đấu thầu và dự thầu 

của công ty. Công ty có thể căn cứ vào năng lực tài chính hiện tại của mình, 

khả năng đảm nhận thêm các công trình để xem xét đưa ra giá dự thầu hợp lý, 

giá dự thầu có thể thấp hơn giá thành toàn bộ của công trình nhưng lớn hơn 

biến phí toàn bộ đảm bảo thắng thầu,có lãi mà khai thác tối đa năng lực, tiềm 

lực của công ty. 

Việc lập dự toán kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống quản 

trị, vì đó là một khâu trong chu trình hoạch định, kiểm soát và ra quyết định 

của ban lãnh đạo kinh doanh. Dự toán phải được lập trên nguồn thông tin từ 

nhiều phía, sử dụng một cách đồng bộ: Thông tin kinh tế tài chính, quan hệ 

cung cầu hàng hoá đặc biệt đối với các Công ty xây lắp vì giá trị công trình 

lớn, thời gian sử dụng dài nên để đảm bảo chất lượng công trình cần căn cứ 

vào tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật do Nhà nước ban hành cùng với khả năng 

phân tích dự đoán của những người lập dự toán.  

Qua thực tế nghiên cứu công tác lập dự toán tại Công ty khi lập khoản 

mục chi phí sử dụng máy thi công lập chung vào theo nội dung từng phần 

việc của công trình theo ca máy không lập tách riêng chi phí máy thi công, và 

hoàn toàn không phân theo khoản mục chi phí lẫn theo cách ứng xử chi phí. 

Với cách lập dự toán như trên, cho thấy Công ty còn đang lập dự toán một 

cách chung chung chỉ nhằm mục đích cho công tác đấu thầu, chưa có số liệu 

phục vụ công tác kế toán quản trị. 

Do vậy khi lập dự toán chi phí sử dụng máy thi công, trước hết cần xác 
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định được tổng biến phí máy thi công dựa trên dự tính tổng thời gian sử dụng 

trực tiếpvà đơn giá biến phí máy thi công cho từng công trình. Sau đó xác 

định tổng địnhphí sản xuất cho từng công trình. Đây là chi phí cố định ít thay 

đổi, có thể lấy định phí của những công trình tương tự trước đó để tính toán. 

Trên cơ sở đó xây dựng dự toán chi phí sử dụng máy thi công theo tháng, quý 

tuỳ thuộc công trình thực hiện dài hay ngắn. 

4.4. Điều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán quản 

trị chi phí sản xuất tại Công ty  

Xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với cơ cấu quản lý của công ty. Xác 

định số lượng nhân viên kế toán cần thiết để đảm nhận khối lượng công việc 

kế toán của công ty. Tìm kiếm những nhân viên kế toán có trình độ phù hợp 

với quy mô phát triển của công ty để tiết kiệm chi phí. Nhanh chóng tuyển 

dụng và đào tạo lại nhân sự kế toán với định hướng đa dạng hoá nghiệp vụ và 

sử dụng thành thạo các công cụ xử lý thông tin hiện đại.  

Tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luân chuyển xử 

lý chứng từ là khâu quan trọng, quyết định đến thông tin kế toán. Do vậy, việc 

tổ chức luân chuyển trong các đơn vị phải nhằm đảm bảo cung cấp thông tin 

kịp thời nhanh chóng, tránh chồng chéo là rất cần thiết. 

Xác lập hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển 

hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh để làm cơ sở xác lập, định hướng thiết 

kế, xây dựng mô hình kế toán quản trị. Việc cung cấp thông tin kế toán phải 

đa dạng, phải coi trọng việc xây dựng, khai thác hệ thống báo cáo nội bộ và 

phải thấy được ý nghĩa của báo cáo kế toán quản trị trên các mặt sau: Cung 

cấp số liệu để phân tích thường xuyên tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 

theo từng mặt cụ thể; Cung cấp các thông tin cần thiết để xây dựng kế hoạch, 

dự toán cũng như đánh giá lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu. 

Xác lập và cải tiến nội dung, mối quan hệ trong công tác kế toán hiện 
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nay (đa số nội dung công tác kế toán của các Công ty sản xuất kinh doanh 

hiện nay chỉ tập trung vào công tác kế toán tài chính), cải tiến mối quan hệ 

giữa bộ phận kế toán với các bộ phận quản lý, bộ phận sản xuất kinh doanh. 

Cần phải từng bước xây dựng một hệ thống báo cáo quản trị. Một số 

báo cáo cần thiết trong quản trị là: Báo cáo tình hình sử dụng vật tư (trong đó 

phản ánh số lượng, đơn giá, chất lượng của từng chủng loại nhập và xuất 

dùng, ở từng bộ phận sử dụng) để thấy được tính hiệu quả trong việc sử dụng 

vật tư tại từng bộ phận, từ đó có biện pháp nhằm nâng cao hiệuquả sử dụng 

hơn nữa;Báo cáo tình hình nợ phải thu (theo từng đối tượng phải thu, thời hạn 

thanh toán); Báo cáo tình hình nợ phải trả theo từng chủ nợ và thời hạn thanh 

toán. 

Tổ chức và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh; từng 

bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng sản xuất kinh 

doanh; cần phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cụ thể là việc sử 

dụng tối đa phần mềm kế toán để cập nhật dữ liệu hàng ngày, giúp nhanh 

chóng có được những thông tin cần thiết cũng như việc tìm kiếm dữ liệu được 

nhanh và kịp thời.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 
 

Trên cơ sở phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa, tác giả 

nhận thấy bên cạnh những vấn đề đạt được trong kế toán chi phí, còn tồn tại 

những vấn đề Công ty cần phải quan tâm. Trong chương 4, tác giả đã đưa ra 

một số ý kiến nhằm hoàn thiện các nội dung sau: Hoàn thiện công tác tổ chức 

và hạch toán chi tiết kế toán tài chính và kế toán quản trị tại đơn vị, đồng thời 

hoàn thiện thu thập thông tin liên quan đến quản trị chi phí trong hoạt động 

sản xuất xây lắp. 

Để tạo cho việc thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí tại 

Công ty, luận văn cũng đã đưa ra một số kiến nghị thực thi cho quá trình tổ 

chức thực hiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 

TNHH thương mại và đầu tư Hiếu nghĩa. 
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KẾT LUẬN 
 

Ngày nay, các Công ty xây lắp nói chung và Công ty TNHH Đầu tư và 

thương mại Hiếu Nghĩa luôn đặt vấn đề quản lý tốt chi phí và hạ giá thành sản 

phẩm lên hàng đầu vì đây được coi là vấn đề trọng tâm quan trọng nhất, quyết 

định tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc hạch toán kế toán 

đúng, đủ chi phí và tính giá thành sản phẩm luôn được quan tâm sát sao để 

giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. 

Qua nghiên cứu kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty TNHH 

Đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa, tác giả nhận thấy công tác hạch toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty rất được chú trọng. Bên 

cạnh ưu điểm mà Công ty đạt được cũng có một số tồn tại trong công tác hạch 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Vì vậy, kế toán cũng 

cần có những bước đổi mới, đặc biệt là công tác quản lý chi phí và tính giá 

thành sản phẩm để phục vụ mục đích quản trị. 

Trong bài viết của mình tác giả đã có những phân tích, đề xuất dưới đối 

với kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty. Ngoài ra do thời 

gian tiếp xúc với thực tế tại Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Hiếu Nghĩa 

chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Em rất 

mong được sự góp ý của các thầy cô giáo, Ban lãnh đạo Công ty và các cán 

bộ nhân viên phòng kế toán Công ty để em ngày càng hoàn thiện bài nghiên 

cứu của mình. 
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6. Nghiêm Văn Lợi (2007), Kế toán tài chính – NXB Tài chính 

7. Nguyễn Tuấn Duy, Nguyễn Phú Giang (2008), Kế toán quản trị, Nhà 

xuất bản tài chính. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng kỹ 
thuật 

Phòng vật 
tư 

P hành 
chính 
tổng 

Phòng 
KHTC 

Đội thi 
công số 

3 

Đội thi 
công số 2 

Đội thi 
công số 1 

Đội cơ 
giới 

Phó giám đốc 

Giám đốc 



 

 

 

Phụ lục 2: Trình tự ghi sổ kế toán tại công ty  
 

 
 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng hoặc định kỳ 

 Đối chiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 3: Trình tự kế toán máy tại Công ty 

 

Nhập số liệu hàng ngày 

 In sổ, báo cáo cuối kỳ  

Đối chiếu, kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Chứng  từ kế toán 

(Chứng từ gốc) 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo quản trị 

 

Máy tính có sử 
dụng phần mềm 

kế toán Fast 

Sổ kế toán: 

-Sổ kế toán tổng 
hợp 

-Sổ kế toán chi tiết 



 

 

 

Phụ lục 4: Phiếu xuất kho 

CTy TNHH Đầu tư và 
Thương mại Hiếu Nghĩa 

Mẫu số 02 - VT 
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của BTC) 

PHIẾU XUẤT KHO                
Ngày 06 tháng 01 năm2017                                 

Số:............................................ 
                                               

Nợ:................................                                                                                                                 
Có:................................ 

- Họ và tên người nhận hàng:An Viết Quỳnh       Địa chỉ (bộ phận): Đội xây dựng số 2 

- Lý do xuất kho: Xuất cát xây dựng khách sạn Gia Nguyễn ...........................................................  

- Xuất tại kho (ngăn lô): .......................................... Địa điểm ..................................................  

 
STT 

Tên sản phẩm, hàng 
hoá 

Mã  
số 

Đơn 
vị  

tính 

Số lượng  Đơn  
giá  

Thành  
tiền  Yêu  

cầu  
Thực  
xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 Cát vàng A24.0
66 

m3 150.000 150.000 233.333 35.000.000 

 Cộng   150.000 150.000  35.000.000 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):  Ba mươi lăm triệu đồng ..............................................................  

- Số chứng từ gốc kèm theo:  .....................................................................................................  

  Ngày .... tháng ....năm... 

Người lập 
(Ký, họ tên) 

Người nhận hàng 
(Ký, họ tên) 

Thủ kho 
(Ký, họ tên) 

Kế toán   
 (Ký, họ tên) 

Phụ trách 
(Ký, họ tên) 

 

 



 

 

 

 Phụ lục 5: Bảng chi phí vật tư công trình khách sạn Gia nguyễn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 6: Báo cáo nhập xuất tồn công trình khách sạn Gia nguyễn tháng 

01 năm 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 7: Định mức cấp phối vật liệu xây dựng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 8: Bảng tổng hợp chi phí công trình khách sạn Gia Nguyễn 

 
 

 

 

 

 


